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ts PORTUGAL no CORAGAO-90 99 

À semelhança dos anos anteriores -desde 1996- a Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas vai organizar no corrente ano mais 
um programa “Portugal no Coraçâo”. 

Todas as fichas de inscriçâo deverâo dar entrada 
no Consulado-Geral de Portugal até o dia 1 de 
Abril de 1999. 
Atento à situaçâo das Comunidades Portuguesas 
no estrangeiro e a situaçôes de menor 
prosperidade que atingem alguns dos seus 
membros mais idosos, impedindo-os de visitar a 
Pâtria, o Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas entendeu criar a possibilidade de 
contemplar corn uma visita a Portugal, se nâo 
todos os que pretenderiam, pelo menos alguns 
daqueles que, quer pela sua situaçâo econômica, 
quer pelo avanço da idade, quer pela distância 
que os sépara da sua terra natal, dificilmente o 
poderiam fazer pelos seus prôprios meios. 
Neste contexto e tendo em conta a boa 
experiência de realizaçôes semelhantes levadas a 
cabo em anos anteriores, foi criado por despacho 
de 6-2-96 do Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas o programa “Portugal 
no Coraçâo”, que se realizarâ em 1999 de acordo 
corn o regulamento que nos enviaram. 
O programa “Portugal no Coraçâo” tem como 

objectivo proporcionar, uma estadia de curta 
duraçâo em Portugal a cidadâos idosos, 
portugueses, residentes no estrangeiro. 
Podem candidatar-se ao programa “Portugal no 
Coraçâo” os cidadâos portugueses residentes fora 
da Europa, que hâ mais de 10 anos nâo visitam o 
nosso pais, que até ao dia do inicio da viagem 
tenham completado 60 ou mais anos de idade e 
que se encontrem em condiçôes fisicas que lhes 
permitam viajar autonomamente. 
Nâo podem candidatar-se aqueles que têm 
condiçôes econômicas que lhes permita suportar 
os encargos corn uma estadia similar ou tenham 
jâ beneficiado deste ou de outro programa corn o 
mesmo objectivo. 
O programa é composto, designadamente, por: 
-Viagem a Portugal e regresso ao pais de 
residência. 
-Estadia em Portugal, no regime de pensâo 
compléta, corn a duraçâo aproximada de duas 
semanas. 
Programa turistico e cultural. 
Os critérios que presidem a selecçâo de 

candidates sâo os seguintes: 
-Idade mais avançada. 
-Situaçâo econômica de maior carência. 
-Mais longo periodo sem vir a Portugal. 
Bom, carissimos idosos, se estâo nas condiçôes 

Continua na pagina 3 

Hussein e o filho; ultimo beijo! 

Morrei D 
o Rei Hussein da Jordânia, morreu. 
Vitima de doença prolongada, o Rei 
Hussein, pouco antes da sua morte, 
preparou a sua sucessâo. O mais velho 
dos seus 5 filhos, Abdallah, é o novo 
Rei da Jordânia. 
Hâ trinta e quatre anos, em 1965, o 
Rei Hussein temendo que fosse um 
alvo priviligiado dos terroristas que 
proliferavam na zona, nomeou seu 
sucessor, por processo especial que 
modificou a Constituiçâo do pais, o 
seu irmâo Principe Hassan Talal pois, 
o filho Abdallah, tinha apenas 1 ano 
de idade. Passades tantes anos e sem 

REI da PAZ 
motives para nâo voltar à normalidade 
das sucessôes, o filho varâo de 
Hussein, subiu ao trono da Jordânia. 
Enquanto o povo chorava a morte do 
seu Rei querido, o novo Rei Abdallah, 
jurava honrar o seu pai e servir o povo 
da Jordânia. 
O Rei Hussein, um paladino da Paz na 
Arabia, deixa uma missâo por cumprir, 
embora batalhasse até aos limites para 
chegar ao fim: A sonhada Paz entre os 
Arabes. Serâ Abdallah capaz de 
prosseguir a luta do pai e chegar à 
meta desejada? 
Os parceiros internacionais, confiam. O novo senhor da Jordânia, Rei Abdallah. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 

SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Quando se vê partir um ente querido, um amigo 
ou, até, uma figura pûblica, logo nos 
mentalizamos momentâneamente para “viver o 
dia a dia” sem guerrilhas, sem apontar o dedo a 
ninguém, enfim, para viver na paz dos anjos. É 
um momento apenas. Logo nos esquecemos dos 
que partiram, voltamos à lufa-lufa diâria e, 
quantas vezes, à guerrilha desnecessâria, sô 
porque queremos mais isto e mais aquilo. 
Vivemos subjugados ao MAIS ! Mais nome, mais 
dinheiro, mais poder, etc, etc... 
A ganância do “venha a nos” e os outros que se 
lixem, congela-nos a mente, nâo nos deixa ver 
MAIS além, embora saibamos de cor-e-salteado, 
que estamos errados. 
Porquê? 
Porque nào aceitamos apenas e sô o suficiente 
para vivermos bem, permitindo a real 
distribuiçâo das riquezas existentes, de modo a 

que todos tenham aquele minimo necessârio para 
si e para os seus? Sera necessârio que 
destruiamos a natureza totalmente para, 
finalmente, entendermos que fizemos mal, que 
temos de começar tudo de novo? 
Haverâ hipôteses de recomeçar? 
O velho ditado,”nâo hâ maior cego do que aquele 
que nâo quer ver”, é de uma verdade espantosa, 
cruel mesmo! 
Este querer sempre MAIS é um fado que 
acompanha o ser humano desde a raiz. 
Possivelmente é este MAIS que faz corn que o ser 
humano nunca désista de sonhar, de ir MAIS 
além, de descobrir novos caminhos, de desbravar 
continentes, de progredir constantemente, ao 
ponto de “deixar-se para trâs” em relaçâo às suas 
inovaçôes. 
Mais, mais e mais! 
Sempre que ouço familiares e amigos, depois da 

morte de fulano ou sicrano, jurarem a pés juntos 
que, agora é que é, “vou mudar as agulhas do 
meu comboio” e passar a ser justo e feliz, sinto 
um arrepio e preparo-me para o pior. 
E que, eu, igual a todos -nem melhor nem pior-, 
mas consciênte desta realidade, procure cumprir 
a minha caminhada terrena, sem atropelos nem 
desejos desmedidos, mas reconheço as minhas 
fraquezas e impotêncialidades, devido ao ‘circule 
vicioso em que vivemos’ e ao “salve-se quem 
puder” hâ muito instituido! 
Felizmente, jâ atingi o escalâo do MAIS 
comedido e MAIS paciênte. Mas, o MAIS 
importante de tudo, é que reconheço sem mâgoa 
que estou cada vez MAIS perte do fim. E, quando 
assim é, custa menos viver em paz corn tudo e 
corn todos. E, se calhar, vive-se MAIS ! 

JMC 

TU CA TU LÂ com os Leîtores 
E chegamos ao fim-de-semana dos namorados! 
È claro que os nossos Leitores-colaboradores 
habituais logo nos brindaram corn versos de amor. 
i\ssim é que é bonite, no aproveitar é que estâ o 
ganho. 
A. nossa Leitora-colaboradora Mena Henrique, 
înviou-nos os seguintes versos, dedicados a quem 
ima: 

O AMOR 

E tào bom amar alguém 
Corn sentimento profundo 
Nas asas do meu Valentim 
Vou até ao fim do mundo. 

Nada é melhor do que o amor 
Quando é correspondido 
Na vida tudo tem valor 

Tudo passa a ter sentido. 

O amor cria raizes 
Multiplica geraçôes 

É tema de muitos livres 
E também muitas cançôes. 

O amor nasce no peito 
Sem licença de ninguém 
For vezes é tâo gostoso 

Outras faz sofrer também 

Pdis é, como tudo na vida, o amor tem “duas 
Faces”, é doce e ...amargo! 

Também a nossa Leitora-assinante Lili Pereira, 
snviou-nos dois trabalhos sobre o amor e a época 
que atravessamos, e que passâmes a transcrever: 

0 casai SAO VALENTIM do ano. Vejam a ternurinha corn 

que dançam... D. Laurinda Maria e Frank Alvarez, vâo 

receber o prémio 0 MILÉNIO S. V. -99, 

em data oportuna! Parabéns, aos felizardos! 

SÂO VALENTIM 

Meu amor meu Valentim 
Contigo quero ficar 
Neste amor sem fim 

E para sempre te amar. 

Nos teus braços naufragar 
No teu corpo me perder 

A tua boca beijar 
E contigo amanhecer! 

... Depois, os versos, “O amor é Undo”; 

O amor é a coisa mais linda do mundo 
Mas sô o é para quem sabe amar 

Quem tem um amor tem tudo 
Quem nâo tem nâo sabe do que estou a falar. 

Sâo dois lâbios colados 
No siliêncio duma emoçâo 

No acaso, o encontre marcado, 
E em nos dois uma grande paixâo. 

É sentir esse amor no coraçâo 
E sentir ternura por quem se ama 

É precise tê-lo para sentir a emoçâo 
Que vem de dentro da aima. 

E dor que doi dentro do peito 
É dor e saudade que tanto faz sofrer 

E dor que nâo tem jeito 
Que por vezes nos apetece...morrer! 

Ena, tanta emoçâo e desespero. Que passem um 
dia de Sâo Valentim feliz e pleno de amor, sâo os 
nossos desejos. 
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Pequenas histôrias de GENTE grande 
O conhecido comerciante e 
industrial das Carnes, Horâcio da 
Cruz Domingos, nasceu em Urros, 
Trâs-os-Montes, no dia 1 de 
Dezembro de 1943. Foi em Portugal 
um conceituado Cortador de 
Carnes e, no Canada, depois de um 
periodo de dois anos em que 
experimentou vârios trabalhos -um 
destino a que ninguém escapa-, 
incluindo, a construçâo civil. 
Horâcio Domingos, veio para o 
Canada em 1968. 
Em 25 de Julho de 1970, Horâcio 
Domingos, casou, em Toronto, corn 
Maria Emilia Domingos, jovem 
natural de Gouveia, Serra da 
Estrela. 

Do casai, dois rebentos vieram ao 
mundo, na cidade de Toronto: 
Carlos Domingos, que fmalizou o 
seu curso de Administraçâo de 
Negôcios, no Sheridan College e, 
Nancy Domingos, que neste 
momento finaliza um segundo 
curso de Relaçôes Indùstriais, na 
Universidade de Toronto. Ambos 
trabalham em conjunto corn os pais. 
A sua vivência no ramo do gado e a 
sua enorme vontade de vencer na 
vida, fez corn que, logo apôs o 
casamento corn Maria Emilia, 
pénétrasse no mundo do negôcio do 
gado e da carne. Assim, iniciou a 
carreira e, desde 1974, possui corn 
grande sucesso, a companhia 

Horâcio Domingos, hem acompanhado por quem mais o 

comporeende e ajuda. A uniâo faz a força. 

Continuaçâo da pagina 1 

“PORTUGAL no CORAÇÂO-99” 
exigidas pelo regulamento, 
inscrevam-se rapidamente, no 
Consulado-Geral de Portugal. As 
inscriçôes terminam no dia 1 de Abril 
-nâo é peta do dia 1 de Abril, 
acreditem!-! 
No Consulado-Geral encontram 
respostas às vossas dùvidas e os 
documentos de inscriçâo. O vosso 

semanârio O MILÉNIO tem também 
boletins de inscriçâo se preferir fazer- 
nos uma visita. 
O telefone do Consulado-Geral de 
Portugal, para informaçôes, é o 
seguinte: (416) 217 - 0966 
Boa viagem e boa estadia. E nâo 
esqueçam: “Portugal (sempre) no 
Coraçâo”!!! 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentàrîa, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

■ûAceltàm-se fodos os tipos deseguros •irAbertos à noite (Terças e Quintas) 
izPûrcpie de estacionamento nas traseiras isFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787”8897 

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

Horâcio Domingos Wholesale 
Meats. O escritôrio da firma estâ 
aberto em Toronto, mas a familia 
reside na quinta que possui em 
Brampton, entre a Mississauga 
Road e a Estrada 10, a norte da 
Steeles, em Brampton. 
Na quinta que possuem numa 
pequena vila, entre Arthur e 
Orangeville, têm um Matadouro e 
criam mais de 500 porcos. No 
principio da carreira, Horâcio 
Domingos, criava todo o tipo de 
gado mas, ultimamente, apenas 
porcos. 
Na quinta de Brampton, Horâcio 
Domingos possui 10 cavalos, para 
corridas e, para diversâo, pessoal e 
da familia. 
Horâcio Domingos é, desde sempre, 
um grande amigo dos clubes e 
associaçôes, colaborando corn 
todos. É, por outro lado, sôcio 
fundador do Clube Português de 
Mississauga e do Clube 
Comunitârio Português de 
Chatham. Horâcio Domingos é um 
dos grandes entusiâstas da compra 
do terreno para a nova sede social 

Horâcio da Cruz Domingos 

do Clube Português de Mississauga, 
sendo um dos membros da 
Comissâo Prô-Sede e padrinho do 
Rancho Folclôrico. 
Corn pouco mais que 30 anos no 
Canadâ, Horâcio Domingos, pode 
considerar-se um vencedor. Um 
negôcio rendoso e uma familia 
unida e forte. Quantos se podem 
orgulhar de tal? Felicidades. 

JMC 

r. 
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LIQLIDÂCAO NEON 

96 NEON 4 portas 
Automâtico, ar condicionado, 72,486 km. 
#P479.1 ano/20,000 km garantia na transmissâo e motor. 

(Consulte>nos para mais detalhes) .$ 7^995* 
97 NEON 4 portas 
Automàtico, ar condicionado, 33,652 km. 
#P425.2 anos/30,000 km garantia de fabrica. 

(Consulte-nos para mais detalhes)   .$ 9/995* 
98 NEON 4 portas 
Automàtico, ar condicionado, 31,486 km. 
#P471.2 anos/30,000 km garantia de fàbrica. 

(Consulte-nos para mais detalhes) S 11/995* 
98 NEON 4 porUs NOVO, 
Automàtico & ar condicionado. 

Financiamento de 0% por 48 meses $ 13/995** 
99 NEON 4 portas NOVO. 
Automàtico & ar condicionado. 

SEM ENTRADAI.... APENAS 'LEASE", por 36 meses, $ 289 /mês 
*Mais impostos, matriciJa, e custos admmistrativos. 

L **Preço inckji rebate. Mais impostos, transporte, matricula e custos admir>istrativos. 
' Preço inclui transporte e impostos de gasolina e ar condicionado. Mais PST. GSI, matricula e custos admrtlstrativos. 

20,400 km/ano. 12 cèntimos/km em e 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE 

Contacte 
Lina Santos 

a sua représentant: 
: Portuguesana , 
Downtown Chry&let 

^/t ûrt rt 1030 King St., W., Toronto, 
\J\J na esquina corn a Shaw 
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CA PARA NÔ$... 
Faltam apenas oito meses 
para as eleiçôes 
legislativas portuguesas. 
Talvez seja altura de, na 
qualidade de eleitor e 
contribuinte, ponderar 
corn os leitores sobre a 
actuaçâo deste governo. 
Tentarei usar do beneficio 
da dûvida para que, a 
minha leitura seja, o mais 
coerente e positiva 
possivel e para que, de 
maneira nenhuma, possa 
vir a influenciar a 
tendência de voto de quem 
quer que seja. Passemos 
aos factos. 

Temos um governo em que, de 
uma maneira gérai tudo, 

praticamente, esteve em regime de 
auto gestâo! Houve, no entanto, 
bastante diâlogo o que, nâo deixa 
de ser inteligente. Todavia, os 
grandes problemas nacionais viram- 
se adiados sine dia! 
Um governo que, insistiu em nâo 
mexer na SAÜDE, JUSTIÇA, 
SEGURANÇA SOCIAL e 
ENSINO pois, nâo havia 
necessidade de conotaçôes 
impopulares, de um partido que, 
nâo tem qualquer interesse em 
perder votos. O importante foi, 
manter um STATUS QUO e nâo 
fazer muitas ondas! E, na realidade, 
uma forma confortâvel de mostrar 
aos incautos que se governa! 
No ENSINO, quanto a nos, a 
reforma numéro UM e 
absolutamente necessâria, nâo 
passou de umas ligeiras alteraçôes 
curriculares. Alteraram-se umas 
cargas horârias em determinadas 
disciplinas, corrigiram-se ou, 
fizeram-se experiências nas gestôes 
das escolas e o ZÉ PAGODE ficou 
convencido que se estava a fazer a 
tâo necessâria e urgentissima 
REFORMA NO ENSINO!!! 
Na produtividade e, corn a entrada 
da nova moeda, conduz-se os 
contribuintes a uma euforia 

^europaista que, nem dâ para nos 
apercebermos dos perigos que 
corremos se, nâo tivermos uma 
reforma no ENSINO que, nos 
prepare para o confronto corn os 
outros paises da Europa e que, nos 
possa salvar das graves crises que 
esta confrontaçâo nos irâ trazer! 
Aguardemos a entrada em 
circulaçâo de verdade do Euro e, 
naturalmente, a chegada a Portugal 
dos técnicos médios desempregados 
dos paises da Europa pobre para 
entâo, termos consciência do atraso 
em que nos encontramos e, da 
necessidade urgente da REFORMA 

DO SISTEMA DE ENSINO. Haja, 
no entanto, esperança! Até lâ, 
continuaremos a cantar o fado, 
felizes e despreocupados. 
Abriram-se duas Faculdades de 
medicina no Pais - Braga e Covilhâ - 
como, se isto fosse importante e 
resolvesse os problemas da SAÛDE 
pois, o dos médicos corn a simples 
abertura do NUMERUS 
CLAUSULUS nas Faculdades jâ 
existentes, ficava resolvido e melhor 
porque se poderia apetrechar 
convenientemente as Faculdades 
que temos. 
Sâo atitudes como estas que, nos 
levam a descrer da soluçâo dos 
problemas que afectam todos os 
portugueses! O que o governo faz é 
distribuir dinheiro sem primeiro o 
criarü! A classe média que, sustenta 
qualquer economia, esta, na 
realidade, a desaparecer corn um 
individamento tal que, se houver 
como naturalmente se espera, uma 
pressâo sobre o Euro obrigando, a 
um aumento das taxas de juro 
vamos, presenciar muito boa gente 
a ter de abrir falência jâ que, o 
crédito mal parado, em relaçâo nâo 
às empresas mas sim às pessoas, vai 
transformar o que, agora é bonito, 
num caos econômico sem 
precedentes e terrivelmente 
desolador! Orquestra-se uma 
propaganda que agora estâ tudo 
muito melhor. Pudera! Os anos 
passam e, naturalmente, as coisas 
sâo cada vez melhores de geraçâo 
para geraçâo e por muito pouco ou 
quase nada que se faça. 
Ô facto é que, num ano mesmo de 
VACAS LOUCAS MAS CORDAS 
como foi o de 1998 o indice 
inflacionârio subiu para 2,8%!!! 
Aproxima-se o tempo de campanha 
eleitoral e, reparem os leitores se, os 
assuntos aqui focados vâo, ou nâo, 
ser aqueles que os angariadores de 
votos menos tocarâo e, pedindo 
uma democrâtica prorrogaçâo de 
prazo, por mais quatro anos, para 
que se ÊSTUDE a maneira real e de 
mais valia, corn a firmeza de uma 
gestâo governativa que, seja 
finalmente capaz de aplicar na 
prâtica o juramento de fidelidade 
que todos prometem para que, os 
reais interesses do Povo Português 
sejam verdadeiramente zelados. 
A ver vamos. 

Luis Fernandes 

O facto é que, 

num ano mesmo de 

VACAS LOUCAS 

MAS CORDAS 

como foi 0 de 1998 

0 indice inflacionârio 

subiu para 2,8%!!! 

§€iina Canailaia 
-O lider do Partido Conservador do 
Canada, Joe Clark, pensa que a 
Uniâo Social de Ottawa, ajudarâ a 
causa separatista do Quebec. 
Nove Provincias assinaram o acordo 
a semana passada, tendo o Quebec 
ficado fora do acordo, o que 
modifica a base de programas 
sociais. 

