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Orqamento Federal’99, entrou numa nova era 
O Ministre das Finanças, Paul Martin, anunciou, 
na passada terça-feira o seu 6° Orçamento e o 
segundo ano no qual o Ministro consegue um 
excedente que nâo ficarâ muito tempo nos cofres. 
A ajuda as super lotadas secçôes de emergência 
dos hospitais vai finalmente chegar através deste 
orçamento, corn 2 biliôes de dôlares por ano. O 
dinheiro deverâ começar a ser insuflado no mês 
de Julho. Eis os principais destaques deste 
Orçamento Federal: 
A saùde vai receber uma injecçào de 2 biliôes de 
dôlares por ano e 2.5 biliôes no ano de 2002, 
restaurando os valores existentes antes da 
tomada do poder pelos libérais em 1993. 
Reduçâo dos impostos atingindo as classes de 
baixo e médio vencimento, conferindo a uma 
famüia constituida por 4 pessoas, cujo 
vencimento é de 50.000 dôlares, mais 373 dôlares 
por ano o que résulta em cerca de 1 dôlar por dia. 
A sobre taxa de 3% cobrada às pessoas cujo 
vencimento é de 50.000 dôlares por ano ou mais 
é eliminada, a partir do dia 1 de Julho, mas a 
sobre taxa de 5% continua a ser aplicada a quem 
tenha um vencimento anual de 65.000 dôlares ou 
mais. 

O excedente de 7.2 biliôes de 
dôlares significa que o 
orçamento atinge o equilibrio 
pelo segundo ano consecutivo o 
que nâo acontecia desde 1951 - 
1952. 

A divida acumulada do Canada 
continua nos 580 biliôes de 
dôlares, tendo sido reduzida em 
cerca de 20 biliôes de dôlares 
nos ûltimos 2 anos e espera-se 
uma diminuiçâo de, pelo 
menos, 3 biliôes de dôlares no 
prôximo ano. 
Cerca de 1.9 biliôes de dôlares Paul Martin 
serâo dirigidos à area da 
investigaçâo, sistemas de 
informaçâo da rede de auto estradas e programas 
de apoio às empresas que pretendam desenvolver 
novas ideias. Este montante inclui ainda 430 
milhôes de dôlares para o programa espacial 
canadiano. 
O exército é contemplado corn 175 milhôes de 
dôlares para aumento de vencimentos e 

beneficios ao seu pessoal. 
200 milhôes sâo reservados à 
assistência externa. 
Este orçamento pode oferecer 
mais do que o previsto, mas ainda 
assim, as provincias esperavam 
mais. O valor de cerca de 15 
biliôes de dôlares atribuido ao 
sector da saùde, de momento o 
mais importante, esta ainda 
aquém dos 19 biliôes em 1992, o 
que era esperado pelas provincias 
e pelos territôrios. O Ministro 
Paul Martin afirmou, porém, que 
este piano de 5 anos restituirâ o 
mesmo valor à area da saùde 

visto que em 1992 o orçamento no 
sector incluia dinheiros para 

outros programas sociais. A maior parte do 
dinheiro que vai ser injectado na saùde é 
proveniente do grande excedente dos impostos 
este ano. Todos os Premiers assinaram um 
acordo onde prometem aplicar o dinheiro na 
area da saùde o que deverâ começar a acontecer 
este Julho. 

O Présidente BILL CLINTON, Uibado 
A democracia, como tudo na vida, tem duas faces, quai delas a mais dificil de aceitar! 

A vida democrâtica dos Estados Unidos da America esta recheada de mil e um 
episôdios, de todo o género, o que justifica a sua forma de ser e estar na vida. 
Este ano de peripécias contra-e-a-favor de Bill Clinton, devido ao seu caso corn 

Mônica Lewinsky, demonstrou a todos, o quâo dificil 
é viver em democracia e aceitar todas as regras do 
jogo e as suas consequências. 
O caso, mais do que banal entre Bill e Mônica, 
devido à dimensâo a que o elevaram, deixou marcas 
em tudo e todos. Bill Clinton e famüia, Mônica e 
comparsas, os partidos politicos Republicano e 
Democrâtico, os EUA, os amigos e aliados e, a 
prôpria Democracia! Tal como nas telenovelas pré- 
fabricadas, bem ao estilo brasileiro, o feitiço virou-se 
contra o feiticeiro e, o rapaz da fita, até acabou por 
ficar limpo e bem visto. Melhor que isto, sô no teatro 
de Bairro. 
Mas, este “impeachment” (processo de destituiçâo) 
nâo foi um caso virgem nos Estados Unidos . Jâ em 

1868, o 17o. Présidente, Andrew Johnson (1865-1869), sofreu igual processo. 
Possivelmente, Bill Clinton, nâo sera o ùltimo. 
Talvez, no meio de tanta miséria, o importante é que, mesmo beliscada, salvou- 
se a DEMOCRACIA. 
E, agora? 
Para jâ, Bill Clinton, vai continuar à frente dos 
destinos dos EUA (e do mundo, nâo é?). Depois, a 
ver vamos, como diz o céguinho... É que, as aves 
agoirentas jâ sussurram por ai, informando que Mr. 
Starr vai prosseguir corn um processo, desta vez civil, 
do tipo O. J. Simpson -’politicamente’ ilibado e 
civilmente culpado-, que tanta tinta e dinheiro fez 
gastar ao erârio pùblico e...amigos! 
Por outro lado, o Papa Joâo Paulo II, Kofi Annan e 
Bill Clinton, foram propostos para o prémio Nobel 
da Paz ! Sera que tudo isto nâo passa de um “31 de 
boca”? 
Vêem, como o feitiço virou-se contra o feiticeiro! 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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« Quer queiramos, quer nâo, as divisôes sem 
P remédio, nascem teimosamente... 
P Com a arrogância conhecida, o présidente da 
I ACAPO, abriu, geriu e encerrou, a Conferêneia 
!' de Imprensa (?), onde os membros da Imprensa 
; eram em muito menor numéro do que 

os...restantes! 
Como sempre misturou projectos corn 
programas e, apresentou, o programa da Semana 
de Portugal onde, desta vez, estào incluîdas, duas 
inovaçôes: Festival de Tunas Académicas 
Portuguesas, que merece todo o nosso aplauso e, 
o jâ famigerado Festival da Cançâo da ACAPO, 
agora, sob o manto diâfano do disfarce, "À 
procura de uma Estrela", que nâo tem o nosso 
apom, uma vez que vem combater frontalmente 
aquilo que jâ realizamos hâ mais de 10 anos, ou 
seja, o "Festival da Cançâo CIRV". E, aqui, é que 
esta o busilis da questâo; Porquê copiar o que 
vem sendo feito na comunidade e continuar a 
esquecer mil-e-uma-coisas que deveriam ser 
feitas? Para quê, esta guerrilha contra a CIRV? 
Dizer que o "A procura de uma Estrela", nâo é 
igual ao Festival da CIRV, porque em vez de 
premiar os autores premeiam quem canta, tem 
nexo? Entâo,dar uma pancada na cabeça ou 
debaixo do chapéu, nâo é o mesmo? Apaparicar, 

agora, os artistas locals, depois de sempre os 
repelirem, faz senso? Segundo o présidente da 
ACAPO, todos os dias, os artistas comunitârios 
se lhe dirigem pedindo ajuda e apoios. Quem sâo 
esses artistas, coitadinhos, tâo desamparados? 
Fez-me penâ ouvir os lamentos lamechas do 
senhor présidente sobre os artistas locais... Estào 
assim tâo por baixo que sô a ACAPO lhes pode 
valer? Na sala vi alguns artistas que concerteza se 
sentiram mal corn tais consideraçôes... Nâo creio 
que a Minah Jardim, a Rosa Marques, o Dinis 
Cruz, a Guida Figueira, a Isabel Sinde, entre 
outros, estejam tâo aflitos da vida que precisem 
da 'mâo piedosa' da ACAPO. E, mesmo que 
assim seja, também nâo estou a ver estes artistas 
e outros, consagrados entre nos e nâo sô, a 
participarem em festivais clubisticos de "À 
procura de uma Estrela", pondo em risco a sua 
personalidade e carreira... É que sô um/uma 
pode ganhar e, o prestigio, esvai-se como as 
promessas... E, por exemplo, admitamos que a 
Guida Figueira, vence, vai ela gravar a "Cançâo 
do mar", "O cochicho", "Fado Mouraria" ou, 
cançôes originais? E que o festival ACAPO, 
facilita as cançôes a concurso, originais ou nâo, 
duas em português e uma em inglês. Serâ que 
uma artista consagrada vai gravar para a 

ACAPO as cançôes jâ conhecidas e corriqueiras? 
Nâo creio... 
Esta teimosia do senhor présidente da ACAPO 
pôe muita gente em "despique-desafinado", | 
prejudicial ao todo. À ACAPO, nôs, artistas e I 
clubes... I 
E lamentâvel, por nâo estarem criadas condiçôes | 
para tal, que NÀO possamos COLABORAR | 
corn os CLUBES que apoiam e realizam os pré- | 
festivais da ACAPO mas, como facilmente I 
compreendem, nâo podemos ajudar quem contra | 
nôs luta I 
Nâo podemos dar tiros nos prôprios pés... | 
Fazemos o "Festival da Cançâo CIRV" hâ mais de | 
10 anos para apoio e descoberta de novos valores | 
na comunidade -corn compromisso corn a | 
CRTC- como é do conhecimento gérai e o I 
testemunham Guida Figueira, Zé da Vesga, Zé I 
Pereira, Tony "Tabu" Gouveia, Isabel Sinde, 
Carlos Borges, Catarina Cardeal, etc, etc... 
Autores e intérpretes ganham SEMPRE, a 

■ começar pelos Troféus, passando pelos Play- 
backs e prémios pecuniârios, sem esquecer a 
gravaçâo de um CD...corn todos! 
Desculpem lâ qualquer coisinha mas, amigos, 
amigos, negôcios à parte... 