-A BELL CANADA acaba de 
anunciar mais reduçôes nas suas 
principais tarifas para chamadas de 
longa distância, através do piano 
“FIRST RATE”, 24 horas por dia. 
A nova tarifa é aplicada 
automâticamente aos utentes do 
piano e dos 86 cêtimos por minuto, 
cobrados nas chamadas para 
PORTUGAL à hora normal, passa 
agora 70 cêntimos, o que correspnde 
a uma reduçâo de 16 cêntimos por 
minuto. 

-GINA da SILVA, de 26 anos de 
idade, residente em Simcoe, Ontario, 
morreu em consequencia de um 
acidente corn o seu prôprio carro 
que a esmagou contra a sua casa. 
A mulher foi encontrada pela 
familia, pela manhâ, alertada pelo 
filho da vitima, de apenas 3 anos de 
idade. 

A Policia investiga o caso pois, trata- 
se de um acidente invulgar, que 
causa suspeitas. 

-O Mayor da cidade de Toronto, Mel 
Lastman, apresentou, na CN Tower, 
uma Cerveja que estâ à disposiçâo 
de todos os que risidem dentro dos 
limites da megacidade ou a visitem. 
A Cerveja “TO” Toronto’s Own, é 
produzida pela Molson, tem 5,1 % de 
âlcool e uma cor Maple que lhe 
empresta um forte caracter 
canadiano. 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPÂTICA 

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

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 

0 quai poderâ ajudar na soluçâo dos vossos problemas. 
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Bispos 
convidam 

Papa a 
festejar 13 de 

Maio em 
Portugal 

A Conferência Episcopal Portuguesa 
aprovou por unânimidade uma carta 
ao Papajoâo Paulo II a convida-lo a 
deslocar-se a Fâtima a 13 de Maio, 
noticiou a Radio Renascença. A carta 
sera entregue em mâo a Joâo Paulo II 
pelo Bispo de Leiria-Fâtima, D. 
Serafim Ferreira e Silva, que segue 
para o Vaticano na sexta-feira corn 
um mandato da Conferência 
Episcopal para formalizar o convite 
ao Papa. 
O convite, aprovado por 
unânimidade, foi aprovado na ultima 
semana nas Jornadas Pastorais 
realizadas em Fâtima e assinado pelos 
membros do Conselho permanente. 

pelo Bispo de Leiria-Fatima e pelos 
Bispos metropolitas de Braga, Fvora e 
Lisboa. O documento, segundo a 
“Renascença”, inclui très razôes para 
que Joâo Paulo II aceite o convite: a 
13 de Maio regista-se o 18/o 
aniversârio do atentado ao Papa na 
Praça de S. Pedro, 1999 é o ultimo 
ano antes do Jubileu do ano 2000 e, 
por ultimo, a possibilidade de 
beatificaçâo dos videntes de Fâtima. 
Estâo ainda por confirmar, segundo a 
radio, as datas da visita (o Papa terâ 
de se deslocar à Roménia entre 07 e 
09 de Maio) e as dioceses por onde 
Joâo Paulo II poderâ passar em 
Portugal. 

Jacques Chirac visitou Portugal 
0 présidente da Republica da França, 
Jacques Chirac, terminou no 
aéroporto Sâ Carneiro, Porto, uma 
visita de dois dias a Portugal. Chirac 
iniciou a sua visita 
em Lisboa, onde 
contactou corn o 
primeiro-ministro. 
Antonio Guterres, 
e visitou a 
Assembleia da 
Republica. A 
agenda politica do 
présidente francês 
1 n c 1 U i U 

conversaçôes sobre 
a conjugaçào das 
diplomacias dos 
dois paises durante as presidências 
europeias de Portugal e da França, 
que se sucedem no ano 2000. Chirac 
deslocou-se sexta-feira para o Porto, 
onde falou de politica cultural no 

Teatro Nacional de S. Joâo e passeou 
a pé pelas ruas do Porto - incluindo 
uma paragem no café Majestic. 
Sempre a pé, o présidente francês, 

acompanhado pelo 
ministro da Cultura 
português. Manuel 
Maria Carrilho, e 
por Fernando 
Gomes, deslocou-se 
até à Câmara do 
Porto, onde fez um 
discurso de 
improviso sobre o 
seu orgulho por 
Paris ser “a terceira 
cidade portuguesa 
do mundo”. Apôs 

uma recepçâo no Palâcio da Boisa, 
Chirac, Jorge Sampaio, Gomes e 
Juppé jantaram no restaurante “D. 
Tonho”, no “coraçâo” da Ribeira 
portuense. 

Quer ganhar o mâximo 
pagando o mmimo ? 

Entâo contacte “0 MILENIO” e anuncie os sensprodutos de compta e 

venda, na pâgina dos CLASSIFICADOS. Fale com Raul Coelho, no 

departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 

Agenda comunllarla 
-NILTON CÉSAR e DISMUSICA CANADA, lançaram o ultimo 
trabalho gravado, produçâo de Hernani Raposo, intitulado IN 
CONNECTION, na Dufferin Mall, em Toronto. Foi um sucesso o 
convivio entre Nilton César e os sens muitos admiradores... Este fim- 
de-semana, Nilton César, ‘derrama’ amores de Sâo Valentim, no Oasis 
C. Centre. 

-O “Catholic Cross-cultural Services”, da Regiao de Peel, estâ a 
oferecer aulas de Cidadania Canadiana, no 37 George St., suite 403, 
em Brampton. A “CCCS” tern também outros programas e aulas a 
decorrer e, ainda, programas de auxilio financeiro. Info: (905) 457- 
7740. 

-A conhecida familia REBELO, liderada pelo actor-pintor Fernado 
Rebelo, expôe vârios trabalhos na Galeria Almada Negreiros, 
Consulado-Geral de Portugal, em Toronto. Esta exposiçâo de Pintura 
e Fotografia foi inaugurada dia 10 e estarâ patente ao publico até o dia 
2 de Março. À familia REBELO, os nossos parabéns e continuaçâo de 
merecido sucessô. 

“Dia 27 de Fevereiroj em HAMILTON, terâ lugar mais uma FESTA 
dos CAÇADORES, no St. Stephens Hall. Informaçôes, contactando o 
José Matias, pelo telefone: (905) 689-2689. 

““A Casa Cultural de Vila do Conde, realiza a sua Assembleia Geral, 
dia 28 de Fevereiro, na sede-social, 1110 Dundas St., as 14:30. 

-O Canadian Madeira Club-Casa da Madeira Community Centre, 
realiza a Assembleia Geral Ordinâria, dia 7de Março, na sede-social, as 
13 horas. Apresentaçâo do relatorio e contas de 1998/99 e eleiçôes dos 
novos Corpos Gerentes para 1999/2000. 
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CroDicas da Hislorla de um Povo 

Um dos aspectos que 
os Historiadores têm 

abordado com 
interesse na cultura 

Romana é a Religiâo. 
Segundo uns, teria 
sido o resultado da 

influência decisiva das 
cidades Estado 

vizinhas, para outros, 
como veremos teria 

sido um processo 
distinto desde o seu 

inicio, ou em que 
ambos teriam dado e 

recebido mutuamente. 

Como jâ foi referido por varios 
autores, antropologos, historiadores, 
filosofos e estudiosos desta area, a 
noçâo de Deus terâ nascido da 
necessidade Humana de responder 
aos seus medos existenciais, por um 
lado, por outro, como tentativa de 
explicaçâo para fenômenos naturais 
nâo compreensiveis e que traziam 
prejuizos e sofrimento ao Homem 
desde a Pré-histôria. 
Cada Povo procurou o seu ou os seus 
Deuses, ou Mitos, primeiro, em 
elementos naturais como o Sol que 
trazia a bonança ou a Chuva que 
alimentava a terra. 
Depuis em personagens imaginârias a 
quem atribuiam poderes de auxilio 
como a deusa da Fertilidade que 
ajudava à reproduçâo dos Homens 
dos animais ou das plantas. 
Também pediam ajuda a estes deuses 
e Mitos para que ajudassem na tarefa 
da caça e tivessem sorte corn as suas 
presas. 
Pediam também ajuda na Guerra ou 
para outros fins como veremos mais à 
frente. 
No periodo Arcaico, Roma venerava 
deuses comojupiter. Marte e 
Quinino, mais tarde Jupiter, Juno e 
Minerva, a quem prestavavam Cultos 
em privado ou em püblico pedindo 
pela Gens, pela familia ou em nome 
pessoal. 

ASSINE E DIVULGE 

O MILÉNIO 

Assinatura anual por apenas $48, incluindo o GST. 

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

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Do culto doméstico hâ a destacar a 
veneraçào de Lares, Penates, Fogo e 
Génio. 
O Estado ministrava o Culto para o 
povo, segundo um calendârio 
religioso nos colégios Pontifices, 
Augures, Quindecenviros e Epulôes 
onde os seus Ministros e Sacerdotes 
executavam os Rituais e Sacrificios. 
O Culto era ainda praticado nas 
Confrarias conhecidas como 
Soloditas. 

Os Sacrificios, eram actos Religiosos 
em que o crente depositava em Deus 
toda a sua esperança e confiança e 
oferecia-lhe em troca dos seus 
serviços, vârios tipos de bens como 
ouro, prata, moedas, ou animais que 
matavam. 

lam ao extremo de oferecer partes do 
corpo humano como no caso das 
mutilaçôes sexuais e em alguns casos 
oferecendo mesmo a vida Humana. 
Sâo conhecidas também varias preces 
que faziam solicitando junto dos 
deuses a sua ajuda para as mais 
variadas circunstâncias da vida. 
Entre elas podem enumerar-se a 
Precâtio, o Votum, a Devotio, a 
Lustratio ou a Lectisternio. 
A Religiâo neste sentido, era bem o 
espelho da ideia da Justiça Romana. 
Tratava-se de um mecanismo em que 
um crente estabelecia um contracte 
corn deus, no sentido de, em troca de 
uma oferta ou sacrificio, lhe ser 
consedido o especial favor de uma 
benece ou vantagem, pessoal, familiar 
ou para um grupo, de ordem 
material, militar, de saude, ou outra 
qualquer. 
Corn a Segunda Guerra Pùnica, entre 
218 a.C. e 201 a.C. e corn a dureza das 
batalhas e a dor dos recentres, os 
Romanos refugiam-se em algumas 
crenças nos deuses das cidades 
Estado vizinhas e mesmo em alguns 
deuses Orientais, como se pode 
verificar pela adopçâo da Magna 
Mater em 204 a.C.. 
Corn tantas provaçôes e prejuizos os 
Romanos esgotavam a esperança nos 

seus deuses que jâ nâo davam 
resposta aos anseios do seu povo 
procurando satisfazer neutres as suas 
espectativas. 
E o caso do deus Baco em nome de 
quem se faziam grandes festas corn 
excesses de toda a ordem tende 
mesmo sido necessârio regulamentar 
a sua prâtica no ano 186 a.C. por um 
Senados Consultes ou seja pela Lei 
Romana. 
Entretanto corn o incremento da 
escrita, vârios escritores Latinos e 
mesmo filôsofos, divulgaram e 
expandiram crenças nos deuses 
Helénicos. 

De notar que o Estado Romano, tem 
,por esta altura ao seu serviço, os 
Sacerdotes, estabelecendo-os como 
extensâo politica e elementos de 
influência sobre os crentes. 
Corn as Guerras e a crise, alguns 
temples sâo expostos ao abandono e 
ao saque. 
Auguste ainda efectuou a sua 
restauraçâo e repos a religiâo antiga, 
nâo tende no entante conseguido 
impedir que os Romanos, expostos às 
mais crueis vivências, se afastassem 
da religiâo imposta e se virassem para 
o Oriente e para as cidades Helénicas. 
Encontramos assim, deuses 
Helénicos a que correspondem 
deuses Romanos como é o caso de 
Ceres, deusa Romana da fertilidade, 
que tem a sua homôloga Demeter. 
O seu culto remonta a 496 a.C. e foi 
incluida no Temple Romano em 495. 
Corn o poder acente, num pé, na 
autoridade do Estado, e outro na 
religiâo, ao sentir que um deles estava 
a escorregar, optaram pela unificaçâo 
de todas as divindades pagâs, e 
imposeram o deus Sol a todo o 
Império, desenvolvendo mesmo uma 
Teologia Solar, como “garantia divina 
do poder imperial” especialmente 
corn Constantino. 

Com o aparecimento do Cristianismo 
a situaçâo vai ter outros contornos, 
como teremos oportunidade de ver 
numa das prôximas crônicas. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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VISO SHIPPING INC. 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA 

O 

PORTUGAL 

Para mais informaçôes telefone para (416)533-9127/1-888-263-3154, 
ou visite o nosso escritôrio no 896-B College st, Toronto. 
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Perspectiva humanista mantém Portucel em Mourâo 
O Primeiro Ministre, 

Antonio Guterres, 

atribuiu a “razôes 

humanistas” a 
manutençâo da 

Portucel-Recicla na 
margem esquerda do 

Guadiana, um projecto 
orçado em cerca de 15 

milhôes de contos que 
foi apresentado, em 

Mourâo. 

Para Antonio Guterres, “hâ duas 
maneiras de olhar para a indüstria: a 
tecnocrâtica e a humanista”, e o 
Governo optou pela segunda, por 
considerar importante a sua 
contribuiçâo para o desenvolvimento 
do interior. Guterres, que presidiu à 
apresentaçâo do projecto da nova 
fâbrica da Portucel-Recicla, em 
Mourâo, garantiu que o seu gabinete 
sempre se preocupou corn a situaçâo 

das unidades industrials 
instaladas no interior e 
recordou que 
actualmente hâ sistemas 
de apoio para a 
modernizaçâo de 
empresas jâ aprovados 
por Bruxelas. “Hâ 18 
empresas no sector do 
calçado que serâo 
relocalizadas no interior, 
aliviando desta forma a 
pressâo sobre o litoral”, 
recordou o primeiro- 
ministro, defendendo que é preciso 
ter em conta a importâneia das 
indùstrias no desenvolvimento dos 
pequenos concelhos. Relativamente à 
fâbrica da Portucel-Recicla de 
Mourâo, que ficarâ submersa corn a 
entrada em funcionamento da 
barragem de Alqueva, Guterres 
afiançou que, caso vingasse uma 
perspectiva tecnocrâtica de anâlise da 
economia, nunca teria sido possivel 
canalizar um investimento de 15 
milhôes de contos para construir uma 
nova unidade fabril no concelho de 
Mourâo, de modo a preservar postos 
de trabalho na margem esquerda do 
Guadiana. Depuis de elogiar o papel 
desempenhado pelos autarcas 
Santinha Lopes (Mourâo) e Vitor 
Martelo (Reguengos de Monsaraz) e 
pela comissao de trabalhadores, que 

“ajudou, de forma 
coopérante e inteligente, 
na procura de soluçôes”, 
Guterres afirmou que o 
Governo tem uma “nova 
visâo relativamente ao 
futuro do Alentejo”. A 
Portucel-Recicla, 
empresa de reciclagem 
de papel que integra o 
grupo Portucel, é a 
maior empresa 
portuguesa do ramo e o 
investimento de 15 

milhôes de contos na nova unidade 
fabril de Mourâo permitirâ contrariar 
a actual tendência de importaçâo de 
papel reciclado. A nova fâbrica 
começarâ a laborar no inicio de 2001 
- grande parte dos actuals 245 
trabalhadores estarâo nove meses em 
formaçâo profissional -, substituindo 
a unidade fabril construida em 1955, 
que serâ “sacrificada” devido à 
construçâo da barragem de Alqueva, 
cuja entrada em funcionamento estâ 
prevista para o Inverno de 2000. 
Corn tecnologias mais avançadas, a 
Portucel-Recicla espera conseguir 
uma posiçâo de liderança no 
mercado, corn uma produçâo de 100 
mil toneladas/ano (aumenta 25 por 
cento) e uma facturaçâo que poderâ 
ascender a oito milhôes de 
contos/ano. Tendo os mercados 
nacional e europeu em perspectiva, a 
Portucel-Recicla diz conciliar as 

perspectivas econômicas e 
ambientais, uma vez que a matéria 
prima utilizâvel na unidade fabril de 
Mourâo, o papel usado, faz baixar 
significativamente o volume de 
residuos sôlidos urbanos depositados 
em aterros e lixeiras. O capital da 
Portucel-Recicla é detido pela sub- 
holding Gescartâo, que inclui 
igualmente a Portucel-Viana e a 
Portucel Embalagem, grupo de 
empresas que sairâ reforçado corn a 
construçâo da nova fâbrica, uma vez 
que ficarâ menos dependente das 
oscilaçôes do mercado e da 
importaçâo de matéria-prima. A 
Gescartâo entrarâ em breve na 
primeira fase de privatizaçâo, 
abrindo preferencialmente o capital a 
investidores ligados à indüstria do 
papel. Antonio Guterres, apôs um 
almoço corn os trabalhadores nas 
instalaçôes da Portucel, seguiu para o 
concelho do Redondo para uma visita 
a uma exploraçâo agro-pecuâria, 
onde foi jâ iniciado o processo de 
reconversâo do sequeiro para o 
regadio. 

O primeiro-ministro, que chegou a 
Mourâo de helicôptero, fez-se 
acompanhar pelos ministros do 
Equipamento, Planeamento e 
Administraçâo do Territôrio, Joâo 
Cravinho, da Economia, Pina Moura, 
e da Agricultura, Desenvolvimento 
Rural e Pescas, Capoulas Santos. 

Ladrôes corn consciência 
^‘reembolsam” vitima 

Uma idosa de Pôvoa de Sobrinhos 
assaltada no sâbado passado por 
dois encapuzados, que levaram 
400 contos (2.000 euros), 
recuperou parte do seu dinheiro 
através de um telefonema anônimo 
dos ladrôes arrependidos. Fonte da 
GNR disse à Agência Lusa que 
parte do dinheiro (240 contos - 
12p0 euros) foi “estranhamente 
devolvido” por um telefonema 
anônimo em que “alguém 
inforraou a senhora que o 
dinheiro, afinal, estava num local 
da sua casa”. A vitima e os 

populares temem falar do assalto, 
porque “quem rouba uma velhota 
e a ameâça de morte se ela falar, 
também o faz a outras pessoas”. 
Perplexos, os vizinhos concluem: 
“Ou os ladrôes jâ nâo sâo como 
dan tes e têm consciência ou entâo, 
quem roubou, conhecia muito bem 
a senhora”. 
“Quem roubou até voltou a entrar 
na casa para devolver o dinheiro”, 
exclamam, lembrando que “nem 
numa nem na outra vez houve 
arrombamento de portas ou 
janelas”. 

Açores e Madeira, regiôes pobres 
Os Açores e a Madeira, eram em 
1996, as regiôes mais pobres da Uniâo 
Europeia, de acordo corn a 
classificaçâo das Regiôes do espaço 
comunitârio em funçâo do Produto 
Interno Bruto (PIB) por habitante. 

De acordo corn os dados do Gabinete 
de Estatisticas da Comunidade 
Europeia, relatives a 1996, o ultimo 
lugar é ocupado pela Regiâo grega de 

Epire, corn um PIB, por habitante, d 
43 % da média comunitâria 
precedida pelos Açores e pela Egei 
do Norte (Grecia), ambas corn 50 % < 
pela Madeira, com 54 por cento. 
Entre as Regiôes da UE cujo PIB pc 
habitante se situa abaixo dos 75 pc 
cento da média comunitâriî 
encontram-se o conjunto das 1 
regiôes da Grécia e 6 das 7 regiôes d 
Portugal. 
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A Mûsica que a gente gasta 
E no que respeita à qualidade 
hà quem tem o principio de a 
consumir e hà quem o nâo tem. 
Para que essa qualidade possa 
continuar a ter importância e o 
lugar que lhe compete na 
consciência colectiva, contri- 
buem, é claro, as pessoas, 
quantas delas pioneiras e 
teimosas, como alias jà deu 
para perceber através da 
leitura de outras ediçôes da 
“Mûsica que a gente gasta” 
publicadas neste jornal. 