JMC 

TU CÂ TU LÂ coin os Leitores 
Os apaixonados nâo deixaram de encher as salas onde actuavam os sens 
idolos. Jorge Ferreira, Agata, Fernando Correia Marques e Axel, Nilton 
César e alguns mais, viram-se rodeados de carinho e participaçâo, no fim-de- 
semana do NAMORADOS. Foi um Sâo Valentim bem vivido e bem 
sucedido. No Oasis Convention Centre, onde estivemos, Nilton César, foi Rei 
e Senhor nos dois dias de festa... 
Da Leitora-assinante, Lili Pereira, recebemos uns versos comoventes: 

Ao O MILÉNIO peço licença 

Para estes versos ao Nilton dedicar 

Para dizer-lhe que adorei sua presença 

E desejar que sempre possa voltar. 

Vi voce, Nilton César, actuando 

Corn alegria e emoçào o ouvi 

Os coraçôes continuam sonhando 

As tuas fâs cada vez mais loucas por ti. 

Na carinha do meufilho tocaste 

Tanta emoçào senti que até chorei 

A cabecinha do meu filho beijaste 

Esse momento jamais esquecerei! 

Obrigada, Nilton César! 

Caxlos Gaspar, Medalha de Mérito 
o Secretârio de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, Eng. José 
Lello, decidiu atribuir, a 
titulo pôstomo, a Medalha 
de Mérito das 
Comunidades 
Portuguesas-Grau Ouro, 
ao nosso inditoso amigo e 
artista, CARLOS 
CASPAR ANACLETO, 
recentemente falecido. 
A Medalha de Mérito serâ 
entregue à familia de 
Carlos Caspar, em 
Toronto. 
Para o efeito, deslocam-se 
a Toronto, dia 25 de 
Fevereiro, os Assessores 
da Secretaria de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, Eduardo 
Saraiva e Vitor Caio 
Roque que, em nome do 
Secretârio de Estado, 
Eng. José Lello, farào a 
entrega da medalha. 
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Pequenas histôrias de GENTE grande 
O casai Lidia de Jesus Chaves Alberto e Manuel 
Pesqueira Alberto, formam um casai feliz e 
moderno, pese embora, um acidente de 
percurso... 
Lidia Alberto, bonita, elegante e de bom gosto, 
gere a Kelly’s Boutique, na Dundas St., em Trente 
da Igreja de Santa Helena, em Toronto. 
Manuel Alberto, Técnico de Guindastes, hoje 

Lîdia e Manuel Alberto 

encontra-se em regime de reforma antecipada, 
devido a acidente no trabalho. 
A Lidia de Jesus Alberto, nasceu a 18 de Março 
de 1954, em Viseu. Chegou ao Canada, em 1974. 
O Manuel Alberto, nasceu em Tomar, no dia 28 
de Outubro de 1945 e chegou ao Canada, em 
1972. 
Deste simpâtico casai, nasceu em Toronto, o Steve 
Chaves Alberto, que estuda e esta no ultimo ano 
escolar no Humber College, e, a jovem Kelly 
Chaves Alberto, estudando para Esteticista e 
Make-up -cinema e teatro-, no Seneca College. 
O casai Alberto abriu o estabelecimento Kelly’s 
Boutique, em 1985, corn sucesso, até aos dias de 
hoje. 
Lidia Alberto, corn todo o seu bom gosto e 
simpatia, mantém feliz uma larga camada de 
senhoras (e meninas) da comunidade portuguesa, 
proporcionando-lhes qualidade e escolha. Lidia 
Alberto, empreendedora e sempre virada para as 

novidades, jâ 
realizou vârias 
passagens de 
modelos, na Casa 
do Alentejo, no 
Dundas Banquet 
Place e no Europa 
Catering, sempre 
corn assinalâvel 
êxito. Para 
qualquer Testa, 
Lidia Alberto, tem 
o vestido prôprio e 
a prenda ideal. 

Décio Gonçalves, em maré-alta 
o conhecido intérprete Décio 
Gonçalves, depois de uma digressâo à 
Madeira onde abriu os espectâculos 
de Jorge Ferreira e, logo de seguida, 
ao Mexico, como parte intégrante do 
pic-nic da CHIN, deslocou-se aos 
EUA onde o seu ûltimo trabalho 
gravado tem obtido grande êxito. “A 
cabrinha”, versâo do original “A 
chibinha”, da autoria do prôprio 

Décio Gonçalves, tem-lhe dado fama 
e proveito, nos ùltimos tempos. 
Décio Gonçalves, para além de 
participar nas habituais Testas locais, 
esta a preparar uma digressâo a 
Aruba e Caracas. Entretanto, Décio 
Gonçalves, prepara-se também para 
nova gravaçâo no Estüdio de Hernani 
Raposo. 
Parabéns, Décio Gonçalves. 

Mesmo sem as benesses do indicifrâvel destino, o 
casai Lidia e Manuel Alberto, têm conquistado 
palmo-a-palmo a sua estabilidade na vida e têm 
conseguido uma equilibrada educaçâo para os 
filhos. 
Merecem as nossas saudaçôes e destaque. 

JMC 

Ltdia Alberto, ladeada pela filha Kelly e as sobrinhas, 

numa das Passagens de Modelos que realizou. 

No Mexico, “à varanda dos 

sonhos”. Décio Gonçalves 

confraterniza corn Fdtima 

Ferreira e José Malhoa. 

Um trio que fez ‘saUitar’ o 

grupo de folgazôes que 

participaram no pic-nic da 

CHIN. 

Festa éfesta... 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentària, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

’irAceUam-se todos os tipos de seguros üAbertos à mite (Terças e Quintas) 
'^Parque de éstacionamento nas traseiras -^Fala-se Português 

Para uma consulta telefone: 78*7“889'7 

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

r 
LIQLIDAÇAO NEON 

96 NEON 4 portas 
Automâtico, ar condicionado, 72^86 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 fâbrica. 

(Consulte*nos para mais detalhes) 4 9^995* 

98 NEON 4 portas 
Automàtico, ar condicionado, 31,486 km. 
#P471. 2 anos/30,000 km garantia de fabrica. 

(Consulte^nos para mais detalhes) $ 11^995* 

98 NEON 4 portas NOVO. 
Automâtico & ar condicionado. 

Financiamento de 0% por 48 meats $ 13/995** 

99 NEON 4 portas NOVO. 
Automâtico & ar condicionado. 

_ t 
SEM ENTRADA! APENAS "LEASE", por 36 meses, $ 2o9 /mês 

*Mais impostes, matricida, e custos administrativos. 
^ **Preço inckii rebate. Mais impostos, transporte, matricula e custos administrativos. 
' Preço inclui transporte e impostos de gasolina e ar condicionado. Mais PST, GST, matiicula e custos administrativos. 

20,400 IcnVano, 12 cintimos/km em excesso. 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE 

Contacte 
Lina Santos, 

a&ua représentant^; 
Portuguesa na 

Downtown Chrysler 

h 'iA QQOn 
-1- .J J\J\J na esquina corn a Shaw (416) 

I 
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CÂ PARA NOS... 
Decorreu Terça-feira, 

no salao principal do 

First Portuguese 

Canadian Cultural 

Centre, aquilo que, 

deveria ter sido uma 

conferência de 

imprensa convocada 

pela ACAPO, Aliança 

dos Clubes e 

Associaçôes 

Portuguesas do 

Ontario. 

A finalidade deste encontro 
deveria ter sido, acima de tudo, 
para dar conhecimento através 
dos orgâos de comunicaçâo social 
présentés, das actividades da 
ACAPO para a semana de 
Portugal. Acontece porém que, a 
conferência de imprensa serviu 
ainda para, anüncio de um 
festival -tal como por varias vezes 
foi referido pelo ünico orador- 
para descoberta de novos talentos 
comunitârios, no âmbito da 
interpretaçâo, autoria e 
composiçâo musical. 
Na minha opiniâo, o assunto 
deveria ter sido mais 
inteligentemente amadurecido 
para que depuis, fosse entâo 
anunciado e para que nâo 
surgissem situaçôes de autêntica 
demonstraçâo de incapacidade. 
Uma conferência de imprensa que 
serviu a todos, menos aos 
jornalistas que, mais do que uma 
vez, pediram esclarecimentos 
sobre os assuntos focados mas, 
acabariam por ter de ouvir uma 
série de evasivas que deixaram 
transparecer, claramente, o 
quanto ainda se esconde à 
comunidadeü! 
Habituados que estamos, a 
acompanhar a abertura total de 
conferêneias de imprensa, a sério, 
acabariamos por nos rir da triste 
figura prepotente e pétulante do 
représentante que deveria ser o 
espelho dos clubes que ainda lhe 
dào apoio! Ficâmos, corn uma 
triste impressâo mas, ao fim de 
um dia de trabalho, sabe bem 
uma boa anedota da tarde. 
Como pensâvamos estar a assistir 
a uma conferência de imprensa 
onde, normalmente, se colocam 

questôes sobre os diferentes 
assuntos expostos tentâmos, por 
mais de uma vez, indagar quanto 
é que a ACAPO vai pagar aos 
artistas que, de Portugal, 
ajudarâo a abrilhantar a festa de 
todos nos. Corn ar ditatorial - às 
vezes 7up ajuda a desentupir!- 
Fomos automaticamente 
remetidos para um documento 
que, nâo existia na sala e que, nâo 
é especifico na resposta à nossa 
perguntaü! A nossa questâo foi 
secundada por outro jornalista 
présente mas, a resposta nunca 
saiu! Além do mais, faltou aquilo 
que, deveria ser a bitola de quem 
se apresenta para dar respostas à 
comunicaçâo social 
ELEGÂNCIAü! Claro que ai, 
nada podemos fazer além de, 
referir o facto e para que os 
leitores fiquem a par do que se 
esta na realidade a passar entre 
nos. 
Constatâmes ainda, uma certa 
vocaçâo para uso de papel 
quimico! 
Um SHOW para descoberta de 
novos talentos! 
Aqui, foi mesmo o rebentar a 
boca do balâo na medida em que, 
por aquilo que nos é dado saber, 
jâ existe um projecto desta 
natureza e corn alguns anos de 
sucesso. Apenas uma leitura 
poderâ ser feita de toda esta mis en 
cène. Hâ interesses serôdios de 
dividir ainda mais a comunidade 
a que pertençoü! 
E pena que assim aconteça pois, 
pensâmes baver nas hostes dos 
clubes que pertencem à ACAPO 
gente corn espinha dorsal e ainda 
capaz de entender que a divisâo e 
as birrinhas nâo levarâo a parte 
alguma. Antes pelo contrario, 
ajudarâo, isso sim, a criar um 
mau ambiente e a nâo deixar que 
as geraçôes vindouras possam 
continuar a trilhar pela mâxima 
que a honra alimenta as artes. 
Voltarei se necessârio. 