 •  

Hâ, e ainda bem, essas pessoas 
que, como jâ disse, sào teimosas 

e continuam a inventar coisas muito 
contra a corrente do jogo, recebendo 
as mais diversas criticas mas nunca se 
importando corn isso. Se nâo fossem 
essas pessoas nâo tinhamos termo de 
comparaçâo e o azul era, prova- 
velmente, a cor que toda a gente 
gostava. Essas pessoas sâo grandes 
por dentro, possuem riqueza de 
espirito e levam a vida inteira a 
tentar transpor as ondas alterosas 
dum oceano pronto a consumi-las. A 
cada rêvés que a vida lhes apresenta 
conseguem sempre dar a volta e 
tornar ao ataque sempre mais 
fortalecidas. O raio da mania é que, 
normalmente, sô depuis de morrerem 
é que chega o reconhecimento. A 
hipocrisia continua a germinar nas 
mais profundas entranhas da 
humanidade fechando a porta opaca 
à realidade palpitante dos espiritos 
livres que, sem culpa de assim 
nascerem, vâo oferecendo tesouros 
dia apôs dia a quem a eles tem 
acesso. Mas nos, quantas vezes muito 
tarde acordamos para a realidade? 
Depuis jâ é tarde... muito tarde. Foi-se 
corn tanto ainda para fazer e dizer e 
eu que mais uma vez falhei e nâo lhe 
disse que ele era importante aqui 
onde estava. Agora é tarde... muito 
tarde. Quem tem a mania e é por 
vezes arrogante (sem ser estùpido) é 
pqrque sabe o que quer. E dizem 

coisas que sâo originais; e têm ideias 
que sâo diferentes; e expôem-se 
perante a critica sem medo que ela os 
abale; e moldam-se incrivelmente 
aproveitando a corrente para a 
viagem das ideias de que sâo 
escravos; e passam uma vida à 
procura; e sô estâo bem onde nâo 
estâo; e habitam espaços cujo sonho 
nem consegue lâ chegar. 

Depuis de tudo isto e de repente 
partem, sem aviso, para outras 
paragens e perdemos o acesso ao 
contacto corn as capacidades 
especiais que o éter da existência lhes 
ofereceu. Tal é o espirito do 
indomâvel e do que procura a 
explicaçâo para as coisas que nâo 
entende, indo quantas vezes mais 
longe procurar respostas em sectores 
perigosos e inacessiveis até mesmo 
para ele. Passam pela vida, marcam- 
na e desaparecem... sem mais, nem 
menos. E atroz, inconcebivel, triste e 
faltando as palavras para mais 
definiçôes, resta, quantas vezes, o 
desgosto de acordar. E essa nota 
importante para a harmonia da 
composiçào da mûsica que a gente 
gasta diariamente faz falta. Muita 
falta... 
Senhoras e Senhores, vamos 
continuar a apresentar o espectâculo, 
mas agora, sem o Carlos Caspar. 

Domingos Melo 

SINE E DIVULGUE 

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

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

mais informaçôes: (416) 538-0940 
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ROBERTO AMARAL, EM LISBOA, NA 
COMISSÂO DOS ASSUNTOS EUROPEUS 

DA ASSEMBLEIA DA REPÜBLICA 
O Secretârio Regional da Presidência 
para as Finanças e Planeamento 
defendeu , em Lisboa, que as 
transferências de fundos estruturais 
para a Regiâo Autônoma dos Açores 
decorram de forma crescente e 
partindo de uma base nunca inferior 
à média dos dois ùltimos anos do 
actual Quadro Comunitârio de 
Apoio. Na reuniâo de trabalho que 
manteve corn os membros da 
Comissâo dos Assuntos Europeus da 
Assembleia da Repüblica, Roberto 
Amaral reafirmou que os atrasos 
estruturais dos Açores sô poderâo ser 
corrigidos corn a solidariedade activa 
da Uniâo Europeia e da Repüblica. 
Considerou também como questâo 
importante na afectaçâo de fundos às 
iniciativas comunitârias, a atribuiçâo 
à iniciativa Interreg III B 
cooperaçâo inter-regional e 
transnacional, de um maior volume 
de meios financeiros, opinando que 
esta pretensâo vem ao encontre dos 
interesses de cooperaçâo entre os 
Açores e a Madeira e destas corn as 
Canârias, nâo sendo de excluir a sua 
extensâo a Cabo Verde. Visando uma 
maior flexibilidade na gestâo do III 
Quadro Comunitârio de Apoio, 
aquele membre do Executive 
Açoriano advogou, no encontre, a 
possibilidade de cada Estado 
membre poder decidir pela 
transferêneia de verbas entre 
Programas das suas Regiôes, desde 
que dentro do mesmo objective. 
Desta forma, segundo referiu, se 
asseguraria uma melhor gestâo das 
verbas atribuidas ao pais, que teria, 
assim, a possibilidade de premiar as 
Regiôes corn melhores taxas de 
execuçâo e, simultaneamente, 
garantir a plena utilizaçâo de fundos 
atribuidos ao pais, evitando que 
revertessem para a Comissâo fundos 
nâo utilizados. 
Segundo Roberto Amaral deverâ, por 
outre lado, continuar a desenvolver-se 
esforços, a todos os niveis, no sentido 
de conseguir uma majoraçâo nas 
taxas de comparticipaçâo 

comunitâria nos investimentos 
realizados nas Regiôes 
Ultraperiféricas da Uniâo Europeia, 
devido ao seu isolamento, aos 
maiores custos de transportes e aos 
handicaps résultantes da insularidade 
e dispersâo geogrâfica. De acordo 
corn O Secretârio Regional da 
Presidência para as Finanças e 
Planeamento, questôes igualmente 
importantes a serem resolvidas no 
quadro da corresponsabilidade e 
solidariedade nacional, sâo as 
relativas a uma réserva de quota para 
os Açores no Fundo de Coesâo e nos 
sistemas de incentives nacionais. 
Neste sentido, o governante açoriano 
adiantou que a Regiâo Autônoma dos 
Açores nâo foi, até ao momento, 
beneficiâria de qualquer apoio por 
parte do Fundo de Coesâo o que 
considerou, no minime, singular, e 
defendeu a continuidade da sua 
aplicaçâo ao nosso pais e a sua 
extensâo aos Açores, devendo para 
tal, ser reservada uma quota nâo 
inferior a 5 por cento do total do 
plafond atribuido a Portugal. Para os 
sistemas de incentives de âmbito 
nacional, nomeadamente o 
“PROCOM”, “PEDIP ", “SIFIT” e 
“SAJE” entre outres, aquele 
responsâvel politico sustentou que 
deveriam ser atribuidas aos Açores 
quotas minimas, por forma a 
assegurar, no quadro legal e 
normative estabelecido, a aprovaçâo 
de um numéro minime de projectos 
para a Regiâo. 

Sra. Helena 
CURANDEIRA E CONSELHEIRA VIDENTE AO VIVO 
Depressâo-Casamentos-Decisôes-Romance-Carreira-Successo-Casos Secretos-Famtiia 

Nâo hâ problema que nâo tenha soluçào. Ela lhe dira como preservar o seu emprego e ter 
sucesso. Diz-lhe o nome dos seus amigos e dos seus inimigos sem precisar de lhe preguntar 
nada. Diz-lhe quais os seus problemas e como resolvê-los. 
Curandeira e vidente, a Sra. Helena é uma mulher humilde e religiosa. Graças às suas muitas 
viagens pelo mundo, a sua vida tem sido uma liçâo constante, tendo-a devotado a 
compreender e a ajudar as pessoas de todos os niveis sociais. 
Ela o(a) ajudarâ a melhorar a vida é a restaurar a paz de espirito corn os seus dons e 
conhecimentos de ervas e raizes. Basta uma visita para comprovar. Se tem problemas 
amorosos, no casamento, nos negôcios, de saûde, familiares, judiciais e outros, nâo hâ lar tâo 
triste ou coraçâo tâo solitârio onde ela nâo possa levar um raio de sol e de felicidade. Se jâ 
consultou outros sem sucesso, nâo deixe de a consultai Ela consegue onde os outros falham. 

390A Eglinton Ave., W., Tel: 544-8178 

o Governo criou legislaçâo mas Justiça, através dos Institutes de 
faltam à policia os aparelhos Medicina Legal (IML), ter vindo a 
necessârios. participar na detecçâo de 
A ironia das novas regras de prova substâneias estupefacientes em 
contra quem conduza sob efeito de individuos mortes em 
alcool ou drogas entraram em vigor consequêneia de acidentes de 
no passade dia 28 de Janeiro, é a de viaçâo, a verdade é que as 
que, tal como acontece em toda a entidades de fiscalizaçâo sempre 
Europa, corn excepçâo da Alema- tiveram dificuldade em déterminât 
nha, as autoridades policiais ainda a existência dessas substâneias. O 
nâo estâo devidamente alcool continuarâ a ser controlado 
apetrechadas para o cabal através do ar expirado ou da 
desempenho da sua missâo. Os anâlise de sangue, enquanto as 
aparelhos capazes de fazer a drogas serâo detectadas, pelo 
despistagem de drogas nâo existem menos para jâ, por meio de 
e as autoridades teraem a anâlises. 
possibilidade de correr o risco de A nova legislaçâo especifica, ainda, 
serem acusadas de prepotêneia que deve ser submetido ao exame 
policial. de rastreio, para estupefacientes ou 
Esta nova lei demonstra que, por psicotrôpicos, todo o individuo que 
parte do Governo, existe uma tenha intervido em acidente de 
preocupaçâo de acabar com a viaçâo do quai tenham resultado 
situaçâo do uso de drogas por mortos ou feridos graves. Isto é: 
alguns condutores nas estradas perante a noçâo de que a 
portuguesas, infelizmente as «participaçâo» num acidente 
brigadas nâo têm QS meios obrigava à récolha de ar expirado 
necessârios para cumprirem a lei. para se avaliar da presença do 

âlcool, passa a existir também a 
Novidade sem efeito obrigaçâo de, sempre que desse 

acidente resultarem mortos ou 
O Decreto Regulamentar 24/98 feridos, as pessoas intervenientes 
serâ, entâo, uma boa ideia, mas a (condutores ou peôes) terâo de ir ao 
sua aplicaçâo, pelo menos para jâ, hospital sujeitar-se a anâlise clinica. 
nâo é viâvel. A novidade principal A conduçâo sob influência de 
deste Decreto Regulamentar vai substâneias estupefacientes ou 
para a regulaçâo dos mecanismos psicotrôpicas serâ punida corn 
de recolha de sangue a individuos coima de 40 a 200 contos e corn 
sobre os quais recaia a suspeita de sançâo acessôria de inibiçâo de 
poderem conduzir sob o efeito de conduzir pelo periodo de dois 
drogas. Corn efeito, apesar da meses e dois anos. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 

Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os seusprodutos de 
compta e venda, na pagina dos CLASSIFICADOS. Paie corn 

Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

( 416) 538 - 0940 
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PRESIDENTE GOVERNO REUNIU COM 
MINISTRO DA ECONOMIA: TARIFAS 

ELÉCTRICAS E TURISMO EM ANALISE 
O Présidente do 

Governo Regional, 
Carlos César, reuniu em 
Lisboa, com o Ministro 
da Economia, Pina 
Moura, corn quem tratou 
questôes ligadas ao 
abaixamento das tarifas 
aéreas na Regiâo, à 
promoçâo turistica dos 
Açores no exterior e ao 
co-financiamento de 
projectos de investimento 
na area da hotelaria. 
Relativamente ao 
tarifârio eléctrico, Carlos 
César, que se fez 
acompanhar pelo 
Secretârio Regional da Economia, analisou corn o 
Ministro da Economia a execuçâo do protocolo 
existente entre os dois governos corn vista à 
convergência dos valores praticados nos Açores e 
no restante territôrio nacional, nomeadamente no 
que respeita ao processo de compensaçôes 
financeiras. 
E intençào do Governo Regional dos Açores que 
esse processo permita o abaixamento dos preços da 
electricidade praticados nos Açores, no corrente 
ano, por duas vezes - no final dos primeiro e 
terceiro trimestres - num valor médio das diversas 
tarifas da ordem dos dez por cento. 
Foram, igualmente, abordados corn o responsâvel 
pela pasta da Economia do Governo da Repüblica, 
um novo esquema e uma nova metodologia para a 
dinamizaçâo da promoçâo turistica da Regiâo no 
exterior do territôrio nacional, através do ICEP, 
Instituto do Comércio Externo de Portugal. 
Carlos César e Pina Moura analisaram, também, 
alguns dossiers no âmbito dos programas do co- 
financiamento comunitârio de investimentos no 
sector turistico, e designadamente em infra- 

estruturas hoteleiras, tendo em vista a inclusâo de 
projectos fundamentais para o desenvolvimento 
dos Açores nas candidaturas a apresentar ao III 
Quadro Comunitârio de Apoio. 
O Présidente do Governo Regional vai ainda 
reunir-se, corn o Ministro do Equipamento, 
Planeamento e Administraçâo do Territôrio, Joâo 
Cravinho, e sera recebido, pelo Présidente da 
Repüblica. 
Corn Joâo Cravinho, Carlos César vai tratar 
assuntos relacionados corn a definiçâo das 
obrigaçôes do serviço pûblico de transporte aéreo 
inter-ilhas, na perspectiva do prôximo concurso 
para a respectiva concessâo, e ao desenvolvimento 
da cooperaçâo na ârea da habitaçâo, uma das 
grandes prioridades do VII Governo Regional. 
Na audiência corn o Présidente da Repüblica, o 
chefe do executivo açoriano vai prestar 
informaçôes sobre a sua prôxima visita oficial a 
Cabo Verde (3 a 10 de Março) e tratar questôes 
relacionadas corn a Presidência Aberta que vai 
desenrolar-se na Regiâo na segunda quinzena de 
Junho. 

PRESIDENTE DO 
GOVERNO CONSIDERA 
HISTÔRICA A SUA 
DESLOCAÇÂO A 
CABO VERDE 

o Présidente do Governo Regional considéra 
que a sua prôxima visita oficial a Cabo Verde, 
de 3 a 10 de Março, é uma missâo “histôrica dos 
ôrgâos de governo prôprio da Regiâo no 
exterior do espaço nacional, de grande 
responsabilidade e interesse para os Açores, que 
marca também a materializaçâo de uma relaçâo 
afectiva”, que remonta a séculos de histôria 
comum e por muitas epopeias que vâo desde os 
baleeiros à distância e ao esquecimento a que o 
regime anterior votou os dois arquipélagos. 
Estas declaraçôes de Carlos César foram 
proferidas no final de uma audiência corn o 
Ministro dos Negôcios Estrangeiros, que teve 
lugar em Lisboa, e durante a quai o chefe do 

executivo açoriano e o chefe da diplomacia 
portuguesa passaram em revista um conjunto de 
dossiers especificos no âmbito da cooperaçâo 
que os Açores se sentem estimulados a 
desenvolver corn Cabo Verde. 
Sobre aspectos concretos da sua deslocaçâo e as 
expectativas que estâ a gerar, o Présidente do 
Governo adiantou que os empresârios 
açorianos, quer os privados, quer os 
représentantes do sector püblico regional, 
podem ter uma importante ârea de interesse nos 
processos de privatizaçâo que decorrem naquele 
pais de expressâo portuguesa. “O Governo 
Regional estimula, e o Governo da Repüblica 
também, esse tipo de intervençâo”, acrescentou 
Carlos César, salientando que “existem, por 
outro lado, areas concretas, desde os dominios 
dos transportes maritimos e aéreos, das pescas, 
passando por questôes de carâcter sôcio- 
cultural, da ciência e tecnologia e da formaçâo 
profissional, em que a colaboraçâo dos Açores 
pode vir a ter uma traduçâo muito prâtica”, para 
além de acçôes que poderâo ser implementadas 
em consonância corn o Instituto da Cooperaçâo 
de Portugal, no quadro de um protocoles que se 
venham a celebrar, e no respeito pela politica 
externa do Governo da Repüblica. 

EMPREGOS 
PRECISA-SE 

- Mercearia em Brampton précisa de 
empregado/a. 
Tel.: (905) 450-1031 

Precisa-se de cabeleireira corn 
experiência. 
Tel.; 651-1888 

- Precisa-se de pessoal corn experiência 
em renavaçôes. 
Tel.: 651-7235 e fale corn Andrade. 

- Precisa-se de ajudante ou aprendiz de 
mecânico para mâquina de terraplanagem 
de construçâo que fale português e inglês. 
Tel.:717-6983 

- Companhia de limpeza em Markham 
précisa de encarregado a tempo inteiro. 
Tel:(905) 602-5109 entre as 9 e as 5 pm 

- Precisa-se de condutor para entrega de 
produtos alimentares. 
Tel: 652-2399 

- Salâo de Bingo nécessita de 2 
empregados/as responsâveis em regime 
de tempo parcial. Dâ-se treino. Necessârio 
falar inglês. 
Tel: 605-2330. 

- Churrasqueira précisa de cozinheira corn 
experiência. 
Tel: 536-2846. 

- Agência de viagens précisa de secretâria 
corn alguma experiência do ramo. 
Tel: 537-2119 e fale corn Ester ou Porfirio. 

- Churrasqueira/Restaurante précisa de 
empregados de mesa corn experiência. 
Tel: 537-2098. 

- Stand de automôveis nécessita de 
vendedor que saiba inglês/português além 
de experiência em lidar corn o pûblico e 
conhecimentos de automôveis. Excelente 
salarie e bénéficiés. 
Tel: 345-9900 e fale corn Jay Graves ou 
envie o seu curriculo pelo fax: 345-1577. 

PROCURA: 

- Cozinheiro corn experiência, especia- 
lizado em catering, churrasqueira e 
marisco, procura colocaçâo. 
Tel.: (416) 536-8085 
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Estô secure do $eu Se^uro? 
8 dicas para, melhor investir no seu RRSP... 
O que pode voce fazer para 
assegurar-lhe a quantia necessâria 
para uma reforma comfortâvel? 
Aqui vào 8 dicas para ajudâ-lo a ter 
mais sucesso quanto a investir 
para o seu futuro e da sua reforma. 

1- Planeie, quanto antes- por volta do 
ano 2030, o numéro de Canadianos 
corn idades acima dos 65 irâ dobrar 
comparado aos nùmeros de hoje. A 
menos que os beneficios sejam 
reduzidos,ou as contribuiçôes 
aumentadas, estatisticas indicam que o 
nosso piano de reformas 
governamentais (C.P.P.) nao terâ 
fundos suficientes e poderâ falir por 
volta do ano 2015. Quer este cenârio 
aconteça ou nào, uma coisa é certa os 
canadianos precisam de tomar contrôle 
dos sens pianos de reforma seriamente 
criando e construindo um piano 
registrado de poupanças e reforma, 
(R.R.S.P.). 
2- Faça contribuiçôes mâximas- tente 
saber quai o limite que pode contribuir 
e faça a sua contribuiçào maxima. 
Quanto mais contribuir hoje mais você 
poderâ usufruir nos sens anos de 
reforma. Para os sens limites de 
contribuiçào do R.R.S.P. Para 1998, 
informe-se corn o seu contabilista ou 
contacte o seu departamento local de 
impostos, (Revenue Canada). 
3- Nâo deixe para amanhâ... -Jâ tentou 
comparar a diferença de começar um 
piano de reforma RRSP corn a idade de 
25 anos ao invés de 35 anos? Que 
diferença poderâo 10 anos criar? Uma 
pessoa de 35 anos que invista $100 
mensais, e assumindo 10% de juro ao 
ano, irâ usufruir $207,929 corn 65 
anos . Porventura se essa mesma pessoa 
tivesse começado a investir a mesma 
quantia e obtivesse o mesmo juro anual 
teria pelos 65 anos $599,461. De facto 
começar cedo é vantajoso e 
recompensa. 
4- Antes demais pague-se a si -Ao invés 
de pensar na esperança de ter dinheiro 
de sobra ao fim do ano para contribuir 

no seu RRSP, comprometa-se a pôr de 
parte uma quantia certa mensal. Por 
exemplo se você investir $100 no seu 
RRSP mensalmente, através de um 
piano de poupanca, receberâ ao fim do 
ano uma reduçào de $1200.00 no seu 
imposto sujeito a rendimentos, ou seja, 
para uma pessoa que esteja na margem 
de imposto de 33%, significaria cerca de 
$400 poupados em impostos, fazendo 
com que o seu investimento de $1200 
lhe tenha apenas custado $800. Poderâ 
contribuir um minimo de $50 por mês 
ou $25 por semana ou por quinzena, 
portanto antes demais pague-se a si 
prôprio. 
5- Nào hésité, mas vâ em frente -Se nào 
contribuiu corn a quantia que deveria 
em 1997, você poderâ agora juntâ-la na 
sua contribuiçào para o ano de 1998. 
De facto poderâ aumentar corn 
qualquer quantia nào usada no passado 
e usâ-la para anos futuros por um 
periodo de vida. Estatisticas do Canadâ 
indicam que menos de 15% disponiveis 
no total, sào usados. Uma Excelente 
forma de poder no futuro aumentar os 
sens rendimentos. 
6- Contribuiçôes em ocasiôes especiais- 
Se no casai um dos cônjuges estâ numa 
percentagem menor corn respeito a 
impostos de rendimentos ou nào aufere 
nenhum vencimento anual, considéré 
contribuir para um piano de RRSP 
para essa pessoa. Usando esta técnica 
a pessoa corn o ordenado maior irâ 
beneficiar de uma reduçào imediata 
nos sens impostos de vencimentos. 
Quando reformados poderào juntos 
ter cada quai o seu ordenado e os 
impostos serào distribuidos pelos dois, 
de acordo com as quantias, criando 
amplas vantagens fiscais. Como que 
um bonus se essa pessoa for mais 
nova, o dinheiro irâ ficar mais tempo 
vulnerâvel ao fisco. Para qualificar para 
tal terâ de nào tocar nessa contribuiçào 
por um minimo de 3 anos depois do 
ultimo dinheiro investido. 
7- Empréstimos para RRSP... -Se sabe 
que pode pagar um impréstimo para 
RRSP, dentro de 1 ano, considéré pedir 

um empréstimo e faça a sua 
contribuiçào para 1998. A sua 
contribuiçào irâ qualificar para reduzir 
os seus impostos de vencimentos para 
1998. De facto o dinheiro que lhe for 
reembolsado nos impostos poderâ ser 
aplicado no empréstimo e assim 
reduzirâ a sua divida original, tendo a 
vantagem do lucro acumulado ser 
isento de impostos dentro do piano. 
8-Contribuiçâo mensal. -Quai é a 
diferença, entre contribuir corn $100 
mensalmente no seu RRSP, ao invés de 
investir $1200 perto da data limite de 
contribuiçào para o ano (fim de 
Fevereiro)? 

Sobre um periodo de 40 anos 
assumindo um juro de lucro de 10%, os 
$1200 investidos no prazo limite, 
teriam acumulado cerca de $531,111, 
enquanto que a mesma quantia 
investida ($100) mensalmente iriam 
acumular $584,222. Séria um lucro de 
investimento de $53,111, e apenas por 
contribuir todos os meses. Nào 
esquecer que a margem de lucro 
acumulada é vulnerâvel ao fisco dentro 
do piano de reforma (RRSP). 
Quaisquer destes conselhos, irâo ajudâ- 
lo a tomar a decisào certa e estar mais 
prôximo(a) de uma reforma mais 
segura. Use o seu tempo para planear a 
sua reforma de modo a que tenha a 
certeza de que estâ a fazer o melhor por 
si e pelos seus, pois você é a pessoa que 
trabalha àrduamente para poder 
usufruir um futuro risonho... 
Para a prôxima semana, vou falar-lhes 
de seguros de hipotécas (mortgages)... 

Maluda morreu 
A pintora Maluda, faleceu na madrugada de 
quarta-feira na sua casa, de Lisboa, vitima de 
doença prolongada. 
Maluda era o nome corn que Maria de Lurdes 
Ribeiro assinava as telas representando 
janelas, paisagens e retratos pintados ao longo 
de quatre décadas de trabalho cotado entre os 
mais importantes da arte portuguesa 
contemporânea. Nascida em Goa em 15 de 
Novembro de 1933, foi para Moçambique em 
1948, onde começou como retratista, 
formando, no inicio dos anos 60, corn mais 
quatro pintores, o grupo intitulado “Os 
Independentes”. Desde sempre autodidacta, a 
pintar sobretudo retratos e a expor em 
mostras colectivas, sô em 1964 vai para Paris 
corn uma boisa da Fundaçâo Calouste 
Gulbenkian, estudando na Academie de la 
Grande Chaumière. De regresso a Lisboa, 
continua a viver dos retratos que pinta para 
figuras mundanas da sociedade portuguesa e 
s6 vem a ganhar notoriedade em 1973, 
quando apresenta uma exposiçào individual 
na Gulbenkian. Apesar de ter começado 
como retratista, foi o estilo geometrista como 
representava a cidade que a destacou no meio 
artistico. No entanto, descrevia-o como “uma 
sintese” porque “o que pode ter interesse em 
pintura é a transformaçào do mundo visivel e 
nào a sua reproduçâo”. As janelas de Maluda 
tornaram-se os seus trabalhos mais 
emblemâticos. Entusiasmada corn o projecto 
de inicio, a pintora chegou a confessar que, ao 
fim de tantas encomendas, as janelas a 
deixaram “sufocada”. “Gosto de trabalhar 
corn à-vontade, corn independência”, disse, 
um dia, a propôsito das intimeras 
encomendas que lhe apresentavam. Aliâs, 
para Maluda, as janelas “foram uma fase” da 
sua pintura, enquanto a paisagem urbana 
tornou-se um caminho mais permanente. Sem 
seguir modas ou deixar-se influenciar por 
escolas, Maluda afirmou-se sempre como 
“free-lancer” no mundo artistico, sem 
compromissos corn galerias e fazendo 
rigorosamente o trabalho que lhe apetecia. 
Mulher de muitas paixôes, admitiu que nunca 
nenhuma foi suficientemente forte para levâ- 
la a casar e a abdicar da disponibilidade total 
para a pintura, que foi a sua mais intensa 
paixâo. A sua obra - que inclui também 
serigrafias, tapeçarias, cartazes, painéis, 
murais, ilustraçôes e uma colecçâo de selos - 
foi reproduzida quase na totalidade num livro 
lançado por uma editora suiça, corn prefâcio 
de Vieira da Silva. Em Outubro de 1998, a 
pintora foi condecorada corn a medalha de 
Grande Oficial da Ordem do Infante 
D.Henrique, pela magnitude da sua carreira e 
contribute para a arte contemporânea 
portuguesa, e sua dignificaçâo nacional e 
internacional. 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADA! 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes e informe-se sobre 
pianos especiais como: 

♦ Seguros de vida, acidentes, doenças 
♦ Seguros de hipoteca 
♦ Pianos de reforma (RRSP) 
♦ Preservaçâo de heranças 

DANIEL FERNANDES 

The Mutual Group TEL: (416) 823-0665 
(24 horas) 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

VISEU ELECTRIC iiic. 
896 College Street, Toronto, Ontario 

OS 

ESPECIALISTAS 
DOS 220 VOLTS! 

MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 
TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL 

GRANDE SORTIDO EM PEÇAS 
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Alexandra, em Toronto, com o SOL no coraçâo 
Alexandra sempre feliz e sempre alegre esteve em 
Toronto para cantar a favor das crianças com Sida. 

“E um prazer voltar a Toronto para cantar para 
todos. Fiquei muito feliz por a Maria Fernanda ter 
dito que a “Alexandra é nossa”, porque realmente 
eu considero-me de todos vos e é sempre com muita 
alegria que visito o Canada”. 

Milénio: O que é a Organizaçâo Sol, que é 
a entidade organizadora dos dois 
espectaculos que a trouxeram a Toronto, 
juntamente com a Maria da Fé e o 
Camané? 

Alexandra: A Sol é uma Associaçâo que apoia as 
crianças infectadas pelo virus da SIDA. Conheço 
algumas dessas crianças, desde uma que apenas 
tem 10 meses até uma que tem 8 anos. Portante, 
nâo se trata de apenas crianças recém nascidas 
como parece ser o que algumas pessoas acreditam. 
Estas crianças sâo tratadas duma forma incrivel, 
nâo deixando de me comover sempre que falo 
nisto. Connosco viajou a présidente da Associaçâo, 
a Doutera Teresa Almeida, uma pessoa 
extraordinâria que fez daquela organizaçâo algo 
pelo que todos gostamos de lutar e ajudar. 
Fomos, inclusivamente fazer um espectâculo à 
Madeira e estâmes a tentar fazer neutres sitios 
onde vivam portugueses pois tenho a certeza de 
que, os portugueses, tende conhecimento da 
existência desta Associaçâo a vâo ajudar da melhor 

Camané, Maria da Fi, Alexandra José M. Neto,José 

CarvaUiinho, Dra. Teresa Almeida, um grupo de luxo, na 

busca de apoios para crianças carentes. 

ALEXANDRA, sempre sorridente, aprecia o O MILÉNIO. 

forma. As crianças corn SIDA precisam de muito 
apoio, tratamento e dedicaçâo, coisas para as quais 
é precise dinheiro. Esta Associaçâo toca-me 
particularmente porque eu conheço as crianças, 
conheço o projecto, conheço as pessoas que la 
trabalham e merece todo o nosso apoio. 

Milénio: Esta é uma organizaçâo a nivel 
nacional? 

Alexandra: E sim e o momento é agora de 
reconhecimento, crendo-se que a organizaçâo vâ 
sofrer um grande avanço future. 

Milénio: Falemos doutras coisas. A 
Alexandra também canta fado e corn 
xaile, de momento tem participaçâo 
activa numa famosa casa de fados de 
Lisboa. 

Alexandra: Sim. Duas ou très vezes por semana 
estou no Senhor Vinho que pertence à Maria da Fé 
e para mim é muito bom porque é um encontre 
maior corn o fado e tem sido muito positive na 
minha carreira esta participaçâo pois fui 
descobrindo o meu gosto imenso em cantar fado. 
Cada vez vou descobrindo coisas mais bonitas 
dentro do fado. 

Milénio: Quais sâo os seus pianos para um 
futuro proximo? 

Alexandra: Neste momento estou a gravar um novo 
trabalho de fado, visto que estou, conforme jâ 
referi, cada vez mais ligada a isso, embora continue 
a cantar as minhas cançôes. Portante agora sairâ 
um disco de fado e daqui por mais uns tempos, 
provavelmente, outre de cançôes, mantendo um 
paralelismo em ambas as trajectôrias. Este novo 
trabalho de fado deverâ estar nas vossas mâos no 
final do proximo mês de Março. Quanto a 
espectaculos, relembro que apareço semanalmente 
na SIC, no “Big Show” fazendo parte do jüri num 
programa de escolha de novos valores, onde têm 
aparecido bastantes, diga-se, e as solicitaçôes 
sucedem-se numa base sôlida. Este mês, por 
exemple, vou estar bastante ocupada. Hâ um 
projecto para a Australia entre outres. Enfim, 
considero-me uma pessoa sem razâo de queixa 
quanto ao que a minha carreira me tem oferecido. 
Voltando ao aparecimento de valores temos 
realmente gente corn muito talento e até fico triste 
porque, sendo Portugal um pais pequeno, é dificil 
arranjar espaço para todos eles e 
fundamentalmente a nivel de éditeras o que é um 
grande problema. 

Milénio: É sempre um prazer revê-la, 
Alexandra. 

Alexandra: O prazer é reciproco. Até à prôxima vez 
e que ela nâo fique longinqua. 

Joaquim Monchique e Teresa Almeida, com o sorriso de quem 

se sente feliz por ajudar que précisa. 

PEV propôe criaçâo de rede de casas de 
apoio a mulheres vitimas da violêneia 

EGYPTIAN 
PSYCPIIC STUDIO 
LEITORA DC CARTAS &• PALMAS - QUARTA GCRACAO 

Elo iem o poJer para elimirua-r dr influenciar mcaléficar, e 

pd'Td Ike 't'Pd'ze'F rucerro e |~ellcîJ<aJe. 

j—E irdkciikd corn e a ^/elar. 

TEL: (416) 651-9357 NA AREA DA ST. CLAIR - PALASC PORTUGUÊS. 

o Partido Ecologista os Verdes (PEV) apresentou na 
Assembleia da Repüblica um projecto de lei para a 
criaçâo de uma rede püblica de casas de apoio a 
mulheres vitimas de violêneia. “Este é um problema 
transversal na sociedade”, justificou a deputada 
ecologista Isabel Castro na apresentaçào do diploma, 
em conferêneia de imprensa no Parlamento, 
sublinhando que “hâ um problema de violaçâo dos 
direitos humanos de cada vez que uma mulher é vitima 
de violêneia”. Estas casas, constituidas por uma casa 
abrigo e um ou mais centros de atendimento, deverâo 
ter pessoal especializado na matéria e conselheiros para 

a igualdade, e os seus serviços serào gratuitos. Embora 
em 1991 a Assembleia da Repüblica tenha jâ aprovado 
um projecto de lei (do PCP) sobre a matéria, o PEV 
lembrou que as medidas preconizadas nesse diploma 
“ficaram chocantemente por regulamentar ou seja 
vazias de conteùdo”, justificando-se assim a 
apresentaçào de novo projecto. “Portugal é um dos raros 
paises da Europa a nâo dispor de uma rede de casas 
refùgio para vitimas de violêneia”, adiantou Isabel 
Castro no encontro corn jornalistas. O PEV espera agora 
conseguir o consenso necessârio das restantes bancadas 
parlamentares para o agendamento deste diploma. 
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Mais um Raposo em casa! 
O nosso casai amigo 
EDNA e HERNANI 
RAPOSO, brindaram o 
mundo corn um rebento. 
O feliz acontecimento 
teve lugar em dia 31 de 
Janeiro de 1999. Nasceu 
bem e escorreito, tal 
como O sonho de 
qualquer casai. Parabéns! 
O mais recente Raposo, 
chama-se Yanni 
Guimarâes Raposo e, os 
sons que agora emite, 
nada dizem de concrete 
em relaçâo ao future 
musical. Afinadinho, 
nada mais! 
Desejamos muitas felicida- A feliz mamà Edna com o bébé Yanni, momentos apôs o 
des ao casai e ao bébé. nascimento. Que ternurinha... 

Congresso/PS-Madeira: 
Mota Torres tem assegurada 

sua reeleiçâo 
O présidente do PS-Madeira, Mota 
Torres, tem praticamente assegurada 
a sua reeleiçâo jâ que parte para o IX 
Congresso Regional do partido corn 
uma vantagem de 102 delegados 
sobre as restantes candidaturas. 
Aquela vantagem decorre de a lista 
“A”, de Mota Torres, ser a ùnica 
concurrente em 19 das 40 secçôes do 
partido. O IX Congresso Regional do 
PS-Madeira realiza-se nos prôximos 
dias 27 e 28 de Fevereiro num hotel 
do Funchal, reunindo 400 delegados. 
O présidente da Comissâo 
Organizadora do Congresso (COC) 
do PS-Madeira, José Silva, admitiu 
que algumas das quatre moçôes 
globais ao Congresso poderâo nâo ir 
até ao fim por falta de delegados (as 
moçôes têm de ser subscritas por 10 
por cento dos delegados ao 
congresso). José Silva assegurou 
também que apenas poderâo ser 
apresentadas ao congresso as moçôes 
recebidas até 31 de Janeiro passade, 
tende considerado impossivel o 
aparecimento de uma moçâo no 
decurso dos trabalhos da reuniâo 
magna dos socialistas madeirenses. O 
congresso decorrerâ sob o lema 
“Autonomia, um Projecto dos 
Madeirenses” corn a seguinte ordem 
de trabalhos: apresentaçâo dos 
relatôrios dos présidentes PS-M e das 
Comissôes Regionais de Jurisdiçâo e 
de Fiscalizaçâo Econômica e 
Financeira, a apresentaçâo, discussâo 
e votaçâo das moçôes politicas de 
orientaçâo global e de orientaçâo 
sectorial e a eleiçâo dos ôrgàos 
dirigentes regionais. Neste congresso 
irâo participar cerca de quatre 
centenas de delegados, dois terços 
dos quais eleitos pelas secçôes de 
residência e secçôes de acçâo 

sectorial, cujas assembleias gérais 
eleitorais decorrerâo de sexta-feira a 
domingo em toda a regiâo. As moçôes 
ao congresso, cujos primeiros 
subscritores, de acordo corn os 
Estatutos do partido, sâo também os 
candidates a presidência do PS-M, 
sâo: “Servir a Madeira” (A), de Mota 
Torres (que se recandidata), “Para um 
Novo PS: Primeiro a Liberdade” (B), 
de Joâo Carlos Gouveia, “Um PS de 
Todos e para Todos” (C), de Ricardo 
Freitas e “Mudar corn Dignidade” 
(D), de Gois Mendonça. Para a 
eleiçâo de delegados, a lista A 
concorre em 37 das 40 secçôes, a lista 
B em 16, a lista “C” em oito e a lista 
“D” em apenas uma secçâo, mas 
partilhando-a corn outra lista. Os 
cabeças de lista de cada uma das 
quatre moçôes, que por via dos 
Estatutos sâo automaticamente 
candidates a presidência do PS-M, 
terâo de recolher até ao final do 
primeiro dias de trabalhos o apoio 
minime de 10 por cento dos 
delegados (cerca de 40) para 
assumirem a corrida à liderança. Ate 
ao fim do dia 27 de Fevereiro serâo 
formalizadas as candidaturas e os 
delegados terâo de eleger, em lista 
uninominal, o présidente do PS-M e o 
présidente da Comissâo Regional. Os 
delegados elegerâo ainda, domingo, e 
pelo método da media mais alta de 
Hondt, a Comissâo Regional, a 
Comissâo Regional de Jurisdiçâo e a 
Comissâo Regional de Fiscalizaçâo 
Econômica e Financeira. O ultimo 
congresso do PS-M, o VIII, realizou- 
se em 1992, ano a partir do quai 
foram substituidos por convençôes 
temâticas, as quais marcaram os 
ultimes sete anos da vida do PS-M. 

Michelle Tavares, 
lança o seu disco 

A jovem artista MICHELLE 
TAVARES, nascida em Toronto 
em 9 de Dezembro de 1978, 
lança no proximo dia 28 de 
Fevereiro o seu primeiro 
trabalho gravado, depuis de um 
période de estudo e 
experiência. 
O lançamento do trabalho de 
Michelle Tavares terâ lugar no 
Renaissance Convention Cente, 
em Mississauga, com o almoço 
a ser servido pelas 13:00 horas. 

,, “Para sempre nos meus 
sonhos”, é o titulo do trabalho, 
que tem um conjunto de 
bonitas cançôes, bem ritmadas 
e de agrado popular. 
Colaboram na festa John 
Ferreira, Otilia de Jesus, 
Tammy Correia e Liz 
Rodrigues. Haverâ prémios de 
porta e, o som e a luz, a cargo 
de TNT Productions. Podem 
obter mais informaçôes, 
contactando a Michelle 
Tavares, pelo telefone: (416) 537- 

' 7424. 
Parabéns Michelle Tavares. 
Desejamos-te as maiores 
felicidades. 

Maria Gracieiie 
“A moderna Nostradamus” 
Estarà em Toronto e Montreal 

4^Terapia da Cor ^ Astrologia 
^ Tarot de Cartas 4^ Mâos 

A mais famosa astrôloga 
nos Estados Unidos, México, 

America Latina 
e Europa 

Tê-la-â visto em 
Telemundo, Univision, Eurovision, 

SIC, RTP/Internacional, 
Telelatino, CITY-TV Canada, 

TV Americana e National Enquirer 

Maria Graciete conhecida astrôloga 
mundial adivinhou a morte do Papa 
Joâo XXIII, os assassinatos do 
présidente Kennedy, do seu irmâo 
Robert, de Sharon Tate, o escândalo 
de Watergate, o terramoto de Los 
Angeles, a libertaçâo de O.J. 
Simpson e a vitôria do 'NÂO' no 
referendo do Quebeque, e preveniu 
sobre o perigo das "vacas loucas" e 
a reeleiçâo do présidente dos 
E.U.A., Bill Clinton. 