Luis Fernandes 

“Na minha opiniâo, 0 
assunto deveria ter sido 

mais inteligentemente 
amadurecido para que 

depois, fosse entâo 
anunciado e para que 

nâo surgissem situaçôes 
de autêntica 

demonstraçâo de 
incapacidade. ” 

Semana de Porïuéal'99 
Segundo o PROGRAMA 
facultado pela ACAPO, a 
"Semana de Portugal-99", 
terâ lugar de 3 a 13 de 
Junho. 
Dia 3, abertura oficial no 
ConsuladO-Geral. 
Dia 4, JANTAR de 
GALA, no Renaissance 
C.C., corn actuaçâo de 
Antonio Pinto Basto. 
Dia 5, Tarde Cultural 
Portuguesa, na Dufferin 
Mail. 
Dia 6, Içar da Bandeira 
na City Hall e, 
Homenagem aos 
Pioneiros, no High Park. 
Dia 10, Eestividades do 
DIA de PORTUGAL, 
Proclamaçâo no Queen 
Park, Recepçâo no 
Consulado-Geral, 
Homenagem a Camôes 
no Eirst Portuguese 
seguida de Noite 
Cultural. 
Dia 11, Noite dajuventude 
Dia 12, Às 11 da manhâ, PARADA do 
DIA de PORTUGAL e Festividades. 
Dia 13, Festividades e encerramento. 
Segundo a mesma informaçâo, os 

vencedores do Festival da Cançâo "À 
procura de uma Estrela", irâo actuar 
na Semana de Portugal, sem 
indicaçâo dos dias. O Festival de 
TUNAS terâ lugar no dia 25 de 
Setembro, no Convocation Hall. 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Semana Canadiana: 
A "Labourer's International Union 
of North america - Local 183", 
realiza hoje, 19 de Fevereiro, uma 
Noite de Apreço para corn JOE 
CORDIANO, MIKE COLLE e 
GERARD KENNEDY. 
O convidado de Honra, é o lider 
Liberal, Dalton McGuinty. 
Info; (416) 241-1183. 

-A Ministra da Saûde do Governo 
Provincial indicou que os extra 
dolarés para o actual sistema de 
saûde pouco efeito terâo na 
niedida em que mais 
estabelecimentos hospitalares 
estâo a encerrar. 
Elizabeth Witmer, afirmou que o 
dinheiro proveniente do 
Orçamento Federal-99, vai servir 
apenas como medida preventiva 
de ocasiâo nâo contribuindo para 
alterar deciçôes jâ tomadas pela 
Comissâo de Reestruturaçào de 
Serviços. 

-A Ministra Federal, Christine 
Stewart, natural de Ontario, 
manifestou a sua satisfaçâo corn as 
contribuiçôes monetârias saidas 
do Orçamento de Paul Martin e no 
tocante à preservaçâo do meio 
ambiente. 
Chritine Stewart, indicou que os 
42 milhôes de dolares atribuidos, 
vâo ajudar na reduçâo de 
desperdicios tôxicos. 

-Os serviços de Segurança e 
Poliçiais, em Ottawa, estâo 
fazendo tudo quanto é possivel 
para evitar a violência em tor no da 
Embaixada da Turquia. 10 
Policias,, ficaram feridos na 
manifestaçâo de quarta-feira. Os 
Serviços de Segurança, montaram 
dispositivos especiais em volta das 

Embaixadas da Turquia, Grécia, 
Israel e Kénia. A manifestaçâo de 
proteste em Parliament Hill, 
Ottawa, faz parte da série de 
manifestaçôes internacionais, 
devido à prisâo do lider 
nacionalista Gurdo, Abdullah 
Ocalan. 

-O conhecido membre da 
comunidade portuguesa, 
LAMARTINE SILVA, foi 
nomeado Juiz de Cidadania. É a 
segunda vez que Lamartine Silva, 
faz parte do corpo de Juizes de 
Cidadania, na Provincia de 
Ontario. Parabéns! 

FERNANDO 
RIBEIRO, 
gerente duma 
I n s t i t U i ç â o 
bancâria de 
Toronto, desde 
o ano passade 
envolvido num 
caso de fraude 
de cartôes de 
crédite, viu-se, 
corn putros 
acusados, detido, acabando o 
Tribunal por o ilibar de todas as 
acusaçôes da Policia. Fernando 
I^beiro, estâ a processar a Policia 
em 11 milhôes de dolares, pelos 
danos sofridos. 

O Advogado de Fernando Ribeiro, 
explicâ quais os fundamentos para 
este processo, baseado no facto do 
acusado ter sido erradamente 
detido durante uma semana por 
suspeita, como instrumente, a fim 
de extrair dele informaçôes e, por 
nâp haver nada contra ele, p que é 
provado pela anulaçâo das 
acusaçôes pelo Tribunal. 

Quer ganhar o mâximo 
pagando o mmimo ? 

Entâo contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os sens 

produtos de compta e venda, napâgina dos 

CLASSIFICADOS. Fate com Raul Coelho, no 

departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 

Agenda comunUaria 
-A Federaçâo de Empresârios e 
Profissionais Luso-Canadianos, 
inaugura as suas novas instalaçôes no 
proximo dia 25 de Fevereiro, pelas 
18:30, na Galleria Corte Real, Suite 
301, do First Portuguese Canadian 
Cultural Centre. Além da 
inauguraçâo, terâ lugar a eleiçâo da 
nova Direcçâo. 

-Dia 27, realiza-se a FESTA dos 
CAÇADORES, em Hamilton, no St. 
Stephens Hall. 

-A Casa dos Açores, realiza dia 27, 
uma noite de FADOS corn a fadista 
Arminda Alvernaz, vinda de Sâo 
Roque do Pico. 

-A Irmandade de S.Pedro e a Banda 
Portuguesa de Hamilton, realizam na 
Igreja de Santa Maria, dia 27, uma 
MATANÇA de PORCO, jantar e 
baile. 

-O First Portuguese, promove dia 27, 
um jantar de aniversârio do Rancho 
Folclôrico e Noite Cultural. 

-Dia 28, a Casa Cultural de Vila do 
Conde C. Centre, realiza às 14:30, 
uma Assembleia Gérai Ordinâria. 

-Dia 28, domingo, realiza-se em 
Brampton "O Dia das Amigas" no 
salâo do Restaurante "Nossa Casa", 
corn Buffet e, variedades, corn 
actûaçôes de Tessa Alves e Sarah 
Pacheco. Haverâ recolha de alimentos 
e sorteio a favor das mulheres vitimas 

da violência. 
Info: (905) 459-7999 

-O F.C. do Porto of Toronto, realiza a 
sua Assenbleia Gérai, dia 28, âs 3 
horas da tarde, na sede-social. 

-Dia 6 de Março, a LUSO-CAN 
TUNA, realiza um jantar de 
angariaçâo de fundos, no Dundas 
Banquet Place, para a ida da TUNA 
aos Açores. Réservas: (416) 537-1145. 

-As velhas-guardas portuguesas de 
Windsor, Essex e Kent County, vâo 
de excursâo âs festas de Verâo da 
Praia da Vitôria, entre 30 de Julho e 
14 de Agosto. Quem quizer participar 
na excursâo, informe-se: Henrique 
Àvila (519) 971-9025 ou, Carlos Melo 
(519) 253-9633. 

-No "Working Women Community 
Centre", estâo abertas inscriçôes para 
classes de Inglês, gratis, corn creche e 
TTC pagos. Info: (416) 534-1605. 

-No Scading Court Community 
Centre, Bathurst & Dundas, em 
Toronto, estâo a decorrer aulas de 
Cidadania Canadiana, gratis. 

-O Canadian Madeira Club-Casa da 
Madeira Community Centre, realiza 
a Assembleia Gérai Ordinâria, dia 
7de Março, na sede-social, às 13 
horas. Apresentaçâo do relatôrio e 
contas de 1998/99 e eleiçôes dos 
novos Corpos Gerentes para 
1999/2000. 

Açores: Governo abre 
candidaturas peira projectos 
nas comunidades açorianas 

O Governo Regional dos Açores 
anunciou a aceitaçâo de candidaturas 
a apoios para projectos culturais a 
desenvolver nas comunidades 
açorianas residentes no estrangeiro, 
visando a preservaçâo da identidade 
cultural das ilhas junto dos 
emigrantes.Uma fonte da direcçâo 
regional das Comunidades disse ' a 
Agência Lusa que a iniciativa decorre 
da necessidade de "regular as 

respostas ao grande volume de 
projectos oriundos das comunidades 
açorianas chegados nos ültimos dois 
anos". 
Dos apoios governamentais pers- 
pectivados podem beneficiar 
projectos de concursos gastro- 
nômicos, intereâmbios de grupos 
folclôricos, manifestaçôes artlsticas e 
religiosas, artes plâsticas, radio e 
tauromaquia apresentados pelas 

comunidades dos ÊUA, 
Canada, Brasil, Ber- 
mudas e Havai, adiantou. 

As comparticipaçôes 
variam conforme o valor 
das iniciativas apresen- 
tadas a concurso, 
deslocaçôes e numéro de 
elementos do grupo, caso 
se trate de um projecto 
colectivo. 

ECO AÇOR 
^ TRAVFI i TRAVEL SERVICE INC. 

421 CoH^y St., Toronto, Tel: 603-0842 JIUMLU, ICI. VX V./ V-^ VX I CM» / 
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Cronicas da Hisforia de nm Povo 

Pelos séculos II e III difundiu-se 
pela Peninsula Ibérica a Religiao 

Crista que viria a constituir-se como o 
mais notâvel confronto de ideias, 
modelos de vida e Teologias, até à 
data. 
Se pelos Filosofos, os Romanos eram 
levados a reflectir metodicamente 
sobre os vârios dominios do 
pensamento e das questôes humanas, 
corn a religiào Cristâ o Homem da 
época viu-se confrontado corn 
Teologias, politicas sociais, e posturas 
deveras arrojadas e intrigantes. 
Vamos observâ-los mais de perto 
comparando as posiçôes Romanas 
corn aquilo que Cristo propos. 
Na base, havia uma primeira 
diferença Teolôgica. 
Os Romanos tinham variados deuses. 
Orientais, Helénicos ou de outra 
proveniência e Cristo apresentava-se 
como , Filho do Deus ünico, 
verdadeiramente dito. 
Um Deus que, mais do que alguém 
que resolvia os problemas em troca de 
prendas ou sacrificios, era Uno, 

Omniprésente, Omnipotente e 
igualmente justo para todos 
independentemente da sua condiçâo 
social ou da sua "boisa". 
Podemos verificar um segundo 
aspecto, desta vez, relacionado corn o 
Poder. Cristo era o Rei de Israel, do 
Povo de Deus, devidamente 
apresentado pelos Profetas Biblicos e 
Rei libertador de todos os pobres, 
doentes, perseguidos, ofendidos, 
escravos,... enfim de todos os 
necessitados. 
Ora neste sentido, era uma 
verdadeira "dor de cabeça" para 
Roma jâ que por todo o Império 
abundavam os desventurados. 
Traz ainda consigo uma nova 
concepçâo de poder. 
Ao contrario das soluçôes militares 
romanas, propunha uma revoluçâo 
pacifica em que cabiam todos os 
Povos. 
A Sua atitude de perdâo aos actos de 
violência perturbou seriamente os 
poderosos que viam multidôes segui- 
lo. Constatavam, por outro lado, 
apreensivos os milagres que fazia. 
Os Romanos tinham uma Lei tâo 
severa que ia ao ponto de, por simples 
dividas, reduzir a escravo qualquer 
pessoa ou, por tal acto, ser preso, 
condenado a trabalhos forçados toda 
a vida ou mesmo morrer. 
Podemos agora apreciar melhor o 

que o Humanismo Cristâo significava 
para Roma. Vendo bem o estilo de 
vida comunitârio, partilhado e 
humilde, conforme nos é descrito no " 
Acto dos Apôstolos" na Biblia, 
podemos comparâ-la corn a atitude 
Romana que se apoderava pela força, 
das terras, das consciências e dos 
bens dos mais fracos. 
Foi o que aconteceu quando por 
exemplo tonjarem "de assalto" as 
terras comunitârias da Peninsula 
Ibérica que se destinavam à pastoricia 
e agricultura, grande parte das vezes 
a ùnica forma de subsistência para 
uma enorme quantidade de familias 
ou mesmo Tribos. 
Ai instalaram os seus Templos, 
edificios Pùblicos, casas, ou outras 
construçôes, impedindo o seu uso 
para os fins que até ai se destinavam e 
roubando assim, uma herança de 
geraçôes. Esta Teologia da igualdade, 
da fraternidade e da Paz, baseada 
num Deus amigo e Justo implicava 
uma nova organizaçâo moral que foi 
recebida por Roma corn as maiores 
desconfianças. 
Quando os Romanos se confrontam 
corn a esta Revoluçâo Cristâ, iniciam 
uma feroz perseguiçâo que pensavam 
ser suficiente para anular a "bola de 
neve" cristâ. 
Prendiam-nos, entregavam-nos aos 
leôes, matavam-nos, exibindo-os 

como se de troféus se tratasse. 
As multidôes, como jâ pudemos 
observar antes, começavam a cansar- 
se destes horrores, confrontando-se 
agora corn a postura daqueles que 
eram perseguidos e no entanto 
preferiam morrer a responder com 
guerra ou violência. 
No inicio da Igreja Cristâ os martirios 
eram uma constante. Sâo inùmeros 
aqueles que perderam a vida nas 
masmorras, ou nas arenas ou foram 
mesmo crucificados, por professarem 
o Cristianismo. 
Intrigante ainda mais, para Roma, foi 
a Teologia da ressurreiçâo que veio 
apresentar pela primeira vez, uma 
dimensâo transcendental à vida 
humana dando-lhe um carâcter de 
eternidade. Cristo depois de ter sido 
morto, posto num tümulo fechado 
corn uma pedra gigantesca, ab fim de 
très dias apareceu aos seus Apôstolos 
bem como a uma pequena multidâo, 
segundo se poderâ verificar pelas 
testemunhas referidas nas Escrituras 
Biblicas. 
Os Cristâos, apesar de tudo, 
organizaram-se e foram 
desenvolvendo na clandestinidade a 
sua Pastoral por todo o Mediterrâneo 
até à Peninsula Ibérica. 
Irei apresentar-lhes mais em 
pormenor como se desenvolveu este 
processo nas prôximas crônicas. 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÉNIO 
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Remessas dos Madeirenses 
Os émigrantes 
madeirenses 
espalhados pelo 
m U n d o 
depositaram na 
b a n ' 
portuguesa, no 
ano de 1997, 
cerca de 805 
milhôes de 
contos ( 4.025 
milhôes de 
Euros). 
Segundo os 
dados do Centro 
de Estatisticas 
Monetârias e Financeiras do Banco 
de Portugal, o montante de 
poupanças dos émigrantes naturais 
da Regiâo Autônoma ocupa o 
segundo lugar da lista, seguido 
apenas do da Zona Norte do pais. 
A Madeira terâ assim contribuido 
corn 28 por cento do total das receitas 
provenientes dp aforro dos 
émigrantes. 
Dos cerca de 805 milhôes de contos, 
598 milhôes (2.895 milhôes de Euros) 
sâo provenientes da Zona Bancaria 
"Off-Shore", o que, deduzindo a fatia 
da praça financeira, représenta o 
montante de 227 milhôes de contos 
(1.135 milhôes de Euros) em depositos 
de émigrantes no exterior. 

Desde 1993 a Madeira tem 
conseguido captar as poupanças dos 
émigrantes para o "Off-Shore" da 
Regiâo, tendo sido apurados na 
Banca instalada no Centro 
Internacional de Negôcios valores na 
ordem dos 213 milhôes de contos 
(1.065 milhôes de Euros) dos 372 
(i860 milhôes de Euros) depositados 
(1993). 

Até Agosto de 1998 registou-se uma 
pequena descida no montante dos 
depôsitos dos émigrantes, que 
atingiam os 404 milhôes de contos 
(2.020 milhôes de Euros), menos 15 
milhôes que em igual periodo de 
1997. 
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Taxas de IVA reduzidas 
para estimular emprego 
A Comissâo Europeia propos um projecto de lei 
que habilita os estados-membros a aplicarem uma 
taxa de IVA reduzida sobre certos serviços com alta 
intensidade de mâo-de-obra. Orientada para a 
promoçâo do emprego e caso seja aprovada pelos 
Quinze, a proposta de lei europeia terâ caracter 
experimental durante très anos. A reparaçào de 
bens môveis, a construçâo civil e renovaçâo de 
imôveis e a prestaçâo de cuidados ao domicilio 
(para idosos, crianças) estâo entre os sectores 
abrangidos pela proposta de directiva. A proposta 
visa estimular o grande potencial de emprego das 
empresas que localmente oferecem serviços de 
proximidade e, por outro lado, ajudar a reintegrar 
no circuito do trabalho oficial parte das actividades 
que foram para a economia subterrânea. A 
aplicaçâo facultativa de taxas reduzidas de Imposto 
sobre o Valor Acrescenta do (IVA) sera avaliada 
apôs o perlodo experimental - de 01 de Janeiro de 
2000 até 31 de Dezembro de 2002 - para apurar se 

Mota Torres lança aviso 
para o IX congresso do PS 

o IX Congresso Regional do PS-Madeira nâo sera 
rampa de lançamento para candidaturas ao X 
Congresso Regional, afirmou o actual lider e 
candidate a presidência do partido, Mota Torres. 

distorceu as regras sobre concorrêneia no espaço 
europeu sem fronteiras (mercado interno). Os 
estados que desejarem introduzir a medida deverâo 
notificar a Comissâo Europeia até 01 de Setembro 
proximo, sob pena de nâo serem autorizados a 
participar na experiência. 

"Ninguém de boa fé aceitarâ que o Congresso possa 
ser o inicio da preparaçâo do proximo Congresso", 
frisou Mota Torres em conferêneia de imprensa 
durante a quai manifestou a sua satisfaçâo pela 

forma como decorreram 
as eleiçôes para 
delegados, tendo a sua 
lista obtido a maioria de 
delegados. Mota Torres 
salientou que nâo serâo 
criados no Congresso 
"tabus de espécie 
alguma" nem o mesmo 
sera transformado "num 
momento de 
indefiniçâo", tendo 
acrescentado que "vâo 
sair deste Congresso 
ôrgâos corn legitimidade 
absolutarnente 
refrescada". "E meu 
desejo - disse ainda - que 
a estratégia, que delineei 
juntamente corn alguns 
camaradas que me 
apoiaram, no sentido de 
desdramatizar a vida 
interna do partido vâ ate 
ao final do congresso, 
corn uma grande 
tranquilidade, corn uma 
grande serenidade, corn 
uma grande vontade de 
vencer os desafios do 
futuro". O IX Congresso 
Regional do PS-Madeira 
realiza-se no Funchal nos 
prôximos dias 27 e 28 de 
Fevereiro. Para além de 
Mota Torres sâo 
candidates à liderança do 
partido Joâo Carlos 
Gouveia, ^cardo Freitas 
e Gois Mendonça. 

Guterres diz que 
PNDES quer vencer 

atraso do pais no 
espaço de uma geraçâo 
o primeiro-ministro definiu o Piano Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(PNDES) como um documente destinado a 
vencer "no espaço de uma geraçâo" o atraso 
estrutural que sépara Portugal da média dos 
paises da Uniâo Europeia. As declaraçôes de 
Antônio Guterres foram feitas apôs se ter 
deslocado ao Parlamento corn o ministro do 
Equipamento, Planeamento e Administraçâo 
do Territôrio,Joâo Cravinho, para entregar ao 
présidente da Assembleia da Repüblica, 
Almeida Santos, um exemplar do piano 
elaborado pelo Executivo, cuja aplicaçâo se 
estenderâ do ano 2000 a 2006. Ainda segundo 
Antônio Guterres, o PNDES "também serve 
de base ao Piano de Desenvolvimento 
Regional do pais", tendo em vista a discussâo 
do III Quadro Comunitârio de Apoio da 
Uniâo Europeia. O primeiro-ministro nâo 
adiantou qualquer pormenor sobre o piano, 
alegando que o documento sera divulgado na 
quinta-feira, durante uma sessâo que se 
realizarâ no Parque das Naçôes, em Lisboa. 