Para mais informaçôes, deixar mensagem no gravador 

Tel: 1 (818) 506-6506 

Psychic Mystics Seers Fair 
February 12 -13 -14 /1999 

Nationai Trade Centre West Annex 
Exhibition Place, Toronto 

Montreal's 29th International 
ESP Psychic Expo 

PLACE BONAVENTLKK 
March 12-13-14/1999 
Montreal • Quebec 

Para mais informaçôes 
chame a Maria C.radotte 

Le Nouvel Hotel 
1 (.514)931-8841 
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RIIHAS, indo on nada 
O Rilhas, de seu nome prôprio, Armando Costa, 
é um caso muito especial de popularidade e de 
...instabilidade! 
Dentro de si conjungam-se duas paixôes de tal 
maneira fortes que, num tudo ou nada, lutam 
entre si e nâo deixam o RILHAS decidir-se. Fado- 
cançâo ou futebol? 
Quando o ouvimos cantar, nâo conseguimos 
perceber porque é que o Rilhas...anda na bola! 
Este ano, em Cuba, ouvi-mo-lo cantar e, também, 
vi-mo-lo jogar à bola. Em ambos os casos, deu “o 
litro”... 
Mas, nâo temos düvidas, a bola é passado, o 
canto...Presente! Claro, o Rilhas, hoje, nâo 
pretende jogar, apenas quer e pode, dedicar-se ao 
ensinamento dos mais Jovens ou, se for chamado, 
a treinar equipas de futebol. O grande problema 

que se pôe, é: É possivel conciliar o futebol e o 
canto? 
Nâo, pura e simplesmente. Porque a bola dâ cabo 
da voz e o canto dâ cabo do...tempo! 
Assim, o Rilhas, tern de decidir-se. Mas, como? 
-Eh, pa, nâo sei! E o meu maior drama. Cantar, 
“eu tenho dois amores”, nâo dâ comigo. 
-Que te falta para tomares uma decisâo 
consciênte? 
-Nâo sei bem... Mas, julgo, que me falta apoio 
familiar, a confiança dos meus. Cometi muitos 
erros vida fora mas a familia foi para mim sempre 
prioritâria. Hoje nâo sinto confiança, embora por 
culpa propria, fico à dériva... Preciso que me 
acreditem! 
-Jâ agora que estamos a falar de futebol, tens 
algum compromisso? Alguém te confiou uma 
équipa de futebol? 
-E verdade, confiaram!- Disse, a rir, 
acrescentando.- Vou continuar no Lynx Soccer 
Club, como adjunto do treinador principal, o 
Peter Pinizzotto. O LYNX, joga na “A LEAGUE”, 
cujo Comissârio é o Luso-Canadiano Francisco 
Marques. Na “A LEAGUE” jogam o Lynx e o 
Vancouver que, representam o Canada, na North 
America Soccer League. 
Deixamos o futebol (vês como é fâcil, Rilhas?!...) e 
passamos para o grande Winterfest-99. Como 
entra o Rilhas em tudo isto? 
-Muito facilmente. Sempre andei de braço-dado 
corn a CHIN e a Happy Travellers, na realizaçâo 
dos pic-nics... Quando se deu a rotura entre as 
duas partes, e porque era amigo de ambos e a 
ambos devo favores, ofereci os meus préstimos 
para colaborar. Um determinado dia a Fernanda, 
da Happy Travellers, pediu a minha colaboraçâo 
para uma nova iniciativa e, assim, passei a 
coordenador da parte artistica da organizaçâo... 

Contactei o Duo Santos, O Cipriano, a Liz 
Rodrigues... 
-Mas, entretanto, surge a CIRV na historia?... 
-E verdade! E ainda bem pois, iniciativas do 
género, precisam de apoio publicitârio e 
experiência de espectâculos. Na altura em que a 
Fernada me convidou a colaborar, aceitei pela 
amizade e pela consideraçâo especial que tenho 
por ela. Mesmo assim tive um encontro com o 
Dario Amaral, expondo-lhe a situaçâo, pois a 
palavra gratidâo existe no meu dicionârio. Claro 
que, com a entrada da CIRV na organizaçâo, nâo 
sei se continuo na coordenaçâo dos artistas mas 
isso nâo é importante. Para colaborar, estou 
sempre pronto! O importante foi que esta 
primeira iniciativa da Happy Travellers e da 
CIRV -Winterfest-99-, decorreu bem, foi um 
sucesso. Aliâs, acreditei à partida no “casamento” 
CIRV e Happy Travellers... 
-Como jâ correste muitos locais de lazer, 
especialmente, em Cuba, como apreciaste Cayo 
Guillermo? 
-Olha, em todos os locais que estive em Cuba, sô 
posso dizer que foram bons. Mas é justo dizer, 
também, que no conjunto PRAIA-HOTEL- 
COMIDA, este foi o melhor de todos. 
-E a integraçâo entre portugueses e cubanos? 
-Isso nâo foi nada de novo para mim.-Garantiu, 
Rilhas.- Eles sempre colaboraram e fizeram 
amizades. Este primeiro Winterfest excedeu todas 
as espectativas no bom sentido e, esta opiniâo, 
nâo é sô minha... Todos disseram o mesmo, 
particularmente, aqueles que estiveram em pic- 
nics anteriores. 
-E, os Cubanos, como os vês? 
-E um povo fabuloso! Se nos ficamos corn 
saudades deles, eles também ficaram corn 
saudades nossas. 
-Quais as inovaçôes que registaste neste 
Winterfest? 
-Houve melhoramentos 
gérais mas, quero salientar, 
a presença de um fotôgrafo 
profissional e uma équipa 
de filmagem, para que 
assim, mais tarde, 
possamos ver o passado, 
retratando tudo o que se 
passou, servindo até para 
podermos melhorar algo 
que tenha falhado. 
Também, a queda de 
balôes nos finais de festa, 
deu um brilho especial 
pois, os balôes, dâo aos 
portugueses uma uma 
alegria diferente. Também 
a Marcha final, mais ou 
menos improvisada, deu o 
ar de festa popular que 
todos mereciam. Preservar 
as tradiçôes populares é 
ôptimo. 
-Quais as vantagens de 
viajar em grupo, caso do 
Winterfest-99? 
-Bom, começa por ser muito 
mais barato. Depois, em grupo, têm concursos, 
jogos, variedades e...prémios! Isto nâo têm os 
clientes normais. E preciso que as pessoas tenham 
consciência disto... -Depois, corn uma saudâvel 
gargalhada, acrescentou.- Sabes, este Winterfest 
foi bom demais! Fazer melhor é muito dificil e, as 

A Paula Santos, actriz-cantora 

em esfusiante convtvio com Rilhas. 

pessoas, exigem sempre mais. O proximo vai ser 
a prova dos nove!... 
Depois desta “boca” realista, prosseguimos o 
diâlogo corn Rilhas, falando agora do que mais 
lhe dizia respeito: os artistas. 
-Olha, os artistas formaram uma familia tâo 
unida que nem quero mexer no assunto. Foi tâo 
bonito o convivio entre nos, as BOMBOCAS, A 
LIZ RODRIGUES e os companheiros cubanos 
ANIMACION que, o que mais posso desejar, é 
que o grupo nâo se desfaça. O resto sâo cantigas! 
-E, agora, Rilhas, vais optar pelas cantigas? 
-Penso que sim! Estou até a preparar reportôrio 
novo para ver se avanço... Nâo é sem tempo, nâo 
é verdade? 

Corn esta ultima frase, corn a quai estamos 100 
por cento de acordo, deixamos o Rilhas, em paz 
corn a sua consciência e...aos pontapés numa 
pobre ‘bola’ de papel. Hâ vicios que se nâo 
perdem! 

JMC 

A Sonia a criar insônias ao Rilhas. No Dundas B. Place, o fim de festa, em beleza! 
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FESTIVAL PORTUGUÊS RADIO E TEIEVISAQ, OnTV. 

LIZ RODRIGUES, |à nâo c cspcrança 

Liz e Paula na marcha do Winteifest 99 

A nossa LIZ RODRIGUES, jâ nâo é 
esperança e tem motivos para viver 
cheia de esperanças. Cada vez canta 
melhor, demonstra mais confiança e, 
os admiradores, sào às mâos cheias! É 
estudante-trabalhadora por enquanto, 
apôs ter chegado ao grau 13 de 
escolaridade. Se for possivel, tenciona 
voltar à Escola. 
Liz Rodrigues, a nossa Elizabeth, 
nasceu em Toronto, em 2 de Março 
de 1976. No msmo ano em que se 
iniciou a cantar, estreou-se no Festival 
da Cançâo da 
CIRV-94, tendo 
defendido o tema,” 
O meu mundo é 
lindo”. E, O seu 
mundo, hâ-de ser 
mais lindo ainda, 
quando a sua 
carreira passar a 
ser uma rotina 
natural na sua 
vida. Sô lhe falta o 
“golpe de asa”... 
Em Cayo 
Guillermo, onde 
conquistou 
portugueses e 
cubanos, Liz 
Rodrigues, 
visivelmente feliz, disse-nos: 
-Desde que gravei corn o Sam 
Rosenbaum em 1996 -para a Fate 
Records Inc.- nâo me sentia tào bem 
como aqui em Cuba. A organizaçào, 
os colegas, o tempo, tudo isto é um 
sonho real... Quem me dera voltar 
mais vezes. Alias, vou voltar! 
-Porquê, nâo estas à vontade 
trabalhando corn o Sam? 
-Nâo, nâo, eu estou absolutamente 
bem corn o Sam, um bom amigo além 
de meu agente e produtor. Mas, ao 
gravar corn ele, as responsabilidades 
aumentaram, os cuidados corn a 
carreira tornaram-se mais précises e, 
sinceramente, neste clima de Sol, mar 
e amizade, relaxei, estou nas minhas- 
sete-quintas... 
-Sete-quintas, nâo, estas nos sete- 
mares e...boa-maré! Assim, é uma boa 
altura para uma nova gravaçâo? 
-É verdade e, alias, é isso que esta a 
acontecer. Jâ tenho uma boa düzia de 
cantigas novas das quais 
estou fazendo uma 
escolha... Mas jâ gravei 
très delas, muito bonitas. 
-Alguma em português? 
-Nunca deixarei de 
cantar em português. No 
proximo âlbum, vou 
gravar duas ou très... 
Gosto de cantar em 
português, pronto. 
A nossa Elizabeth -Liz 
Rodrigues-, é filha de 
mâe açoriana (S. Miguel), 
Maria Rodrigues e, pai 
minhoto, o Adeline 
Rodrigues. Pais e irmâos 
de Liz, lutam a seu Uma Lagosta feliz, nas mâos da Fernanda e da Liz!!! 

modo, para que ela atinja a meta 
desejada. 
-Os meus pais, os meus irmâos, sâo 
uns “loucos” por mim. Tenho tido o 
mâximo apoio deles, assim como dos 
amigos. Se falhar nâo é por culpa 
deles, nâo senhor. 
-Algum deles tem veia artistica? 
-Sô o meu pai é que gosta de tocar 
acordeâo. Ele gosta de müsica e 
parodia... 
-Por falar em parodia, gostaste das 
brincadeiras corn o Rilhas, as 

BOMBOCAS e a 
rapaziada da 
Animacion ? 
-Claro que adoreii- 
Disse, corn euforia, 
Liz.- Cuba, até 
agora, foi o melhor 
que me aconteceu. 
Os artistas, em 
particular as 
BOMBOCAS, que 
foram umas 
excelentes 
companheiras e 
amigas. Corn elas e 
os Animacion, 
aprendi muito. Fiz 
boa amizade corn 

as BOMBOCAS e a 
Maria Eugénia... 
-Ouvi até dizer que te fizeram um 
convite para visitares Portugal, é 
verdade? 
-E verdade, é... Convidaram-me a ir a 
Portugal, e vou! Para jâ de férias, para 
cantar, logo se verâ. É preciso um 
acordo corn o meu agente mas, de 
uma forma ou de outra, vou a 
Portugal. 
-Jâ mencionaste que esta vinda a 
Cuba foi o melhor que te aconteceu. 
Mas jâ te aconteceram muitas coisas 
boas...? 
-Sim, sim, e nâo esqueço. A escolha 
do Sam Rosenbaum, um grande 
passo na minha vida. O ter cantado 
para os canadianos, o Hino Nacional 
do Canadâ, no Maple Leaf Gardens e 
no Skydome. Também, jâmais 
esquecerei, ter sido a artista 
convidada, para o Roy Thomson 
Hall, por ocasiâo dos prémios anuais 
dos Escritores do Canadâ -Books 

Awards-, que tanto me ajudou na 
integraçâo na vida canadiana. 
-Mas, nâo creio que gostes que te 
comparem â Celine Dion? 
-Nâo, pelo amor de Deus. Primeiro, 
porque Céline Dion é ùnica. Segundo, 
porque eu sou a Liz e quero continuar 
a sê-lo, nada de comparaçôes, muito 
menos imitaçôes. Adoro a Céline, jâ 
convivi corn ela e corn os sens 
produtores mas, pâo, pâo, queijo, 
queijo...! Meu nome é Liz Rodrigues! 
-Que sonhos manténs dentro de ti? 
-Cantar, fazer uma carreira 
internacional... -Olhou o horizonte, 
pensou um pouco, e prosseguiu.- 
Gostava de cantar à volta do mundo, 
em português, inglês, francês, 
espanhol, tocar nos sentimentos das 
pessoas, transmitir-lhes o que me vai 
na aima e, que esses sentimentos, os 
atingissem corn amor e 
sinceridade...Quero ser feliz e fazê-los 
felizes! 
-Como defines os artistas Cubanos? 
-Corn muito respeito, digo que me 
deram uma grande liçâo. Sâo 
magnificos. Sabendo o clima politico 
em que vivem, eles deram uma liçâo 
de bem receber e conviver. Deram-me 
amizade, carinho e disponibilidade... 
Senti que eles gostaram de mim mas, 
eles, sabem bem quanto eu gosto 
deles. 
-Se te convidarem a cantar em Cuba, 

vais? 
-Vou, e a correr.-Garantiu de imediato 
Liz, corn um brilho no olhar.- 
Qualquer dia, vou até lâ, nem que seja 
para rever os amigos. 
Agradeço muito à CIRV e à Happy 
Travellers, a oportunidade. 
Nâo temos dûvidas. Portugueses e 
cubanos, conquistaram-se! O 
Winterfest-99 foi um elo fortissimo 
entre as pessoas. Esta, a razâo 
principal, para o desejo de regresso, 
no proximo ano. A componente 
humana, foi muito forte. O apelo vem 
do interior. 

JMC 

ra
nl

R
nî

ln
rï

:lr
;n

;r
i;E

F.
In

rr
;r

H
n;

lî;
lr

.r
H

Ir
;r

r;
nï

F.
K

rr
;[

r;
[r

;lr
;ti

:F
.n

;n
ïI

ï:I
K

In
E

li;
E

ln
ln

rr
;n

;r
ar

;ln
ft

;ln
ln

rr
;E

lr
;{

r:
ri

3n
nï

lH
n;

rr
:r

ï:F
.ln

ln
F.

li;
ln

Ir
:lr

:tH
E

Ir
;r

r;
rr

;r
r;

n3
Sr

K
n;

F.
rr

:r
î:I

H
Ir

.r
i:t

r;
tr

:lr
:lr

:n
îI

ni
t: 



16 PORTUGAL Sexta-feira, 12 Fevereiro, 1999 
O MILÉNIO 

Congresso do PS 

Guterres quer continuar a governar sozinho 
O lider do PS, Antonio Guterres, 
quer continuar a governar sozinho na 
prôxima legislatura e alargar a base 
de apoio do partido nas eleiçôes deste 
ano. Guterres, que falava na abertura 
do XI congresso do PS, fez uma 
intervençâo corn uma extensa série de 
referências a valores de esquerda, que 
levou Manuel Alegre a afirmar: “se a 
tua moçào fosse como o teu discurso 
de hoje teria dispensado a 
apresentaçâo da minha moçâo”. O 
secretârio-geral do PS e primeiro- 
ministro recusou qualquer 
entendimento pôs-eleitoral corn o 
PCP e, sem définir uma fasquia 
eleitoral, adiantou que o objective dos 
socialistas nas prôximas legislativas é 
alargar a sua base de apoio. Ao nivel 
do combate à exclusâo - e num 
periodo que se referia à obra do seu 
Governo -, fez questâo de separar 
âguas entre o tradicional 
assistencialismo cristâo (nor- 
malmente associado às correntes 
conservadoras) e a actual prâtica do 
Executive. “As nossas politicas de 
combate à exclusâo nâo sâo 
assistencialistas, mas inserem-se nos 
valores do socialisme democrâtico”, 
sublinhou. Antonio Guterres 
prometeu que as reformas ao nivel da 
Segurança Social, na Saùde ou na 

fiscalidade, terâo como pilares 
intocâveis os principles da 
“universalidade” e da diferenciaçâo 
positiva”. Ou seja, segundo Guterres, 
se o PS continuar no Governo na 
prôxima legislatura, o Estado 
continuarâ a desempenhar um papel 
essencial no sistema de Segurança 
Social, o Serviço Nacional de Saùde 
(SNS) merecerâ um mais amplo 
reforço e a diferenciaçâo positiva de 
politicas ira no sentido de desagravar 
os impostos de cidadâos corn mais 
baixos rendimentos no piano da 
fiscalidade. O histôrico militante do 
PS Manuel Alegre, que recusou ser a 
“consciência critica do PS, subiu à 
tribuna para defender como essencial 
“o diâlogo entre as forças de 
esquerda”, mostrando-se de- 
sinteressado corn as questôes 
relacionadas corn os lugares em 

ôrgâos politicos do partido. “A 
mercearia nâo me intéressa, as 
convicçôes nâo sâo negociâveis. Nem 
estalinismo corn o partido a 
comandar o Governo, nem o Governo 
a usar o partido como mero 
instrumento de campanha”, disse. 
Para Manuel Alegre, num pais como 
Portugal “o Estado tem de preservar 
os direitos sociais e politicos dos 
cidadâos”, apelando depois ao 
Governo para que crie um imposto 
sobre as grandes fortunas e promova 
a reforma fiscal. Os trabalhos ficaram 
também assinalados pela aprovaçâo 

O lider do PSD/Eaial Emanuel Silva 
admitiu colocar o seu lugar à 
disposiçâo do partido por considerar 
que a Comissâo Politica nâo esta a 
funcionar como desejava. Emanuel 
Silva, que falava em conferência de 
imprensa, na Horta, adiantou que jâ 
confrontou os militantes corn o fraco 
desempenho de alguns elementos 
directives. Existera problemas 
pessoais que originam 
indisponibilidade por parte de 

de uma alteraçâo aos estatutos do PS 
que alarga a composiçâo das 
comissôes Nacional e Politica, por 
proposta de Antonio Guterres. A 
Comissâo Nacional passa dos actuals 
201 para 261 membres efectivos e a 
Comissâo Politica é alargada de 61 
para 76 membres. 
Antonio Vitorino, apontado como 
future porta-voz do PS, apelou à 
mobilizaçâo do partido para as 
prôximas legislativas: “queremos 
claramente uma maioria 
absolutamente inequivoca” para 
governar. 

algumas pessoas para uma 
participaçâo mais activa no partido, 
explicou. 
O lider dos sociais-democratas 
faialenses, que hâ cerca de très meses 
substituiu na liderança do partido 
Fraga da Costa, acusado de 
inoperancia , nâo considerou que o 
PSD/Faial seja pouco interventivo, 
apesar de esta ter sido a sua primeira 
iniciativa püblica desde que foi eleito 
em Novembre de 1998. 

Lider do PSD/Faial admite 
colocar o lugar à disposiçâo 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Enorme selecçâo de carros e camîôes para trabalho, carrinhas de 
carga e passageiros, e uma grande variedade de automâveis, 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: K^ib) bDo-lzuu rax: t 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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SPORTING DE TORONTO FOI PALCO DE 
LANÇAMENTO DE MAIS UM TRABALHO MUSICAL 

Humberto Silva, acompanhado por Manuel Moscatel e Araüjo, canta o FADO como ele bem o sabefazer. 

O Sporting Clube Português de Toronto abriu uma 
vez mais as suas portas para que, centenas de 
pessoas, marcassem presença no lançamento do 
ùltimo trabalho musical de Humberto Silva. A 
resposta da comunidade confirma, uma vez mais, o 
carinho e elegância que demonstramos por tudo 
aquUo que é nosso. Humberto Silva, um dos 
intérpretes do fado que, quanto a nos, defende e 
muito bem a chamada cançâo nacional estava feliz 
e, em entrevista que concedeu a este jornal nâo foi 
capaz de esconder a satisfaçâo de ver que, afinal, 
tanta gente gosta de o ouvir. 
Humberto Silva afirmou mesmo que, desde 
criança, sentiu sempre uma grande paixâo pelo 
fado. Quando vivi em Portugal, nâo tinha 
condiçôes econômicas para me dedicar de aima e 
coraçâo à mùsica que melhor identifica o nosso 
Povo. 
Quando cheguei ao Canada essas oportunidades 
surgiram e aproveitei. 
Nâo considero ter sido uma caminhada dificil jâ 
que, tento ser o mais coerente possivel quando se 
trata de actuar para qualquer püblico. Sou, um 

Dina Maria 

amante deste tipo de cançâo e, em qualquer palco 
defendo-a corn toda a garra. 
Natural de Peniche tenho orgulho naquela que, 
apesar de agora cidade, continua a ser berço de 
grandes pescadores. 
Foi precisamente na minha terra que as pessoas me 
incentivaram a gravar mais um trabalho. 
POR AMOR AO FADO é o titulo genérico deste 
novo trabalho e, devo referir que, gosto de todos os 
poemas, para os quais, emprestei a voz. 
Respondendo à nossa questâo sobre o proximo 
projecto, Humberto Silva foi peremptôrio em 
afirmar nâo gostar nada de perspectivar o futuro. 
Esse, a Deus pertence e, para jâ prefiro, como 

natural de Peniche, ir andando ao sabor da maré. 
Na festa de lançamento actuaram ainda os artistas 
comunitârios Dina Maria que continua a ser uma 
senhora do fado, José da Vesga que, continua a 
apaixonar corn a sua presença e poemas profundos 
e ainda Sarah Pacheco que, fez uma vez mais 
levantar o püblico présente. 
A apresentaçâo do espectâculo esteve a cargo de 
Henrique Conde. 
Pela nossa parte, resta-nos dar os parabéns ao 
Humberto Silva e agradecer-lhe a atençâo 
dispensada corn a équipa de exteriores de CIRV 
,MILÉNIO e FESTIVAL PORTUGUÊS. 

Luis Fernandes 

PS: Manuel Alegre ameaça 
abandonar direcçâo do partido 

Manuel Alegre recusa-se a 
integrar o Secretariado 

Nacional do PS, caso nâo sejam 
chamados para este ôrgâo 

executive do partido outros 
elementos que subscreveram a 

moçâo politicâ que levou ao 
congresso soçi^sta do passade 

fim-de-semana. 

A posiçâo assumida pelo vice-presiderite da 
Assembleia da Repüblica ja foi çomunicada a 

Antonio Guterres e é justificada com base no 
apoio que a sua moçâo politica “Falar é preciso” 
recebeu dos militantes no congresso do Coliseu 
dos Recreios. “A minha intervençào foi 
longamente aplaudida e a moçâo de que fui 
primeiro subscritor mereceu uma aprovaçâo por 
esmagadora maioria”, afirmou o dirigente 
socialista à Agência Lusa. Manuel Alegre, cuja 
continuidade foi sempre dada como certa no 
Secretariado Nacional do PS, para jâ, nâo quer 
quantificar o numéro de elementos que pretende 
ver colocados neste ôrgâo partidârio. No entanto, 
sempre considerou indispensâveis os nomes do 
présidente da Comissâo Parlamentar de Direitos, 
Liberdades e Garantias, Alberto Martins, e da 
deputada socialista Helena Roseta. O novo 

Secretariado Nacional do PS, actualmente corn 
31 membros, vai também merecer um 
alargamento, que poderâ ir até 41 elementos. 
Além de entrarem neste ôrgâo destacadas figuras 
do Governo, como o ministro da Economia e o 
secretârio de Estado da Presidência do Conselho 
de Ministres^ respectivamente Pina Moura e 
Vitalino Ganas, a nova équipa dirigente dos 
socialistas também terâ de cumprir a regra da 
quota minima de 25 por cento destinada a 
mülheres. A Edite Estrela, Maria Carrilho, Ana 
Benavente e Maria do Carmo Româo, deverâo 
juntar-se os nomes da ministra da Saüde, Maria 
de Belém, e das autarcas Fâtima Felgueiras, 
Maria da Luz Rosinha e Amélia Antunes. 
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Ao Sol coin amizade e alegria 

Fernanda, Alvarez e Cristina, um trio 

queimado pelo Sol cubano e feliz pela 
missào cumprida! 

Olhem para estas! E eu que nâo gosto nada, meu 

Deus!-Pensava Alvarez, enquanto “pesava” 

mentalmente as Lagostas... 

Aqui a mesa dos Pescadores (os barulhentos) e os habituais penduras... 
Até a D. Laurinda, aparece de lagosta na mâo, 

perguiUando; -Quem dâ mais! 

Aqui esta o Capitâo Eduardo 
Resendes. Peixinho corn fartura.. 

Deu-nos cabo da dieta! 0 grupo da pescaria, pronto para outra... 

Pela fotografia e pela expressâo do Alvarez, podem ima^nar o que foi o 
segundo “casamento” do casai Eduarda e Herculano BoteUio...Basta 
oUiar para o sacristâo e o balde de àgua benta! 

E esta? Enquanto o Caruso 
Animacion ‘berrava’o 
Barbeiro de Sevilha, a pobre 
da Nellie ficou corn esta 
figura. Valha-nos que nâo 

pagou a penteadela! 

D. Henriqueta, nào 

perdoava as ausências do 
marido nas idas à pesca. 
S6 ficava relaxada quando 

0 pescado estava no 
prato... 

Uma concertina, portugueses e vozes roucas, a festa acontece sem 

darmospor isso. E nunca mais acaba... 
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O duo CIRV-Happy Travellers, cantaram em 
unîssono a cantiga da alegria e da amizade, em 
Cayo Guillermo, Cuba, no seu primeiro Wnterfest! 
Frank Alvarez, Fernada Almeida e a Cristina 
Pereira, nâo se pouparam para oferecerem o 

melhor aos componentes do grande grupo 
português que participou no Winterfest-99. 
Houve um pouco de tudo e, gostariamos, que esta 
pagina pudesse ilustrar a festa, a alegria, o sâo 
convivio, os petiscos, concursos e a grande marcha 

A grande Marcha do Winterfest-99, foi um 
sucesso. Todos participaram... 

Ninguém faltou à chamada. Artistas, companheiros depalco e 
componentes do grupo, tudo na marcha, até de madrugada... 

Nafoto, uma “lavadela depés” em familia. Para quem tanto 

trabalhou, o descanço é uma bençâo. 

Âgua fresquinha! A pose dos vencedores de um dosjogos do 
Copo Cheio na Cabeça...dançando! A festa foi 

sempre uma constante. 

issis,6isisssssxitxisii,i.-.>xmi!msi!!!>t, 

No Dundas Banquet Place, almoço de homenagem-despedida às Bombocas, todos no palco, 

incluindo o convidado inesperado (mas, bem vindo!) Fernando Sant’ana. 

Fim-de-festa! A grande 
alegria do dever cumprido 

entre todos os que tiveram a 

missào de preparar e manter 
a harmonia do Winterfest-99. 

E que tal um aplauso final 
para todos?!... É que o 

aplauso é umjusto prémio 

para o todo,foram todos 
dignos uns dos outros. 

ParabénsU! 

Fotogradias: Cortesia de 
SILVA Photography 

416-656-4255 

popular da despedida... 
Penso que, as imagens, "falam" mais e melhor do 
que as palavras! 

Um grupo de foliées do Winterfest-99. Nunca 

falharam no momento da chamada! 

Câ vai a marcha, mais o seu par... 
Arcos e balôes, nâo faltaram. 

0 “Capitào”Eduardo Resendes, fîcou apaixonadopelas 

Bombocas. No Dundas B. Place, foi ao palco oferecer-lhes um 
ramo de flores. Bonito. Foi uma antecipaçào 

do Dia dos Namorados... 
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CARNEIRO Voce nâo esta exatamente descontente, 

mas também nào esta realmente 
satisfeito/a. Este momenta pode ser 

considerado uma altura de inquietaçào. A 
mudança de residência e de estado civil 
dominam o cenârio. 

X O U RO Aquilo que parecia distante no tempo e no 
espaço voltou e esta sob o seu contrôle. 
Procure observar as pessoas de forma 
realista, évite decepcionar-se. Siga as suas 
impressôes psiquicas e o seu coraçào. 

GEMEOS Voce consegue um respaldo sôlido e vai ser 
considerado/a um/a especialista em levantar 

H J fundos. O momenta atual destaca reparos 
domésticos, bom humor e habilidade para 

^ 4 I J explicaçôes sem ser enfadonho/a. 

CARANGUEJO Procure ultrapassar as atuais limitaçôes. 

JT" Expanda os seus talentos para terras 
   i|pj estrangeiras. Um interlüdio romântico tem o 

1^ seu tempero, mas é bom nào exagerar nas 
promessas. Hâ um ariano no cenârio. 

LE AO Você é acusado/a de criar uma tàctica para 
F evitar os meandros da burocracia - livre-se 

dos falsos conceitos. Você consegue os 

resultados que deseja por meio da palavra e 
um nativo de Aquârio tem participaçâo nisso. 

BALANÇA É necessârio ter calma - nào tente forçar os 

acontecimentos. Destaque para müsica, 
entretenimento e bajulaçâo. Procure 
atualizar-se corn as ültimas tendências da 
moda. No jantar, sirva uma sobremesa 
exotica. 

ESCORPIAO Abandone as ideias preconcebidas - você 

poderà estar ingressando no mundo do 
mistério. Tenha a mente aberta sem ser 
crédulo/a demais. 

^IRGEM Entre em contato corn um viajante do mundo 

que tem em mente seus melhores interesses. 
B O relacionamento amoroso que ficou meio 
g momo vai aquecer novamente. Nào imite os 

^ P outros, imprima o seu estilo. 

SAGITARIO Tudo O que fizer, faça-o de forma 

I extraordinâria. Fuja do lugar-comum. Lute 
I para provocar admiraçâo, surpresa. Os 
i resultados serâo compensadores. 

CAPRICÔRNIO Estâo em alta no momenta de criatividade, 
estilo, moda, receitas culinârias sofisticadas. 
A influência de Netuno possibilita que você 
consiga vencer a burocracia. Tente colocar 
suas ideias no papel. 

AQUARIO Neste momenta, use toda a sua simpatia, 
diplomacia, gentileza. Utilize suas cores 
favoritas na reforma e decoraçâo do seu lar. 
Ao ver o resultado, um libriano déclara: 
"Você é excepcional." 

PEIXES Dedique O seu tempo livre para resolver os 
: problemas financeiros que estâo a ficar 
I esquecidos. No trabalho, dedique-se de aima 
i e coraçào e verâ resultados extraordinârios. 
0 dia de S. Valentim vai trazer surpresas. 

BANCO ESPIRITO SANTO ^ 

O SEU BANCO DE SEMPRE 

COMMAISDE470AGÊNCIASNO 
CONTINENTE, AÇORES E MADEIRA. 

Pacote de Bénéficies aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

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

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

Internet - http://www.bes.pt 

Vulcâo da Serreta - blocos de material à superficie 
A Protecçâo Civil dos Açores revelou a 
existência à superficie da àgua de 
"blocos de material quente" 
acompanhados de colunas de vapor, na 
zona em que desde Dezembro entrou em 
erupçâo o vulcâo da Serreta. 
Os sinais dessa erupçâo vulcânica, que 
decorre dez quilômetros a noroeste da 
ilha Terceira, foram observados 
inicialmente por pescadores, mas sô a 08 
de Janeiro e que se tornaram bem 
visiveis à superficie provas do fenômeno. 
Mas essas manifestaçôes passaram a ser 
visiveis de terra, despertando a 
curiosidades das populaçôes que 
permanencem calmas, uma vez que a 
erupçâo em causa nâo tem sido 

acompanhada por sismos. O vulcâo da 
Serreta desenvolve-se numa zona corn 
profundidade variâvel entre os 300 e os 
800 metros e os especialistas da 
Universidade dos Açores admitem que 
nem chegue â superficie. 
Em 1867 registou-se numa zona proxima 
um vulcâo que, também, nunca chegou a 
emergir, apesar dos cinco meses de 
sismos que o precedeu. Especialistas 
universitârios dos Açores e de Lisboa, 
nomeadamente Mendes Victor e 
Fernando Barriga, tem programada uma 
expediçâo à zona em causa. Nas 
proximas horas, a ârea vai ser batida por 
via aérea e maritima, referiu a Protecçâo 
Civil. 

SIGNORA 

BENEDETA 
Conselheira espiritual Portuguesa ajuda em todos os problemas da vida. 

Lê o sça futuro na palma da mâx> è em cartas. Foi escolhida 
para assistir pessoas corn problemas c tem ajudado muita gente 
de todas as çategorias sociais corn problemas de amor. 
Casamento, negôcros e saûde, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequeno, fica por resolver. 
Se reside fora da ârea de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatârio. 

Se outros videntes me consultam, porque nâo, você? 

647 Sheppard Ave., W. (junto à Bathurst) Tclî (416) 638-0582 
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Alemanha: Baviera exige ^^corte total’^ do Fundo de Coesâo a Portugal 
O ministro-presidente da Baviera, Edmund Stoiber, 
exigiu O “corte total” do fundo de coesâo da Uniào 
Europeia a Portugal, Espanha e Irlanda. Nos 
ültimos seis anos, Portugal beneficiou de mais de 
500 milhôes de contos provenientes do fundo, cerca 

de 18 por cento do total. A parte de leâo cabe à 
Espanha, que recebeu 55 por cento destas ajudas 
destinadas a melhorar as infra-estruturas dos paises 
menos desenvolvidos da UE. A Grécia recebeu 
sensivelmente o mesmo que Portugal, e a Irlanda 

cerca de nove por cento do fundo. Tanto o anterior 
governo alemao de Helmut Kohl como o actual 
executive de centro-esquerda defenderam 
publicamente que os paises jâ admitidos na moeda 
ünica - casos da Espanha, Irlanda e Portugal - nâo 
deveriam continuar a beneficiar do fundo de 
coesâo no quadro financeiro da Uniâo para o 
periodo de 2000 a 2006. Em carta dirigida ao 
chanceler Gerhard Schroeder, que o “Suedetusche 
Zeitung” divulgarâ na sua ediçâo de quinta-feira, o 
politico democrata-cristâo acusou Bona de “falta de 
coerêneia” na politica europeia, e advogou uma 
reduçâo de 14 mil milhôes de marcos (mais de 1400 
milhôes de contos) da contribuiçâo alemâ para os 
cofres de Bruxelas. 

Iraque: ataques aéreos 
causam dois mortos e vàxios 

feridos civis, INA 

Dois civis iraquianos morreram e outres ficaram 
feridos quando “aviôes inimigos” bombardearam 
instalaçôes na zona de exclusâo aérea no norte do 
Iraque, informou a agêneia oficial INA. Um porta- 
voz militar citado pela INA indicou que dois civis 
morreram quando formaçôes de “aviôes inimigos” 
vindas da Turquia bombardearam instalaçôes da 
defesa anti-aérea iraquiana e alvos civis na 
provincia de Nénive, no norte do Iraque. 
O comando europeu das forças norte-americanas 
informara antes que caças F-15 e F-16 norte- 
americanos tinham bombardeado, em cinco 
incidentes separados, baterias de defesa anti-aérea 
iraquianas na zona de exclusâo aérea no norte do 
Iraque, perto da cidade de Mossul. 

mm\S CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HORIZONTAIS: l-Sebe;heroica.2- Exalara o- 

dor; governantas.3- Sorrir; monstro ima- 

glnarlo; Base Aerea Portuguesa. 4- Brisa; 

cercaras.5- Roupas de inverno; suster corn 
estacas.6-Femea do pato(pl.); antiga pala^ 
palavra francesa correspondante ao actual 

oui(sim). 7- Calvas; consoante dupla. 8- 
Art.def.plural; armadilhas; forotant.).9- 
Sono tranquilo. 10- Nome de mulher; acto 

de mamar (pl.). 11-Iluminado; extraira. 
12-Mirara; mulher formosa,pl.(fig. ) . 
VERTICAIS:1-Peito; animal domestico; cento 
e cinco em numeracao romana.2-Somar;uten- 
silio domestico (pl.); adv. de lugar.3-Co^ 
locar: casa;reunas.4-Cidade biblica; bote; 

altar. 5-Punhado;tirar; sufixo de qualida_ 

de. 6-Levanto; tiram.7-Irra; criada de 
servir.plural(pop.). 8-Ulmeiro;adir.9-Di- 
vindade grega.patrono dos rebanhos; anti- 

ga via Romana; foie. 10-Desonesto;mulher 
muito formosa (pl.). 11-Pesquisar;girafa. 

12- Alas; nivelas. 

Soluçôes da semana passada: 
HORIZONTAIS: 1- Odor; rematar. 2- Falar; reparo. 3- Imoral; VERTICAIS: 1-Oficio; talar. 2- Damas; calada. 3- Olor; 
sarem. 4- Carecas; ra. 5- Is; airoso; ar. 6- Arcada; Ari. 7-cr; arrimam. 4- Rarear; ego. 5- Racico; alas. 6- Larada. 7- Er; 

odalisca. 8- Taro; Goa. 9- Ali; bania. 10- Lamela; di; ga. soda. 8- Mês; salgados. 9- Aparo; ionico. 10- Tara; asai; es. 
11 -Adaga; roceis. 1 2- Ramoso; sosso. 11 -Are; Arc; agis. 1 2- Romarias; aso. 

l1^iiiiiiil*^iiiiiiilTl liiiiiiil*^iiiiiii1*^iiiiiiilTl limiiil^niiiiiiiill^ii 

entra de Inforaiaçâo 
Imobiliârio & Real Estate Inc. 

A ESCOLHA CERTA PARA UMA 

COMPRA OU VENDA 

CERTA 

CEE: (416) 567-3775   

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Representande de Vendus 

Kathleen Henriques 
Représentante de Vendus 

Tptalmente dedîcados à comunidade portuguesa 

K- 

PlRf-PlRl 
CHURRASQUEIRA 

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

A NOSSA SALA DE JANTAR OFERECE-LHE UM AMBIENTE 
MEDITERRÂNIO E GAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. 

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

^ iTliJiiiiiiiïl^iiiiiiill^iiiiiiill^iiiiiiiïf^iiiiiiill^iiMiiill^iimiill^ii 

Abertos todos os dias para 
almoço e jantar 

(oxeepto is Terças) 

Cozînha sempre preparada de 
frescol 

Os nossos preços... Vai adoré-los! 

Telefone para réservas, 
entrega ou take-out 

TEL: 537-2098 
928 COLLEGE STREET 

(JUNTO À DOVERCOURT) 
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MAIS E MAIS AMOR 
Por: Ana Fernandes 

O Amor é tema para grande 
parte das cançôes que hoje em 
dia se escutam, para grandes 
livros que se lêem à nossa volta, 
até para grandes programas 
televisivos que vemos no nosso 
dia a dia. E, afinal, é saudâvel 
sabermos que o Amor dirige a 
nossa vida e que nos faz mais 
felizes. Pelo menos, assim o 
pensamos. Quando comecei a 
escrever este artigo fiquei 
indecisa se deveria usar o titulo 
que escolhi, pois o mesmo 
poderia indicar que a seguir 
teriamos uma biografia do 
Marco Paulo. No entanto, 
devemos inspirar-nos no que nos 
trazem os nossos artistas para 
escrever o que nos vai na aima. E 
na aima vai-nos o espirito do 
amor, uma vez que estamos a 
dois dias do dia de S. Valentim, 
ou do dia dos namorados, como 
é conhecido em Portugal. 
Tal como acontece em qualquer 
época festiva do ano, o Dia dos 
Namorados movimenta toda 
uma populaçâo que se dirige aos 
centres comerciais para comprar 
uma prenda que tenta agradar à 
pessoa amada, ou até mesmo, a 
uma pessoa amiga. Grandes 
pianos sâo feitos para este dia, 

preparaçâo para o amor muito 
errônea. E é, sem düvida, esta 
preparaçâo que por vezes faz 
corn que o ser humano se 
esqueça de viver em harmonia e 
amor os 365 dias que compôe o 
ano. 
O importante é que neste ano, 
ultimo do milénio, penültimo do 
século, pensemos um pouco 
sobre o amor, o que ele 
représenta na nossa vida e o que 
podemos fazer para viver esse 
amor corn intensidade, como um 
fogo que arde sem se ver. Acima 
de tudo, aqueles que jâ vivem o 
amor tentem ensinar e transmitir 
o vosso segredo para que este seja 
um dia de namorados e amor 
que se multiplique e viva no dia a 
dia. Feliz dia de S. 
Valentim. 

desde os jantares românticos, até 
às surpresas que se preparam, 
tudo em nome do amor. 
Porém, a questâo fundamental 
quase nunca é abordada: sera 
que o Amor, o verdadeiro amor 
como o descreveu Camôes nos 
sens poemas, «Amor é fogo que 
arde sem se ver...», sera que é esse 
amor que nos movimenta? Sera 
que é esse fogo que faz do dia 14 
de Fevereiro um dia tâo especial? 
Entâo, porque razâo é que em 
365 dias, sô um desses dias é que 
é consagrado ao Amor? 
Tudo isto vem a propôsito de hâ 
dias, quando mudava canais na 
televisâo à procura do boletim 
meteorolôgico, ter “esbarrado” (e 
perdoem-me a expressâo) com 
um programa, desses “talk 
shows” a que jâ nos habituaram 
os canais de televisâo, sobre 
disputas de amor, coraçôes 
destruidos, e por ai em 
diante. Foi entâo que 
pensei na vida e no que é 
a realidade de amar e se 
ser amado. E verdade 
que alguns vivem e 
vibram corn o amor, 
enquanto outros 
tem uma ideia, 
uma noçâo ou 
até mesmo 

Uma “scooter” toda estilosa 
BMW Ci, é o nome da “scooter” que chama a 
atençâo pelo seu inovador conceito de desenho. 
E criaçâo da cooperaçâo entre a BMW, a Rotax 
e a Bertone, sendo o ultimo, o autor deste novo 
estilo radical visivel na BMW Ci. 
Esta enovaçâo no campo das “scooters” possui o 
mais alto nivel de segurança alguma vez 
concebidô, conseguindo eliminar um elemento 
muito importante para a protecçâo dos 
motoristas dos veiculos de duas rodas: o 
capacete. O seu design caracteriza-se pela 
“gaiola”, parte que caracteriza a “scooter”, 
sendo constitufda por pilares laterals de 
segurança. E na realidade uma moda nova 
muito diferente e diga-se de passagem, muito 
cara: cerca de mil contos. Um brinquedo 

J dispendioso! 