Terça-feira de Carnaval 
o melhor dia de sempre 

A terça-feira de Carnaval 
foi o dia corn maior 
numéro de visitantes de 
sempre no Parque das 
Naçôes, ao atingir um total 
de 81.878, disse à Agência 
Lusa uma fonte da 

PARQUE DAS NAÇÔES 

sociedade gestora do espaço. Nos très dias de 
Carnaval, o recinto recebeu a visita de 250 mil 
pessoas, o que aumentou para très milhôes o 
numéro total de pessoas que jâ se deslocaram a este 
espaço, desde a sua abertura. Os très pavilhôes 
mais visitados foram, até ao momento, o 
Oceanârio, o pavilhâo do Conhecimento dos 
Mares - que encerra a 28 de Fevereiro prôximo - e 
o da Realidade Virtual, corn um total de 750 mil 
pessoas, acrescentou a mesma fonte. 
Recentemente, os visitantes do espaço passaram a 
ter disponiveis dois dos espaços que tiveram 
grande sucesso durante a realizaçâo da EXPO'98, 
corn a reabertura do Restaurante de Macau e do 
Peter's, a filial lisboeta do célébré ponto de 
encontro de marinheiros nos Açores. Disponivel 
esta igualmente um espaço lüdico para patinagem 
e para bicicletas, na Praça Sony, que foi alugade 
pela administraçâo do Parque das Naçôes. 
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A Mùsica que a gente gasta 
O Juca era dono duma intuiçâo 

musical nata. Fervia-lhe nas 

veias o som que conseguimos 

obter quando provavelmente 

retesàmos a primeira corda e 

lhe arremessamos com uma 

pedra em cima, resultando dai 

um tôing que mais tarde havia 

de ter um nome na escala dos 

sons. O Orlando era um zero à 

esquerda. Quer dizer, nâo 

percebia nada de mùsica. Cada 

vez que os dois se encontravam 

havia uma guerra desgraçada. 

Enquanto o Juca construia, 

resultado da sua tendência 

natural, o Orlando destruia, 

resultado também da sua 

tendência natural. 

 •  

Nào tem discussâo , dizia o Juca, 
calmo e senhor das suas respostas. 
Isso é o que tu dizes , volvia o 
Orlando sereno e convencido. Ora o 
pai do Orlando era dono dum talho e 
o rapaz, habituado desde pequeno 
aos enchidos que o pai la fazia, 
oferecia ao Juca meia dùzia de 
chouriços de vez em quando, o que o 
Juca apreciava muito visto que era 
apreciador de enchidos e ainda por 
cima nâo os tinha de pagar. Pois é. 
Embora discutissem muito nâo 
deixavam de ser amigos. Dizia o Juca 
que discussâo corn pontos de vista 
iguais era uma perda de tempo. E o 
Orlando concordava, pois tâ claro! 
As pessoas que tinham oportunidade 
de presenciar aquelas alminhas a 
discutir pensavam muitas vezes que a 
coisa iria tomar outras proporçôes, 
mas nâo, nunca chegava a tal sorte. 
Um dia o Orlando decidiu gravar um 
disco e convidou o Juca para se 
encarregar da parte musical. O Juca 
aceitou porque era amigo dele, mas 

quando começaram os ensaios o Juca 
nâo conseguia de modo nenhum 
fazer corn que o Orlando percebesse 
que este cantava fora de tempo. O 
Orlando respondia que nâo, que nâo 
era fora de tempo mas sim 
contratempo . Contratempo saiste- 
me tu meu obtuso , dizia o Juca. Bern. 
O disco la saiu e vendeu tudo, tanto 
que jâ o Orlando andava a preparar a 
segunda ediçâo. Na contracapa do 
disco vinha o patrocinio do talho do 
pai, O Chouriço Feliz Carnes de 
qualidade, especializados em 
chouriços de todos os tipos . Sucesso! 
O pai do Orlando tinha os discos na 
montra do talho, corn um presunto 
pendurado de cada lado e vârios 
chouriços por baixo e espetou-lhe um 
letreiro por cima onde se lia: Ao 
comprar um disco do grande artista 
Orlando, leva très chouriços à sua 
escolha . E era ver o publico entrar e 
comprar o disco de Orlando, o 
grande. E o Juca? O Juca esta a passar 
férias no Hawai e anda a explorar o 
fundo do mar para ver se encontra 
um peixe corn bico de pato que tanto 
vive debaixo de âgua como de la sai 
para dormir em cima dum tronco de 
ârvore, especialmente em noites de 
lua cheia. Isto segundo lhe contou o 
Orlando. 
Moral da histôria: Muitos chouriços 
podem levar uma pessoa à loucura. 
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ADDISON ON BAY 

ADDISON ON BAYE JOE DACOSTA 
OFERECEMNA COMPRA DE UM CARRO 

NOVO OU USADO PREÇOS 
SENSACIONAIS E FINANCIAMENTO 

EXCELENTE! 

PONTIAC 
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BUICK 

r 

CADILLAC 

CMC 

Joe DaCosta 

Passe pela Addison 
On Bay e veja a vasta 

selecçâo de automôveis 
ao seu dispor! 

Joe DaCosta trabaïha 
exaustivamente para que 

a sua visita seja 
um sucesso. 
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VISITE JOE DACOSTA, REPRESENTANTE 
PORTUGUÊS DA ADDISON ON BAY, E SAIBA 
PORQUE É QUE MAIS DE 7000 CLIENTES 

PREFEREM OS SEUS SERVIÇOS. 

832 BAY STREET EM TORONTO (A NORTE DA COLLEGE) 

^ TELEFONE; (416) 964-3211 ® 
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Mulheres portuguesas continuam a ser 
as principals vitimas da violência 

Mais de quatre mil processes 
entraram na Associaçâo Portuguesa 
de Apoio à Vitima (APAV) em 1998, 
reportando-se o maior numéro de 
cases a maus tratos (1.923) e ofensas à 
integridade fisica, corn 752 cases. 

As mulheres sâo as principals 
vitimas destas agressées, o que 
corresponde a 81 per cento das 4.038 
queixas recebidas na APAV. 

Quanto ao autor do crime, o 
cônjuge é quem mais o pratica (corn 
1.593 cases), seguindo-se o 
companheiro (corn 361 cases). 

Estes nùmeros foram anunciados 
pelo présidente da direcçâo da APAV, 
Ferreira Antunes, numa conferêneia 
de imprensa em que foram 
divulgadas as estatisticas da 
associaçâo relativas a 1998, em 
vésperas de mais um Dia Europa da 
Vitima. 

Para Ferreira Antunes, o maior 

nümero de cases face a 1997 (corn 
3.126) nâo significa "um aumento de 
violência, mas antes uma maior 
consciência dos direitos", além de que 
os crimes sâo também, cada vez mais, 
alvo de noticia na imprensa. 

No que toca aos crimes sexuais, 
135 foram violaçôes, 42 de coaeçâo 
sexual, 32 de abuse sexual de 
adolescentes e dependentes, 25 de 
abuso sexual de crianças e 21 de 
abuse sexual de pessoa incapaz de 
resistência. 

Do total de processes entrados na 
APAV, 1.414 reportam-se a Lisboa, 
seguindo-se Cascais (corn 734 cases), 
Porto (corn 700 cases) Coimbra (com 
383 cases) e Setübal (com 173 cases). 

Vila do Conde (com 138 cases), 
Braga (com 129), Loures (com 126), 
Faro (com 119) e Vila Real (com 122) 
sâo os distritos de onde provêm os 
restantes processes entrados na 

OBRAS DO NOVO MATADOURO 
DE S. MIGUEL ADJUDICADAS 

A empreitada de construçâo do 
matadouro industrial de S. Miguel foi 
adjudicada ao consércio de empresas 
vencedor do respective concurso 
püblico internacional numa ceri- 
mônia pùblica, presidida pelo 
Présidente do Governo, dia 12, na 
Direcçâo de Serviços de Protecçâo 
das Culturas, na Quinta de Sâo 
Gonçalo. As obras do novo 
matadouro de S. Miguel, hâ muito 
aguardadas pelos agentes da fileira da 
carne daquela ilha, representam um 
investimento de cerca de 2,4 milhôes 
de contos e têm um prazo de 
execuçâo de 24 meses. Esta nova 
unidade de abate, que ficarâ instalada 
em Rabo de Peixe, concelho da 

Ribeira Grande, serâ dotada da mais 
moderna tecnologia utilizada em 
infraestruturas do género na Europa 
e funcionarâ em quatro edificios, corn 
funçôes distintas, nomeadamente 
para o abate de grandes espécies, um 
matadouro de aves, uma zona 
administrativa e um edificio de 
tratamentode produtos, possuindo, 
ainda, uma estaçâo de tratamento de 
âguas residuais. Preparado para 
abater diâriamente 180 bovinos, 240 
suinos e 50 ovinos e caprinos, 
correspondente a uma capacidade 
anual de abate e frio de 10 a 12 mil 
toneladas, o novo matadouro de S. 
Miguel ira empregar cerca de 90 
pessoas. 

APAV. 
Do total das vitimas a nivel do 

pais, 36 por cento apres'entaram 
queixa, enquanto 30 por cento nâo o 
fizeram, sendo que a maioria das 
queixas foram apresentadas na PSP 
(corn 21 por cento), cinco por cento na 
GNR, très por cento no Ministério 
Püblico, um por cento na I^. 

No que toca aos meses corn mais 
processes entrados, Março ocupa o 
primeiro lugar (corn 358 casos), 
seguindo-se Julho (corn 344) e Maio 
(corn 329), enquanto aquele em que 
ocorreu menor nümero de processes 
foi Dezembro (corn 204). 

Quanto ao tipo de contacte corn 
as autoridades, o pessoal foi o que 
registou maior incidência, atingindo 
59 por cento dos casos, logo seguido 
do contacte telefônico corn 37 por 
cento. 