Citymagg, o carro p’ra cidade! 
Este novo projecto deve-se à empresa italiana 
autônoma, Maggiora. Uma empresa que se dedica à 
pesquisa automôvel e que saiu agora corn um novo 
mini-carro ideal para a azâfama da cidade e perfeito 
para os pequenos lugares de estacionamento. 
Este “carrinho” nâo tem mais de 2,65 metros de 
comprimento, um motor alimentado a mentanol ou, 
em alternativa, um motor eléctrico e uma carroçaria 
composta por aluminio e plâstico. O Citymagg parece 
ser um dos modelos de carro perfeito para se entrar no 
Milénio corn estilo, um estilo bem diferente daquele 
que nos estamos habituados. 

Jamie Iria 

UE/Internet: PE 
satisfaz apelo de 
artistas europeus 
dez deles 
portugueses 
Uma proposta de directiva que protege os 
direitos dos artistas cuJas obras sâo 
difundidas através da Internet foi aprovada 
pelo Parlamento Europeu, dando assim 
satisfaçâo a uma petiçâo assinada por dez 
müsicos portugueses. Sérgio Godinho, Rui 
Reininho (banda GNR), Pedro Ayres 
Magalhâes (Madredeus), Rui Veloso, Tim 
(Xutos e Pontapés) estâo entre os mais de 
400 artistas de toda a Uniâo Europeia que 
apelaram ao Parlamento Europeu para que 
os protegesse da pirataria informâtica, via 
internet. O apelo surtiu efeito, porquanto o 
plenârio do PE aprovou, ao abrigo da co- 
decisâo (partilha do poder entre o 
Parlamento e o Conselho da Uniâo), uma 
proposta de lei europeia que prevê a 
harmonizaçâo de parte das regras nacionais 
em matéria de protecçâo e remuneraçâo de 
obras originals difundidas na internet. 
Estimam-se em muitos milhares de milhôes 
de contos as receitas perdidas pelos autores 
por causa da livre utilizaçâo, através da 
internet, das obras musicals e audiovisuals. 
A proposta de directiva visa adaptar a 
legislaçâo existente sobre propriedade 
intelectual ' a chamada Sociedade da 
Informaçâo, por forma a assegurar aos 
artistas protecçâo juridica nos dominios dos 
direitos de reproduçâo, de comunicaçâo e de 
distribuiçâo ao publico. A pirataria 
informâtica afecta nâo apenas os autores 
como também prejudica os produtores de 
CD e CDROM, bem como as estacôes de 
radiodifusâo. O PE recomenda, ainda, que 
todos os potenciais lesados recebam 
compensaçôes financeiras sempre que as 
respectivas obras e os respectivos produtos 
sejam reproduzidos por privados ou por 
operadores da internet. No debate prévio ' a 
votaçâo do relatôrio parlamentar, a 
eurodeputada do Partido Social Democrata 
português Helena Vaz da Silva defendeu 
haver “muito poucos dominios em que se 
jogam a qualidade e o futuro do processo de 
integraçâo europeia”, sendo que “o dos 
direitos de autor e’ um deles”. 
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Xanana Gusmâo transferido de 
Cipinang para uma residência especial 
Sorridente e de punho 
erguido, o lîder histôrico 
da resistência timorense, 
Xanana Gusmâo, saiu na 
passada quarta-feira de 
manhâ da cadeia de 
Cipinang apôs ter estado 
ali preso mais de cinco 
anos. Foi transferido para 
uma “residência espe- 
cial” na zona de 
Salemba, no centro de 
Jacarta, onde continuarâ 
a cumprir em regime de prisâo 
domiciliâria a sua pena de vinte anos 
de cadeia. O présidente do Conselho 
Nacional da Resistência Timorense 
(CNRT), detido em 1992, saiu de 
Cipinang, nos arredores de Jacarta, 
cerca das 09:25 horas locais. Varias 
dezenas de pessoas, nomeadamente 
jornalistas e timorenses, con- 
centraram-se em frente à prisâo de 
Cipinang, aguardando à chuva a 
saida do lider da resistência 
timorense. Xanana Gusmâo saiu da 
prisâo a bordo de uma furgoneta 
prêta, que teve dificuldade em 
abandonar o local porque foi 
imediatamente rodeada por dezenas 
de jornalistas e timorenses que 
procuravam ver e ouvir o lider 
histôrico da resistência timorense. 
Dezenas de jovens timorenses 
gritaram vivas a Xanana Gusmâo e a 
Timor-Leste e ergueram uma faixa de 
pano corn as cores do CNRT. 
A furgoneta foi seguida por vârios 
veiculos da policia indonésia. Através 
das janelas da furgoneta, Xanana 
Gusmâo, que trajava umas calças de 
khaki e uma camisa listrada branca, 
apertou as mâos a um grupo de 
apoiantes. 
Dez minutes depois de ter saido de 
Cipinang, ele chegou à residência, 
situada no numéro 47 da rua 
Percetakan Negara VII e cercada por 
uma vedaçâo que recentemente foi 
aumentada para uma altura de très 
metros. Xanana Gusmâo tinha à sua 
espera o ministre indonésio da 
justiça, Muladi, que o acompanhou 
ao interior da residência. “É um dia 
especial para mim. Vou começar a 
trabalhar”, sublinhou aos jornalistas 
o lider da resistência timorense. 
Questionado sobre o seu estado de 
espirito, ele indicou que se encontra 
“calmo, calmo”. O ministre Muladi 

reafirmou aos jornalistas 
que o objective da trans- 
ferência de Xanana 
Gusmâo para uma casa é 
permitir que ele 
participe mais activa- 
mente no processo de 
resoluçâo da questâo de 
Timor-Leste. Ao redor da 
casa havia uma enorme 
confusâo, corn jornalistas 
e timorenses a tentarem 
aproximar-se do lider da 

resistência timorense. Vârios vidros e 
uma mesa foram quebrados na 
confusâo. Pelo menos um jornalista 
ficou ligeiramente ferido numa mâo 
ao cortar-se num dos vidros partidos. 
Na rua em frente à residência, havia 
dezenas de timorenses corn cartazes e 
fotografias de Xanana Gusmâo. A 
residência de Xanana Gusmâo, uma 
casa de um piso pertencente aos 
serviços de justiça do governo 
indonésio, situa-se em frente ao muro 
da prisâo de Salemba, uma outra 
cadeia de Jacarta, a cerca de seis 
quilômetros de Cipinang. Em 
reconhecimento pela sua religiâo 
catôlica, foram colocadas nas paredes 
da sala de estar um crucifixo e 
quadros corn imagens de Jesus Cristo 
e Nossa Senhora. Hâ também um 
televisor e um radio. 

O ministro indonésio da justiça 
anunciou na semana passada que 
Xanana Gusmâo continuarâ a 
cumprir na casa de Salemba a pena 
de vinte anos de prisâo a que foi 
condenado em 1993. Muladi declarou 
que Xanana Gusmâo, de 52 anos, terâ 
de continuar a cumprir as regras 
prisionais, nomeadamente no que 
respeita a visitas, que terâo de ser 
autorizadas previamente pelas 
autoridades indonésias. A 
transferência do lider histôrico da 
resistência timorense, que faz parte 
das concessôes da Indonésia para 
encontrar uma soluçâo para a questâo 
de Timor-Leste, foi autorizada por 
um decreto do présidente indonésio, 
Jusuf Habibie. A Indonésia aceitou 
alterar a situaçâo prisional de Xanana 
Gusmâo apôs solicitaçôes da ONU, 
que considéra que o lider da 
resistência timorense pode ajudar a 
encontrar uma soluçâo politica para o 
conflito timorense. 

Ruanda: Antigo ministro acusado de 
genocidio detido no Quénia 

Um antigo ministro ruandês acusado de 
genocidio e procurado pelo Tribunal 
Penal Internacional para o Ruanda 
(TPR) foi detido no Quénia, noticiou a 
agência Hirondelle. O quartel-general da 
policia queniana recusou-se a confirmar 
ou negar a detençâo. Procurado pelo 
TPR desde 11 de Julho de 1996, Eliézer 
Niyitegeka foi ministro da Informaçâo no 
governo interino do antigo primeiro- 
ministro ruandês Jean Kambanda, 

considerado culpado de genocidio e de 
crimes contra a humanidade quando foi 
julgado em Maio passado. Eliézer 
Niyitegeka é acusado do massacre de 
tutsis na regiâo montanhosa de Bisesero, 
na prefeitura de Kibuye, oeste do 
Ruanda. Milhares de homens, mulheres e 
crianças procuraram refùgio na regiâo 
entre Abril e Julho de 1994, periodo 
durante o quai ocorreu o genocidio de 
500 a 800 mil tutsis e hutus moderados. 

Doença de Parkinson: Novo produto testado 
corn êxito por équipa luso-francesa 

Um produto que deverâ permitir um diagnostico mais preciso da doença 
de Parkinson e outras patologias neuro-degenerativas foi testado corn bons 
resultados por uma équipa luso-francesa liderada por um catedrâtico de 
Coimbra, apurou a agencia Lusa. Segundo Joâo José Pedroso de Lima, 
que liderou o projecto, os testes a que o produto foi submetido, tendo em 
vista apurar a viabilidade da utilizaçâo no homem e a comercializaçâo, 
reyelaram potencialidades relativamente a outras substancias. O produto 
radioafarmaceutico permite a marcaçâo de zonas do cérebro até agora 
impenetrâveis e, de acordo corn o director do Serviço de Biofisica da 
Faculdade de Medicina de Coimbra (UC), mostrou-se “mais informativo” 
do que outros. “E um produto bom, que nâo revelou efeitos secundârios ao 
ser testado, corn autorizaçâo das comissôes de ética, em pacientes dç 
Portugal e França'’, referiu Pedroso de Lima. Investigadores dos Hospitais 

da Universidade de Coimbra, UC, 
Instituto de Tecnologias Nucleares, 
Universidade de Tours, Hospital 
Bretonneau e Laboratôrios CIS (Franca) 
estiveram envolvidos no projecto, uma 
missâo no âmbito do programa “Eureka”. 
O novo produto, designado 
“lodolisuride”, permite alargar a 
capacidade de diagnostico ou estudo da 
evoluçâo de certas doenças neuro- 
degenerativas. A doença de Parkinson 
résulta da morte de um nücleo selectivo 
de células situadas no tronco cerebral, que 
tem como funçâo a produçâo da 
dopamina, o neurotransmissor 
responsâvel pela coordenaçâo dos 
movimentos. Tem maior incidência nas 
pessoas corn idade entre os 55 e os 60 anos 
e afecta entre 10 mil a 14 mil portugueses. 

— 

1* 

SPRING WATER BEVERAGES 

Aguas puras 
adocîcadas 

ùnicamente corn o 
açùcar natural dos 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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O MILÉN10 
Locais de distribuiçâo de O 
MILÉNIO, no circuito do 
PORTUGUESE BOOK STORE: 

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

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 
TORONTO; 
-Papelarias Portugal 
-Caldense Bakery 
-Palace Flowers 
-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 

Arafat consultara varies paises 
antes de proclamar Estado 

O présidente palestiniano Yasser 
Arafat afirmou que consultara os 
paises que apadrinharam o 
Acordo de Oslo para a Paz antes 
de decidir a data da proclamaçâo 
da Palestina como Estado 
soberano. Arafat falava aos 
jornalistas apôs uma reuniao 
com o vice-primeiro-ministro da 
Bélgica, Elio di Rupo, na cidade 
palestiniana de Gaza. Deixando 
a entender que a data 
inicialmente prevista para a 
proclamaçâo, 04 de Maio, podera 
ser adiada, Arafat disse que 
manteria consultas sobre o 
assunto com os paises que 
assinaram acordos de Oslo e que 
lançaram em 1993 o processo de 

paz israelo-palestiniano. “Nâo se 
trata somente de um acordo 
israelo-palestiniano, mas de um 
acordo internacional assinado na 
Casa Branca sob os auspicios da 
Rüssia, EUA, Uniâo Europeia, 
Noruega, Jordânia, Japâo e o 
conjunto da comunidade 

internacional”, especificou 
Arafat. Na terça-feira, um alto 
responsâvel palestiniano 
afirmara pela primeira vez que a 
direcçâo palestiniana “estudava” 
um possivel adiamento de 
algumas semanas para a 
proclamaçâo de um Estado 
palestiniano, planeada para 04 
de Maio proximo. Tanto, o 
Egipto, como os EUA e a Uniâo 
Europeia tentaram convencer o 
présidente Arafat a adiar essa 
proclamaçâo por algumas 
semanas, nomeadamente para 
nâo coincidir corn a campanha 
para as prôximas eleiçôes gérais 
em Israel, marcadas para 17 de 
Maio proximo. 

França/sangue contaminado: os 
argumentos dos très antigos ministros 

Os argumentos de très antigos 
ministros socialistas franceses 

estiveram no centro do segundo 
dia do processo do sangue 
contaminado pela SIDA que fez 
4.000 vitimas em França em 
meados dos anos 80. Laurent 
Fabius, ex-primeiro-ministro, é 
um dos très governantes 
socialistas que se apresentaram 
no tribunal para explicar a sua 
alegada responsabilidade nos 
casos de sangue contaminado 
corn o virus da SIDA hâ 14 
anos. Fabius, 52 anos, a ex- 
ministra dos Assuntos Sociais 

Georgina Dufoix, 55 anos, e o ex- 
secretârio de estado da saüde 

Edmond Hervé, 56 anos, 
defenderam a sua inoeêneia no 

escândalo de transfusées de 
sangue contaminado, em 1984 

e 1985, nomeadamente a 
hemofilicos. “Fui um actor 

governamental présente, activo e sério” defendey- 
se corn virulêneia Hervé, o primeiro a ser 
interrogado neste julgamento, sem precedentes em 
França, aberto terça-feira pelo Tribunal de Justiça 
da Repüblica. Hervé é acusado de “apatia” neste 
caso, revelado em 1991, envolvendo 4.000 pessoas 
sujeitas a transfusées de sangue contaminado das 
quais 600 jâ morreram. Quando chegou a sua vez 
de testemunhar, Georgina Dufoix, 55 anos, ex- 
ministro dos Assuntos sociais, considerou que o 
governo tinha agido “muito depressa” no caso do 
sangue contaminado. “Tendo em conta o que 
sabiamos (na época) e sobre um assunto que nâo 
tinha merecido um alerta dos médicos estou 
convencida que andâmos muito depressa”, 
declarou. Perseguidos por “homicidios 
involuntârios e atentados involuntârios à 
integridade das pessoas”, os très ministros sâo 
acusados de atrasar a despistagem obrigatôria das 
doaçées de sangue até Agosto de 1985. Segundo a 
acusaçâo esta manobra teria tido por objectivo 
favorecer o Instituto Pasteur, dirigido por Luc 
Montagnier, que descobriu o virus da Sida. 

Georgina Dufois e Hervé sâo ainda suspeitos de 
terem deixado permanecer em circulaçâo até 
Outubro de 1985 lotes de sangue nâo tratado 
quando a contaminaçâo corn o virus da SIDA jâ 
tinha sido referida em Dezembro do ano anterior. 
Fabius, chefe do governo de 1984 a 1986, que sera 
interrogado quinta-feira de manhâ, manifestou o 
desejo logo na abertura do processo que o 
julgamento permita esclarecer que, corn a 
informaçâo que detinham na época, agiram em 
consciência, como deviam. A ex-ministra dos 
Assuntos Sociais assegurou que “nunca pretendeu 
fazer nenhum mal” às vitimas, que agora exigem “o 
acerto de contas”. As vitimas exigem igualmente 
um novo processo, manifestando düvidas quanto à 
imparcialidade de uma jurisdiçâo composta por 
très magistrados e 12 parlamentares que se reuniu 
pela primeira vez. Apenas sete familias de vitimas 
foram tidas em conta pela instruçâo e mesmo assim 
apenas na qualidade de testemunhas. Os très ex- 
membros do governo arriscam-se a penas de très a 
cinco anos e multas que poderâo ir até aos 76.000 
euros. O julgamento deverâ prolongar-se pelo 
menos très semanas. 

Russia: Incêndio 
em Ministério faz 15 
mortos e 50 feridos 

Um violento incêndio no edificio do 
Ministério do Interior russo em Samara 
(Volga) fez 15 mortos e 50 feridos quarta-feira 
à noite, segundo um balanço proyisôrip, 
noticiou a cadeia de televisâo russa NTV. O 
incêndio destruiu inteiramente o edificio, um 
imével de vârios andares, onde ficavam as 
instaiaçées da policia, escritôrios e um centro 
de detençâo preventiva, segundo a NTV. O 
fogo alcançou os imôveis vizinhos, e 40 
équipas de bombeiros combateram o sinistro. 
Nâo esta excluido um incêndio criminoso, 
indicou a televisâo. 
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Cruz Vermelha évacua 
73 orfâos para o Huambo 

O Comité Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV) anunciou em 
Genebra que très delegados e très 
colaboradores locals desta 
organizaçào evacuaram para a cidade 
do Huambo, centro ae Angola, 73 
ôrfâos que habitavam a 
municipalidade de Kuando 
(provincia do Huambo). No dia 04 de 
Fevereiro, as crianças encontravam-se 
bloqueadas num orfanato da missâo 
catôlica numa zona particularmente 
exposta. A evacuaçâo realizou-se a 
pedido dos organismos responsâveis 
do orfanato, segundo a mesma fonte. 
Estas crianças, que tinham sido 
confiadas à guarda dos religiosos. 

foram entregues a instituiçôes 
catôlicas do Huambo. Para realizar 
esta operaçâo, o CICV organizou 
uma coluna de quatro veiculos sob a 
protecçâo do emblema da Cruz 
vermelha. Por outro lado, o Comité 
Internacional da Cruz Vermelha 
continua a fornecer assistência nâo 
alimentar aos refugiados. Nesse 
contexto, cobertores, sabâo, 
utensilios de cozinha e baldes de 
plâstico foram distribuidos a 635 
pessoas deslocadas, provenientes de 
Catechumbo e Vila Nova. Os 
deslocados refugiaram-se num anexo 
de um hospital privado do Huambo. 