A prôpria vitima foi quem mais 
efectuou o contacte, num total de 79 
por cento, enquanto cinco por cento 
dos contactes foram efectuados pela 
familia, cinco por cento por outras 
pessoas nâo referenciadas e très por 
cento por alguém conhecido. 

A policia foi a maior fonte de 
referêneia do total de processes 
entrados em 1998, corn 734 casos, 
seguindo-se os amigos ou conhecidos 
(corn 393 casos) e a comunicaçâo 
social (corn 317 casos). 

A idade compreendida entre os 
36 e os 45 anos é a que regista maior 
nümero de corrêneias, corn 892 casos, 
seguindo-se os 26 a 35 anos, corn 798 
casos. 

Corn idades inferiores a dez anos 
apenas hâ a registar 72 casos, o menor 
nümero dos totais em termes de 
idades. 

Uma das batalhas da APAV 
consiste na reivindicaçâo de alteraçâo 
do processo«-de depoimento no caso 
de algumas vitimas, nomeadamente 
nas vitimas de crimes sexuais, 
impedindo que as pessoas, sobretudo 
os jovens, tenham que depor mais do 
que uma vez, o que 
"duplica ou triplica a vitimizaçâo". 

Outra das preocupaçôes da APAV, 
que, a curto prazo, conta abrir mais 

uma Gabinete de Apoio à Vitima 
(GAV) na Grande Lisboa (Amadora e 
Oeiras sâo hipôteses plausiveis), um 
no interior de Portugal e nos Açores e 
Madeira, consiste na dificuldade em 
consciencializar a sociedade de que a 
violência é um problema social. 

Para Ferreira Antunes, é 
necessârio que a sociedade tome 
consciência de que a violência é um 
problema social, cuja resoluçâo passa 
pelo empenhamento de todos e pela 
denüncia das situaçôes. 

Sem querer que a sociedade se 
tome uma comunidade de delatores, 
o présidente da APAV preconiza 
porém que quem testemunha um 
crime ou violência deve denunciâ-lo, 
razâo por que também é necessârio 
alterar a lei de protecçâo de 
testemunhas, cuja discussâo esteve 
quarta-feira na ordem do dia na 
Assembleia da Repüblica. 

Quer ganhar o mâximo 
pagando o mmimo ? 

Entào contacte “O MILÉNIO** e anuncie os sens produtos de 
compra e vendu, na pâgina dos CLASSIFICADOS. Paie com 

Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

(416)538-0940 
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CRÔNICAS DA FUNDACÂO 
O 

As armas camaradas 
Entram-me todos os dias pela 
casa dentro as imagens do horror 
da guerra, das guerras que se 
entrecruzam como pauzinhos, 
sem fim, sem objectivo, para 
além da destruiçâo. A sensaçâo 
de opressâo acentua-se quando 
hâ portugueses apanhados nessas 
terrîveis contendas, porque 
estavam ali casualmente, se 
casual é esse notâvel sentido de 
cooperaçâo com os povos irmâos 
de Africa, que vai para além das 
politicas, dos interesses 
econômicos ou estratégicos. Sâo 
povos que gostam uns dos outros, 
que porvavelmente nunca 
passarâo uns sem os outros e 
ponto final. O sofrimento dos 
dias de hoje porque passam os 
nossos manos de Angola e da 
Guiné-Bissau, impedidos de 
beberem ché ou morder uma 
sanduiche de chouriço 
tranquilamente, porque nem 
sempre hâ e porque quase nunca 
existem condiçôes «técnicas» 
para isso, é também uma dor de 
aima e fisica nossa. O sofrimento 
dos dias de hoje porque passam 
os nossos compatriotas nesses 
paises, impedidos de beberem 
um Dâo ou petiscarem um 
bacalhau-com-todos, porque 
quase nunca hâ e porque nem 
sempre as armas têm o sentido 
de oportunidade, afecta também 
a nossa aima e o nosso sentido de 
solidariedade. Em Angola e na 
Guiné-Bissau nâo hâ montras 

corn pessoas a olhar lâ para 
dentro, porque nâo hâ lojas nem 
prateleiras. Nem as ruas jâ sâo 
bonitas. Em Angola e na Guiné- 
Bissau hâ meninos de todas as 
raças e credos a lavar o châo corn 
o choro. E hâ outras que se 
passeiam onde os esgotos vâo ter 
à àgua. Ou a âgua aos esgotos. 
Delas me lembro 
inevitavelmente quando em 
minha casa anda no ar o cheiro a 
pâo fresco. Em Angola e na 
Guiné-Nissau hâ um crise 
profunda. Coabitada por 
portugueses. No momento, esse é 
o ùnico convivio absolutamente 
garantido. Ampla confirmaçâo 
desta nossa forma milenar de ser 
e estar no mundo. Onde quer que 
criemos raizes, quer na bonança 
quer na tempestade, jamais 
abandonamos o barco e, se 
afundar, vamos corn ele, até ao 
fim. O actual Governo, ao 
contrârio do de outrora - que nâo 
dava por isso -tem-se mostrado 
disponivel (na prâtica) para ir em 
socorro de todos quantos nâo 
aguentam mais tanta ruina e 
tanta cinza e pedem para serem 
evacuados. - Um governo que 
cuida dos seus em situaçôes 
dificies é um Governo que se 
prestigia - pode ler-se na ultima 
ediçâo da revista “Grande 
Reportagem” . Que isto se 
guarde na memôria. Numa 
linguagem bélica direi que se 
trata de uma explosâo que 

apazigua a luta dos que vêem a 
terra que amam ser destruida 
pela paz de saberem que o seu 
pais nâo os abandona. Ninguém 
calcula como é insuportâvel e 
terrivel a sensaçâo de abandono 
e talvez por isso é igualmente 
inimaginâvel o grau de 
segurança que esta atitude 
transmite às pessoas presas nas 
teias dos tremores de guerra. 
Uns, trazendo consign a révolta, 
regressam entâo ao sossego, à 
calma e â reuniâo da familia. 
Outros, ficam, insistindo na 
esperança de manhâs frescas de 
cheiro a terra molhada e cedendo 
às promessas do sol. E inventam 
poçôes mâgicas que os imunize à 
festa do fogo. Porém, todos 
estamos certos e todos devemos 
entender assim, uns e outros 
enquanto tiverem uma gota de 
sangue na peito lutarâo até à 
exaustâo pelo florescimento 
desses paises. Com trabalho. 
Corn sacriflcio. Corn muita 
ternura e amor, como 
andorinhas a fazerem o ninho. 
Corn essas armas... A elas 
camaradas. 

Assessor do Sec. Estado das Comunidades 

NOVO HOTEL EM SANTA MARIA 
o Governo R.egional dos Açores vai lançar, 
brevemente, um concurso pùblico para a 
selecçâo de pretendentes à construiçâo de uma 
unidade hoteleira na ilha de Santa Maria para 
substituir o antigo Hotel do Aeroporto, 
destruido pelo fogo em Dezembro do ano 
passado. 
Nesse sentido, o Conselho do Governo Regional 
decidiu autorizar a abertura do referido 
concurso pùblico visando ceder um terreno, de 
18.300 metros quadrados, para a implantaçâo do 

^ novo empreendimento turistico na üha. 
Trata-se de um terreno, propriedade da Regiâo 
Autônoma, onde estava implantado o antigo 
Hotel do Aeroporto de Santa Maria, que serâ 
cedido a titulo definitive e gratuite ao 
concorrente vencedor do concurso. 
Neste terreno serâ construlda uma unidade 
hoteleira corn uma capacidade no minime de 40 
quartos e uma classificaçâo no minime de très 
estrelas. Segundo o Secretârio Regional da 
Economia, o Governo pretende com esta 
importante medida repor a capacidade hoteleira 
da ilha de Santa Maria, perdida corn a 
destruiçâo do anterior hotel. 
Duarte Ponte sublinhou ainda que a reposiçâo 
dessa capacidade hoteleira, no mais curto espaço 
de tempo, é essencial ao desenvolvimento de 

Duarte Ponte 

Santa Maria, para fazer face ao crescente 
aumento da procura turistica desta ilha, 
especialmente na época de Verâo. 

EMPREGOS 
PRECISA-SE 

Companhia de fazer sofas précisa de 
estofadores corn experiência. 
Tel: (905) 897-9142. 

Companhia de contabilidade em Toronto 
précisa de pessoa que saiba fazer 
descontos de pessoal e corn prâtica de 
computadores . É necessàrio saber 
inglês/português. 
Tel; 534-2000 e fale corn Paul Monahan. 

Precisa-se de soldadores corn alguma 
experiência e carta de conduçâo. 
Tel: 453-3991. 

Churrasqueira Portuguesa précisa de 
cozinheiro/a corn experiência. Bom 
ordenado. 
Tel; 657-8789 e fale corn Fernando. 

Precisa-se de casai para limpeza na ârea 
de Etobicoke. Entrada imediata. 
Tel: 532-1199. 

Fâbrica précisa de cortadores de carne 
corn experiência. 
Tel; 762-0458 e fale corn Manny Teixeira. 

Companhia de manutençâo de piscinas 
nécessita de pessoal. 
Tel: 855-7953. 

Precisa-se de pessoal para jardinagem e 
sistemas de rega automâtica. 
Tel: 520-0527. 

O Departamento de Serviços da 
ADDISON ON BAY précisa de pessoa 
experiente em atendimento a clientes. 
Oferece-se bom salàrio. Por favor 
contacte Luciano Seixas pelo tel: 964- 
3211 ou envie o seu résumé pelo fax 964- 
3658 ârea (416). 

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

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

Precisa-se de cabeleireira corn 
experiência. Tel.; 651-1888 
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hià se^uro 
do seu Seéuro? 

Proteja o seu 
maior investimento 

- a sua hîpoteca 
A sua casa sera provavelmente o maior investimento que jamais farà. 

Quando tratar da sua hipoteca ser-lhe - à oferecido também um seguro 
para protéger tal investimento. 

Jà considerou as vantagens de ter esse seguro feito corn uma companhia 
privada corn agentes profissionais, ao invés de corn o seu banco ou 

instituiçâo de crédito? Considéré pois, as diferenças... 