Americanos descontentes corn a sua vida sexual 

Inquérito dà explicaçâo para 
o fenômeno do "Viagra" 

Os americanos andam mal no que 
diz respeito à sua vida sexual, 
segundo investigadores da 
Universidade de Chicago: quatro 
mulheres em dez e très homens em 
igual nümero sofrem de disfunçôes 
varias, que incluem falta de interesse 
pelo sexo e incapacidade de 
atingirem um orgasmo. 
"Penso que estes dados nos fornecem 
uma base para explicar porque 
houve uma enorme reacçâo positiva 
ao Viagra", considerou Edward 
Lautmann, sociôlogo daquela 
universidade e principal autor do 
estudo, publicado na ediçâo de 
ontem do Journal of the American 
Medical Association. 
Os autores do estudo examinaram 
dados do National Health and Social 
Life Survey, um inquérito descrito 
como "a primeira avaliaçâo 
populacional de disfunçôes sexuais" 
desde o famoso relatôrio Kinsey, dos 
anos 50. O novo inquérito baseou-se 
em entrevistas pessoais corn cerca de 
3200 homens e mulheres, entre os 18 
e os 59 anos. 
No entanto, por desanimadores que 
os resultados sejam, também 
poderào oferecer alguma esperança a 
milhôes de pessoas que pensam ser 
as ünicas a ter problemas na cama, 
disse Lautmann. "Muitas vezes, nem 
sequer admitem isso [ter problemas] 
corn o parceiro. E a 
velha histôria de 
dizerem "Dôi-me 
cabeça", em vez de 
confessarem "Nâo me 
apetece"", referiu. 
No inquérito, foi 
perguntado aos 
participantes se tinham 
sofrido disfunçôes 
sexuais durante vârios 
meses no ano anterior. 
A disfunçâo sexual foi 

definida como falta de interesse 
continuada pelo sexo, ou dores 
sofridas no acto, ou problemas 
persistentes de lubrificaçâo da 
vagina, de erecçào ou de orgasmo. 
Falta de interesse foi o problema 
mais comum entre as mulheres: um 
terço disse que em regra nâo 
desejavam o acto sexual, 26 por 
cento declararam nâo ter orgasmo e 
23 por cento afirmaram que o sexo 
nâo era agradâvel. Um terço dos 
homens disse que tinha problemas 
corn ejaculaçâo précoce, 14 por cento 
manifestaram nâo ter interesse pelo 
acto e oito por cento confessaram 
que habitualmente nâo sentiam 
qualquer prazer. 
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em todos os problemas da vida. 
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Authorized Independent Distributor Awards 
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Euro 2004 - Coimbra terâ passado no exame 
O présidente da comissâo executiva 
da candidatura nacional ao 
Euro’2004, Carlos Cruz, considerou 
que O projecto do novo Estâdio 
Municipal de Coimbra “também terâ 
passado no exame” realizado pela 
delegaçâo da Uniâo Europeia de 
Futebol (UEFA). De acordo corn 
Carlos Cruz, a apresentaçâo 
multimédia do projecto de 
remodelaçào efectuada na Câmara 
Municipal de Coimbra “correu 
muitissimo bem” e a visita ao estâdio 
“foi a confirmaçâo daquilo que foi 
dito anteriormente”. Depois da 
sessâo, que começou antes da hora 
prevista e durou cerca de 45 minutes, 
a comissâo de avaliaçâo da UEFA 
deslocou-se para o estâdio onde, 
durante cerca de um quarto de hora, 
foram explicados mais em pormenor alguns 
aspectos do projecto. Apesar de os membres da 
delegaçâo nâo fazerem qualquer comentârio aos 
jornalistas - jâ que, como salientou Carlos Cruz, “a 
funçâo deles é preparar o relatôrio” -, estes 
pareceram aprovar o projecto de Coimbra. “A 
medida que os vou conhecendo, começo a 
conseguir interpretar algumas expressôes das suas 
faces, e eu diria que o Estâdio de Coimbra passou 
no exame”, salientou o présidente da comissâo 
executiva da candidatura nacional. Um dos 
aspectos questionado pela delegaçâo foi a 
cobertura de apenas dois terços do estâdio, porque 
todos os restantes ficariam “completamente 
cobertos e este aparece corn a bancada Norte 

descoberta”. “Dos projectos dos 10 
estâdios, é o ùnico que nâo é 
totalmente coberto, mas o arquitecto 
responsâvel explicou que hâ uma 
visâo estética e urbana daquela zona, 
para que nâo fique completamente 
isolada da cidade”, referiu Carlos 
Cruz aos jornalistas, acrescentando 
ter ficado corn a ideia de que “a 
explicaçào foi aceite pacificamente”, 
uma vez que o caderno de encargos 
da UEFA apenas exige os dois terços 
previstos no projecto. A pista de 
tartan e a rede de separaçâo do 
pùblico foram outros aspectos 
levantados, explicando o présidente 
da Câmara Municipal de Coimbra, 
Manuel Machado, que a extracçâo da 
rede é um desejo seu, que sô ainda 

nâo foi concretizado porque os 
regulamentos nâo o permitem. No que respeita à 
pista de atletismo, “serâ coberta corn relva sintética 
para acolher o Europeu” e respeitar o caderno de 
encargos da UEFA, de forma a que, 
posteriormente, “a funçâo do complexo desportivo 
se mantenha”, disse. Salientando o “trabalho 
notâvel” que a comissâo portuguesa, e 
nomeadamente Carlos Cruz, tem vindo a realizar, 
0 edil acrescentou que, no caso de a canditatura 
portuguesa nâo ser a escolhida, o projecto para o 
novo Estâdio Municipal de Coimbra vai ser 
redimensionado para cerca de 20.000 lugares (o 
projecto actual prevê 32.400), porque a autarquia 
“nâo quer construir um estâdio para ficar às 
moscas”. 

Carlos Cruz 

Pinto da Costa considéra Portugal-Holanda ‘^absurdo” 
o présidente do FC Porto, Pinto da Costa, criticou 
a realizaçâo do jogo particular de futebol entre 
Portugal e a Holanda em Paris, considerando-o 
“um jogo absurdo”. O présidente portista 
manifestou o seu desagrado pelas datas dos jogos 
particulares, bem como toda a calendarizaçâo dos 

Comité de atletas para ajudar Tyson, 
mais uma vez atrâs das grades 

O italiano Nino 
Benvenuti, antigo 
campeâo mundial de 
médios, quer promover a 
criaçâo de um comité de 
desportistas para ajudar 
o pugilista norte- 
americano Mike Tyson, 
condenado a um ano de 
prisâo por assalto e 
agressào fisica. 
“Incluindo outras 
disciplinas que nâo sô o 
pugilismo, quem pratica 
desporto nem sempre é 
bem tratado. Defender a 
causa de Tyson significa 
defender a de muitos 
outros”, disse Benvenuti, 
considerando o ex- 
campeâo do Mundo 
como um “bode 
expiatôrio”. “Se as 

vicissitudes pelas quais Tyson passou me tivessem 
acontecido, nâo teria sido condenado”, referiu uma das 
principais lendas do pugilismo italiano. “Ele é negro e 
isso nâo é uma vantagem nos Estados Unidos. Para além 
disso, quem jâ o julgou de uma certa maneira nécessita 
sempre de uma confirmaçâo. Assim, torna-se num 
perseguido, um bode expiatôrio. Um homem como ele 
nécessita de ajuda”, destacou. 

encontros internacionais entre selecçôes que 
prejudiquem a preparaçâo dos clubes que “sâo 
quem paga os ordenados aos atletas”. “A Federaçâo 
vai encaixar uma grande receita corn este jogo e o 
FC Porto, como os outros clubes, nâo vê um 
tostâo”, referiu Pinto da Costa. O lider dos 
“dragôes” defendeu que “a Federaçâo deve pagar 
os ordenados aos jogadores enquanto estiverem ao 
serviço das selecçôes” e adiantou que este é um 
assunto que “tem sido discutido pelo grupo dos 14 
(que tem efectuado reuniôes para analisar alguns 
assuntos dos clubes europeus) e que em breve sairâ 
uma posiçâo conjunta”. Pinto da Costa garantiu 
que na reuniâo agendada para Maio corn o 
présidente da FIFA, o suiço Joseph Blatter, os 
clubes vâo apresentar uma proposta que contempla 
“algumas soluçôes” para questôes como a dos 
pagamentos das Federaçôes aos jogadores e a dos 
calendârios dos jogos internacionais entre 
selecçôes. 

Portugal e Holanda 
empatam 0-0 em particular 

As selecçôes de futebol de Portugal e Holanda 
empataram quarta-feira 0-0, em encontro de 
carâcter particular, disputado no Parque dos 
Principes, em Paris, perante 27.443 
espectadores, na sua maioria émigrantes 
portugueses. Este foi o ultimo compromisso 
“amigâvel” da selecçâo nacional na fase de 
interregno da campanha de qualificaçâo para 
o Europeu de 2000, que para Portugal se 
retoma a 26 de Março corn a recepçâo ao 
Azerbeijào (Grupo 7). 

NHL 
ResuHaifos 
e Classificacâo 

Ültimos resultados 

New Jersey 3 Vancouver 4 
Colorado 1 Calgary 2 

Jogos de 
Quarta-feira 

Toronto 5 Carolina 6 
Tampa Bay 4 St. Louis 5 

Anaheim 5 Philadelphia 4 
San Jose 5 Chicago 2 

Los Angeles 0 Phoenix 3 

Jogos disputados 
Quinta-feira 

Buffalo - Montreal 
Ottawa - Florida 

Pittsburgh - Vancouver 
Detroit - Edmonton 

Los Angeles - Philadelphi 

Jogos para hoje 

New Jersey - Washington 
N.Y. Rangers - Carolina 

Chicago - Detroit 
Anaheim - Dallas 

Conferencia Oriental 
Divisâo Nordeste 

Equipa 
Ottawa 
Toronto 
Buffalo 
Boston 
Montreal 

V D 
28 15 
30 19 
24 18 
21 21 
20 26 

E GM 
8 149 
3 170 
9 136 
9 130 
8 122 

GS PTS 
111 64 
155 63 
109 57 
120 51 
142 48 

Conferencia Ocidental 
Divisâo Noroeste 

Equipa 
Colorado 
Edmonton 
Calgary 
Vancouver 

V 
29 
20 
17 
17 

D 
19 
22 
28 
28 

4 
8 
8 
7 

GM 
143 
140 
131 
132 

GS PTS 
124 62 
130 48 
157 42 
158 41 
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Mrs. Angela can help you in matters of: 
Life, Marriage, Business, Love Affairs. 

Mrs. Angela 
Tel: (416) 6S2-2S81 
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Campeonato Nacional de 

Futebol da I Divisâo 

Classificaçâo 

EQUIPA 

I FC PORTO 
2BENnCA 
3BOAVISTA 
4 SPORTING 
5AMADORA 
6UNIA0LEIRIA 
7 SALGUEIROS 
8SETUBAL 
9BRAGA 
lOGUIMARAES 
II RIO AVE 
12FARENSE 
ISMARITIMO 
14BEIRA-MAR 
15ALVERCA 
16 CHAVES 
17 CAMPOMAIOR 
18ACADEMICA 

J V E D M S P 

21 15 
21 14 
21 13 
21 10 
21 9 
21 9 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

4 
4 
6 
8 
7 
5 
10 
6 
7 
6 
7 
4 
7 
10 
9 
5 
4 
5 

2 
3 
2 
3 
5 
7 
5 
8 

50 
47 
35 
39 
25 
21 
31 
18 

8 28 
30 
17 

11 16 
9 24 
7 19 
8 17 
11 23 
12 22 
13 22 

17 49 
14 46 
17 45 
18 38 
23 34 
16 32 
31 28 
25 27 
39 25 
26 24 
30 22 
33 22 
26 22 
28 22 
27 21 
37 20 
35 19 
42 14 

Resultados da 21^ Jornada 

Campomaiorense 0 
Académica 2 
Chaves 0 
V. Setùbal 0 
Benfica 5 
FC Porto 1 
Braga 2 
Salgueiros 0 
U. Leiria 0 

Sporting 0 
E. Amadora 2 
Rio Ave 0 
Beira Mar 0 
Farense 0 
Marîtimo 0 
Guimarâes 1 
Alverca 0 
Boavista 0 

Jogos da 22“ Jornada 

E.Amadora 
Rio Ave 
Beira Mar 
Farense 
Marîtimo 
Guimarâes 
Alverca 
Boavista 
U. Leiria 

Sporting 
Académica 
Chaves 
V. Setùbal 
Benfica 
FC Porto 
Braga 
Salgueiros 
Campomaiorense 

Melhores marcadores 

Jardel 
Nuno Gomes 
Silva 
Timofte 
lordanov 
Celso 
Gilberto 
Gilmar 
Demetrios 
Zahovic 
Alex 
Simâo 
Wanderley 
Nando 
Augustine 
Filipe Azevedo 

FC Porto 
Benfica 
Braga 
Boavista 
Sporting 
Salgueiros 
E.Amadora 
Guimarâes 
Campomaiorense 
FC Porto 
Marîtimo 
Sporting 
Chaves 
V. Setùbal 
U. Leiria 
Alverca 

22 
18 
12 
11 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 

Benfîca - Tahar em recuperaçâo, 
Sousa, Thomas e Pembridge aptos 

O defesa marroquino do Benfica Tahar continua 
em dùvida para o jogo de sâbado corn o Maritime, 
efectuando apenas treino especifico, bem como o 
guarda-redes belga Michel Preud’homme. O 
marroquino lesionou-se no encontre corn o 
Farense, mas apesar do seu regresso aos relvados, 
depois de recuperaçâo no ginâsio, a sua integraçâo 
no plantel continua condicionada. Recuperados 
das lesôes estâo Sousa, Michael Thomas e Mark 
Pembridge, o que faz o técnico Graeme Souness 
respirar de alivio jâ que o Benfica se encontra 

desfalcado de cinco jogadores: Joâo Vieira Pinto, 
Hugo Leal, Nuno Gomes e Paulo Madeira, em 
França ao serviço da selecçâo Portuguesa e Karel 
Poborsky, que sô regressou da Repùblica Checa na 
quinta-feira. Caso Tahar nâo récupéré a tempo de 
viajar para a Madeira, Souness deverâ escolher 
entre Sousa e Andrade para preencher o flanco 
direito, jâ que o inglês Gary Charles continua 
indisponivel, tendo realizado um pequeno treino 
especifico. 

Sporting oficializa 
distanciamento da manîfestaçâo 

O Sporting demarcou-se quarta-feira oficialmente 
da manîfestaçâo convocada, em Lisboa, frente à 
Câmara Municipal, onde adeptos “leoninos” 
pretendem protestar, silenciosamente, contra o 
actual estado do futebol português. Em 
comunicado, o Conselho Directivo coloca-se à 
margem da concentraçâo, confirmando as palavras 
proferidas pelo présidente do clube, José Roquette: 
“o Sporting nâo apoia, nâo promove manifestaçôes 
de massa, seja de que forma for”. 

O comunicado começa por referir que o Sporting 
vive “momentos especiais, em relaçâo aos quais o 
sentido de coesâo e disciplina, bem como o 
comportamento civilizado dos sportinguistas, sâo 
essenciais”. “A disciplina 
e a coesâo levam a que 
nâo possam ter lugar 
quaisquer manifestaçôes 
do nosso direito à 
indignaçâo que nâo 
sejam de iniciativa dos 

Sub-21 
Portugal 

vence 
Suiça em 
particular 
Portugal venceu terça- 
feira a Suiça por 2-1, em 
jogo particular de 
preparaçâo para o 
Campeonato da Europa 
de futebol de Sub-21 
(Esperanças), disputado 
no Estâdio do FC 
Alverca, em Alverca. 
Ao intervalo Portugal 
ganhava por 1-0 e os 
golos da partida foram 
marcados por Bakero 
(37 minutos) e Rego 
(82), para a selecçâo 
portuguesa, e por 
Seoane (56), para a da 
Suiça. 

ôrgâos sociais do SCP e muito menos sob 
anonimato”, lê-se no documento. Convocada 
através de panfletos anônimos, a “concentraçâo de 
luto” de adeptos do Sporting realiza-se no mesmo 
dia das eleiçôes antecipadas no clube e a sua hora 
coincide com a de um jantar que o présidente da 
câmara lisboeta, Joâo Soares, oferece à delegaçâo 
da UEFA présente em Portugal para se inteirar das 
condiçôes oferecidas pela candidatura portuguesa à 
organizaçâo do Euro’2004. “A forma de 
manîfestaçâo ordeira e civilizada prevista para 
sexta-feira é unicamente aquela a que jâ fizemos 
apelo, em termos do acto eleitoral que terâ lugar 
em Alvalade”, conclu! o comunicado do Conselho 
Directivo “leonino”. 

GALLERIA 
SHOPPING 
CENTRE 

ESTÂ NA HORA DAS 
GRANDES POUPANÇAS na 
Galleria Shopping Centre. 
Mais de 45 lojas recheadas 
de tudo o que précisa para 
si, sua familia e sua casa. 

Nüo percarn tempo. 
A GiUerin Shopping Centre està sto pé de si. 

' Amplo parque 
de estacionamento 

gratis!! 

NA ESQUINA DA DUPONT E DUFFERIN TELELEFONE: 533-2317 
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Os Directores da Comissâo de Apoio à 
Candidatura de Toronto para sede dos 
Jogos Olimpicos de 2008, decidiram em 
reuniâo de 8 de Fevereiro, reafirmar de 
maneira transparente, todo o seu 
empenhamento na conquista deste 
acontecimento importante para a 
cidade. 

De acordo com David Crombie, Présidente da 
Comissâo, citamos: “...A candidatura de Toronto 
vai ser de tal maneira transparente que permitirâ 
a todos inteirarem-se das iniciativas a tomar. .. 
Estou plenamente convencido, ser esta a ünica 
maneira de conseguirmos ganhar a candidatura 
de Toronto para sede dos Jogos Olimpicos de 
2008.”... 
Os Luso-canadianos Tony Dionisio e Frank 
Alvarez, fazem parte da Comissâo de Apoio à 
Candidatura de Toronto para sede dos Jogos 
Olimpicos 2008. Em contacta pessoal corn Frank 
Alvarez, tivemos ensejo de saber que é ponto 
assente e intençâo de todos, lutarem em todas as 
frentes, frontalmente, sem subterfügios, de 
modo a que as autoridades Olimpicas nâo 
tenham düvidas sobre a candidatura e a absoluta 
honestidade da mesma. A imagem pouco 
olimpica dos Jogos, segundo as noticias sobre 

Frank Alvarez e Tony Dionisio 

corrupçâo existentes no seio dos responsâveis, 
terâ de ser ultrapassada, através de processos 
claros e desinteressados. O verdadeiro 
Olimpismo nâo tem nada a ver corn interesses e 
multinacionais. Conseguirâo fugir ao cerco? 
Quando os homens sonham, a obra nasce... 

JMC 

Nacional de futebol, 
agora, mais emotivo 

F.C. do Porto e 
Benfica, mantêm-se 
na liderança do 
Campeonato 
Nacional de 
Futebol da la. 
Divisâo, corn clara 
vantagem para os 
azuis-e-brancos do 
Norte. O Boavista, 
corn a perda de 
dois pontos em 
Leiria, afastou-se 
um pouco da 
‘discussâo’ cimeira. 
O Sporting, ‘perdeu o comboio’ mais uma vez, 
tirando força ao Sul na luta désignai entre a 
hegemonia do Norte e as ‘fraquezas’ Sulistas. O 
Norte, com mais clubes e mais dinheiro, nâo sente 
dificuldade em “rir” dos centro-sulistas, corn ou 
sem falsas arbitragens! Sim, as arbitragens nâo 
escondem e desculpam tudo. 
Nesta altura do campeonato, julgamos que a luta 
no topo nâo passarâ de uns “piropos” entre Porto e 
Benfica e, quanta ao campeâo, logo se verâ. Por 
enquanto, “candeia que vai à frente ilumina duas 
vezes”... 
Os jogos da 22a. Jornada, com rivalidades à 
mistura, deverâo oferecer algumas surpresas... 
Boavista-Salgueiros; Maritimo-Benfica e, 
Guimarâes-Porto, vâo concerteza proporcionar 
embates emotivos e cheios de imprevistos. De que 
lado estarâ a estrelinha da sorte é que nâo sabemos, 
com muita pena... 

îî 
Os româimtieos nâo podem faltai* nos dins 

13 e 14 de Peveeeiro, no 

^€Msis €J€]^wB9^ewBÉMn Centw*e. 

Porque vai estar la 

para vos delieiar com as mais bêlas 
€om o patrocinio amigo da ^ e românticas cançôes. 
Bairrada Churrasqueira, 

1000 College St., em Toronto e, 
33 HiUere*. Ave., em (416^ 537-1088 

OASIS: (905) 891-7777 

Oasis Convention Centre, 1036 Lakeshore Rd. E., Mississauga 