Instituiçâo de Crédito /Bancos 

-A maioria, oferecem-lhe seguros em que os valores 
vâo-se esgotando, sendo apenas paga a quantia que 
restar da hipoteca em caso de morte, e jamais o 
valor original. Apesar do saldo diminuir, o custo 
sera sempre igual. 
Quando tiver pago a sua hipoteca nâo terâ 
oportunidade de continuar corn o seu seguro, e nâo 
terâ valor algum acumulado de poupança. 

-Em caso de morte, apenas e sô, o que deve na sua 
hipoteca sera pago na instituiçâo de crédito/banco, 
excluindo as despesas de um funeral. 

Companhia privada de seguros 

-Poderâ escolher entre pianos de termos 
permanentes ou temporârios. Poderâ converter os 
pianos temporârios a permanentes, sem ter em 
consideraçâo o estado da sua saüde até à idade de 
65 anos, dando-lhe assim uma protecçâo para o 
resto da sua vida. A certo momento no futuro o seu 
valor acumulado de poupança, num piano 
permanente, poderâ ser suficiente para reduzir ou 
liquidar o débito da sua hipoteca. 

-O valor inicial da sua hipoteca serâ pago em caso 
de morte, dando-lhe também o poder de escolher 
um beneficiârio que pagarâ o que restar na sua 
hipoteca e terâ a vantagem de usar o restante 
dinheiro para cobrir as despesas de um funeral ou 
o investir, consoante a sua necessidade. 

Poeta popular Antonio 
Aleixo nasceu hà cem anos 

A Fundaçâo Antônio Aleixo e a Câmara 
Municipal de Loulé vâo comemorar o 
centenârio do nascimento do poeta algarvio, 
que se assinalou no dia 18 deste mês, corn uma 
série de iniciativas a decorrer ao longo do ano. 
O ciclo comemorativo arranca corn a 
apresentaçâo das diversas actividades 
repartidas por âreas que vâo desde a poesia, 
teatro amador, colôquios, jogos florais, musica 
e exposiçôes. Vitor Aleixo, neto do poeta e 
vereador da Cultura da Câmara de Loulé, 
destacou do programa das comemoraçôes o 
lançamento de uma biografia de Antônio 
Aleixo, a primeira a ser feita, da autoria do 
Jornalista Antônio de Sousa Duarte. A 
apresentaçâo e lançamento da biografia, que 
serâ antecedida por um colôquio proferido 
por Ana Paula Guimarâes, terâ lugar em 
Junho, em Loulé, cidade que acolheu o poeta 
e onde este veio a falecer a 16 de Novembro de 
1949. A par do lançamento da biografia serâ 
inaugurada uma exposiçâo do designar José 
Laginha, cujos trabalhos terâo como motivo 
um olhar contemporâneo sobre os principais 
temas da obra do poeta, desde a sâtira social a 
estigmatizaçâo das doenças, nomeadamente a 
tuberculose. A Comissâo de Honra das 
Comemoraçôes é presidida pelo Présidente da 
Republica, Jorge Sampaio, e fazem parte 
ainda, entre outras individualidades, a 
escritora Lidiajorge, Arnaldo Saraiva e Maria 
Aliete Galhoz. 

Curdos : PKK ameaça 
intensificar guerra 

contra Turquia 
-Na maioria dos casos, se mudar a sua hipoteca 
para outro banco ou instituiçâo de crédito, perderâ 
a sua protecçâo, ou se mudar de propriedade 
(vender a sua e comprar outra). 
Sô poderâ ter um novo seguro de hipoteca se tiver 
submetido provas satisfatôrias de um bom estado 
de saüde, e serâ sujeito a novas tarifas impostas... 

-A quantia do seguro de hipoteca terâ de ser a 
quantia exacta do valor da hipoteca, (nem maior, 
nem menor). 

-A sua apôlice é portâtil. 
Se mudar a sua hipoteca para outro banco ou 
instituiçâo de crédito, o seu seguro mantem-se 
activo, o mesmo se mudar de casa. 
Nâo serâ necessârio re-aplicar ou submeter-se a 
perguntas, quanto ao seu estado de saüde. 
Estarâ protegido contra o risco de perder o seu 
seguro se porventura a sua saüde se deteriorar... 

-Poderâ escolher uma quantia de seguro suficiente 
para protejer o valor da sua hipoteca e despesas 
que estejam por liquidar, tais como; empréstimos 
pessoais, funeral, etc... 

O partido dos trabalhadores do Curdistâo, PKK, 
ameaçou"intensificar e ampliar a guerra" contra a 
Turquia, em resposta à captura do seu lider, 
Abdullah Ocalan. A ameaça vem contida num 
comunicado difundido em Atenas pela 
Trente nacional de libertaçâo do Curdistâo, 
ERNK, braço politico do PKK. 

"Doravante - diz-se no comunicado - nenhum 
responsâvel turco dormirâ tranquilo em sua casa, 
ides ver isso muito rapidamente". 

"O apoio ao nosso présidente significa o reforço 
da guerra e do nosso combate", prossegue o 
documento, posto a circular pela representaçâo 
balcânica da ERNK em Atenas. 

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) 
♦ Preservaçào de heranças 

DANIEL FERNANDES 

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

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

ASSINE E DIVULGUE 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, incluindo o 
G.S.T., para os EUA $75. e 

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçâo 

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

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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AGATA UM ENCANTO QUE BEM CANTA 
Fomos encontrar a Âgata no camarim do 
Ambiance Banquet Hall. Começou, por nos 
contar estar muito satisfeita com o trabalho que 
foi desenvolvido por Vitor Couto para que, a sua 
vinda ao Canada, fosse uma realidade. E um 
optimo empresario e, um bom amigo. 
Depois e questionada sobre o seu estilo muito 
proprio Agata afirmou-nos, ter um projecto muito 
prôprio, com uma grande dose de cançôes de 
amor e, com uma série de mensagens que, até 
impressionam, por vezes, os mais pequenitos. 
“Quando actuo para grandes pùblicos como o de 
Foronto, vejo-me sempre rodeada por uma série 
de crianças o que, demonstra que se sentem 
atraidas pelo meu estilo. 
Nâo é a primeira vez que passo por esta linda 
cidade mas, cada vez que o faço, parece que mais 
gosto! É um püblico fabuloso e, apesar do frio que 
se faz sentir por estas paragens, sinto sempre 
muito calor bumano desta maravilhosa gente 
luso-canadiana. É, em boa verdade, um püblico 
que sabe escutar e extremamente divertido. 
Âcrescentaria até, tratar-se de um püblico que me 
recebe sempre corn muita saudade como, se eu 
nunca mais voltasse o que, nâo vai concerteza 
acontecer. Tenho sempre muito prazer em 
deslocar-me ao Canada.” 
Agata, tem um gosto muito especial por gente das 
ilhas. Fizemos questâo que explicasse o porquê 
desta aproximaçâo ao que, nos disse, ter sempre 
uma vontade muito grande de guardar 
religiosamente todos os momentos da sua 
carreira. “Neste sentido, a primeira vez que me 
desloquei à América do Norte, tive oportunidade 
de contactar mais de perto corn um püblico que 
eu nâo conhecia mas, que me foi dito ser oriundo 
das ilhas. Um püblico que, sem me conhecer, fez- 

0 empresdrio Victor Couto, faxendo companhia a Agata, 

nos estüdios da CIRVfm. 

me sentir uma pessoa diferente. Foi a primeira 
vez, em palco que, me conseguiram fazer chorar. 
No final do espectâculo aplaudiram-me de pé e eu 
fiquei sem palavras. A partir dai, comecei a sentir 
o püblico ilhéu de uma forma diferente. Mas, 
para que ficasse corn uma imagem mais real 
desloquei-me aos Açores e à Madeira e, entâo tirei 
a prova real. É um püblico que merece tudo de 
um artista.” 
Instada a pronunciar-se sobre um certo melo- 
dramatismo nas suas cançôes Agata, depois de 
uma boa gargalhada, afirmou-nos que todas as 
cançôes que interpréta sào sempre sentidas corn 
muita paixâo. Sâo cantadas com aima e isso, tem 
muito a ver corn a minha maneira de estar na 
vida. 
Confidenciou-nos ainda, haver uma componente 
hastante grande de amores perdidos nas suas 
cançôes. Aguas passadas mas que, às vezes, 
deixam umas marquinhas que, sô o tempo se 
encarregarâ de apagar. 
Falando dos filhos, nâo escondeu ser uma mâe 
coruja. “Claro que, por vezes surgem 
contrariedades porque, também peco por 
excessivo cuidado esquecendo-me, por vezes, do 
espaço que deverâ ser reservado para que eles 
possam dar azo às suas hrincadeiras que, afinal 
de contas ajudam a formar a personalidade dos 
mais pequenos.” 
Sobre a fome mundial Agata, sente como que um 
aperto no peito quando pensa que, nos dias de 
hoje, tanta tristeza acontece por esse mundo fora. 
Sinto-me até revoltada quando, se destroi 
dinheiro em tantas coisas que, . nâo sâo 
necessârias como a publicidade politica, a corrida 
aos armamentos, as guerras desnecessârias e, ao 
mesmo tempo, tantas crianças que morrem por 
falta de cuidados bâsicos. O meu sonho passa, por 
um recomeçar de valores e, quiçâ um dia, os 
grandes lideres mundiais comecem a pensar em 
coisas de mais valia como a vida humana . Faço 
votos que assim venha a acontecer.” 
Para a artista, o maior problema que assola 
Portugal passa pela toxicodependência. “É triste, 
ver tanta criança completamente dominada pelas 
drogas. Todavia, penso que se deveriam tomar 
medidas mais inteligentes para que, os 
estupefacientes nâo continuassem a ser o fruto 
proibido que, vai obrigar tantas crianças a desejâ- 
lo. Penso ser tempo, de algo ser feito para que, se 
alivie um dos maiores flagelos de um extracto 
social da juventude portuguesa. Uma grande 
parte dos roubos que hoje acontecem em 
Portugal, sào provocados precisamente para que 
os dependentes possam adquirir no mercado 

negro e, por elevado valor, o produto que, embora 
temporariamente, lhes vai aliviar o espirito 
carregado de traumas, recalcamentos e, de tanta 
exclusâo social. Hâ muitas familias que sofrem 
devido ao sistema actual relacionado com a 
componente das drogas uma situaçâo que, 
deveria ser encarada corn mais coragem pela 
faixa politica do nosso pais.” 
Quanto aos projectos futuros Agata disse-nos, ter : 
na forja um programa de televisào que, pretende i 
ser muito divertido e carregado daquilo que hoje ; 
cada vez mais falta no mundo, o amor. 
A terminar, deseja a todos os portugueses aqui 
radicados “uma continuaçâo de bom ano e, um 
pedido para que deste lado do Atlântico, façam 
qualquer coisa para ajudar a minimizar em 
Portugal um dos problemas que aqui deixei a 
descoberto.” 
Um beijo a todos e, a promessa de que podem 
sempre contar comigo. Boa sorte para o Milénio 
que, segundo jâ ouvi, é um jornal onde se 
abordam assuntos de grande profundidade. 

Entrevista de Luis Fernandes 

Alunos de enfermagem ameaçam governo coin paralisaçâo total 
A Federaçào Nacional de Estudantes de 
Enfermagem (FNAEE) deu um prazo ate 05 de 
Março para que o governo permita aos alunos que 
terminam o bacharelato frequentar o 4/o ano, 
tendo em vista a nova licenciatura. Helena 
Carneiro, présidente da FNAEE, advertiu hoje em 
conferência de imprensa que, "se esse direito de 
opçào nâo for garantido", os alunos que 
actualmente frequentam o curso de Enfermagem 
partirâo para greve nacional, que, caso nâo resuite, 
poderâ ser seguida por uma "paralisaçâo total" para 
provocar o congelamento de notas. "Nôs nâo vamos 
sair das escolas enquanto nâo nos garantirem o 
direito de optar por frequentar o 4/o ano de 

licenciatura", garantiu Helena Carneiro à Agencia 
Lusa, manifestando-se esperançada numa reuniâo 
agendada para 05 de Março entre a FNAEE e o 
Departamento de Recursos Humanos da Saüde. 
"Esperamos que essa reuniâo seja positiva, caso 
contrario avançaremos para formas de luta", 
assegurou. A atitude dos estudantes surge na 
sequência da decisâo, em 28 de Dezembro de 1998, 
de passar o Curso de Enfermagem para uma 
licenciatura hase de quatro anos. "A exemplo do 
que sucedeu anteriormente corn outros cursos que 
tiveram uma restruturaçâo similar, os alunos 
finalistas do bacharelato deveriam ter a opçâo de 
continuar na escola e frequentar o quarto ano". 

disse Helena Carneiro. Segundo a dirigente 
estudantil, esse é um "direito" que o governo se 
prépara para "violar, porque quer obrigar os alunos 
a sairem para o mercado de trabalho, sob a fraca 
desculpa de que sâo necessârios enfermeiros no 
pals". "O grupo encarregado de estudar o 
enquadramento legal do novo modelo de formaçâo 
emitiu uma proposta de pacote legislative em que 
sâo esquecidos os alunos que frequentam, neste 
momento, o curso de bacharelato", sublinhou. 
Desta forma, a FNAEE reivindica o direito de 
opçâo, no sentido de aqueles alunos poderem 
continuar por mais um ano na escola, tendo em 
vista a licenciatura. 
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Kosovo : NATO intervirâ se 
negociaçôes de paz falharem 

A NATO "sabe bem o que fazer" no caso de 
falharem as negociaçôes sobre o Kosovo, 
deelarou o secretârio gérai da Aliança, Javier 
Solana, ameaçando implicitamente atacar a 
Sérvia. 

Interrogado sobre o tipo de acçâo a 
desencadear no caso do malogro das 
negociaçôes, escusou-se a responder, adiantando, 
todavia, que a acçâo - qualquer que ela seja - sera 
desencadeada logo que o falhanço négociai se 
tome évidente. 

Solana, acompanhado do general norte- 
americano Wesley Clark, comandante chefe das 
forças aliadas na Europa, falava aos jornalistas 
no final de conversaçôes corn o primeiro- 
ministro macedônio, Ljubco Georgievski, e o 
ministro da defesa, Nikola Kljusév. 

"Queremos um acordo politico que possa ser 
garantido pelas forças aliadas e os seus parceiros. 
Mas se nâo for alcançado um acordo, se as 
negociaçôes falharem, a NATO sabe bem o que 
fazer", disse. 

Sublinhou a seguir ser "importante dizer isto 

neste momento", quando se esta "tâo perto" do 
termo do prazo dado às delegaçôes sérvia e 
kosovar para chegarem a um acordo. 

O responsâvel mâximo da NATO desloca-se 
a Kumanovo, norte da Macedônia, para 
inspeccionar a força de extracçâo, encarregada 
de socorrer, em caso de necessidade, os membros 
da Missâo de verificaçâo da Organizaçâo para a 
segurança e a cooperaçâo na 
Europa, OSCE, estacionados no Kosovo. 

A NATO aprovou, quarta-feira, um "piano 
operacional" que prevê que seis mil militâtes 
assegurarâo no Kosovo as primeiras missôes de 
manutençâo da paz, nomeadamente a 
desmilitarizaçâo das forças em presença. 

Numa segunda fase, a totalidade da força de paz, 
denominada KFOR e integrada por 
aproximadamente 20 000 homens, tomarâ 
posiçôes na provincia sérvia, cenârio de 
combates entre o Exército de libertaçâo do 
Kosovo, (UCK), organizaçâo independentista 
albanesa, e as tropas de Belgrado. 

CICV facilitou fuga de pelo 
menos 10 dignitârios nazis 

Pelo menos dez dignitârios nazis fugiram da 
Europa para a Argentina e escaparam à Justiça 
apôs a Segunda Guerra Mundial graças a 
passaportes obtidos junto do Comité Internacional 
da Cruz Vermelha, reconheceu a organizaçâo 
humanitâria. O CICV confirmou ter facilitado a 
fuga de Josef Mengele, médico-chefe do campo de 
concentraçào de Auschwitz, de Adolf Eichmann, 
organizador dos comboios para os campos da 
morte. Klaus Barbie, chefe da Gestapo em Lyon, e 
Erich Priebke, responsâvel pelo massacre de 335 
pessoas em 1994 em Roma - Fossas Ardeatinas -, 
entre outros nazis a quem foram passados 
documentos de viagem corn base em documentos 
de identificaçâo falsos. Estas informaçôes foram jâ 
comunicadas caso a caso, nomeadamente apôs a 
abertura dos arquivos do CICV, hâ mais de très 
anos, deelarou um porta-voz, Urs Boegli. A 
organizaçâo fez agora o ponto da situaçâo e 
sublinhou que mantém a sua politica de 

transparêneia. Recentemente, artigos na imprensa 
afirmavam que Mengele teria ludibriado o CICV 
acerca da sua identidade para obter o passaporte 
que lhe permitiu deixar Génova (Itâlia), em 1949, 
para a Argentina. Ao longo dos ültimos anos, na 
sequêneia de ter tornado conhecimento de uma 
lista de identidades falsas utilizadas por criminosos 
de guerra e nazis de alta patente refugiados na 
Argentina, os investigadores do CICV apuraram 
que pelo menos dez de entre eles receberam 
documentos de viagem da Cruz Vermelha "através 
de meios enganosos", segundo um comunicado do 
CICV. Nenhuma nova descoberta ocorreu nos 
ültimos doze a vinte e quatro meses, deelarou 
Boegli. O CICV lembra que estes responsâveis 
nazis tiraram partido da situaçâo conturbada que 
se viveu no pôs-guerra, quando o CICV emitiu 
cerca de 70.000 passaportes, designadamente para 
a Palestina e Argentina, de acordo corn os critérios 
aprovados pelos governos implicados. 

Hungria, Polonia e 
Repûblica Checa aderem 

à NATO a 12 de Março 
Os ministros dos Negôcios Estrangeiros da 
Hungria, Repûblica Checa e Polonia foram 
convidados pelos Estados Unidos a participar a 12 
de Março na cerimônia que marcarâ a adesâo 
destes Estados à NATO, anunciou o Departamento 
de Estado. Esta cerimônia deverâ ter lugar em 
Independence (Missouri) na Biblioteca 
Presidencial Harry Truman. Truman era 
Présidente dos Estados Unidos (1945-53) quando a 
Aliança Atlântica foi criada, em 1949. Os Estados 
Unidos sâo os depositârios do Tratado de 
Washington que funda a Organizaçâo do Tratado 
do Atlântico Norte (NATO). Os très Estados 
deverâo tornar-se membros de pleno direito da 
Aliança no decorrer desta cerimônia, quando 
entregarem os seus instrumentes de adesâo. 

Advogados de Ocalan 
pedem que seja julgado por 

tribunal internacional 

Os advogados de Abdullah Ocalan reclamaram 
que o dirigente independentista curdo seja 
julgado por um tribunal internacional e nâo pela 
justiça turca, perante a quai parece impossivel, 
segundo eles, "um julgamento de direito". Num 
comunicado, pediram para poder falar corn o seu 
cliente sem qualquer vigilâneia e corn um 
intérprete escolhido por eles, nos prôximos dias. 
Neste comunicado divulgado pelos 
correspondentes alemâes da équipa 
internacional de advogados que defende o chefe 
curdo, afirmaram que ninguém pôde ainda ver 
ou falar corn o seu cliente depois de este ter sido 
preso. Lembram que um deles, a advogada 
alemâ Britta Boethler, acompanhada de dois 
colegas holandeses, fora reenviada terça-feira à 
noite para o aeroporto de Istambul. Revelaram 
também que os advogados de Abdullah Ocalan 
na Turquia tinham sido "interrogados, outros 
ameaçados, outros ainda intimidados". Estâo 
inquietos corn a possibilidade de manter 
incomunicâvel o seu cliente durante pelo menos 
quatro dias, possibilidade dada pelo direito turco 
neste género de casos e que proibe qualquer 
contacte corn os pais e os advogados. Citaram 
informaçôes do Conselho da Europa e da 
Amnistia Internacional segundo as quais os 
opositores sâo submetidos nesses quatro dias a 
"interrogatôrios musculados" e a "torturas" 
sistemâticas. Admitiam ainda que Ocalan possa 
ser apresentado perante "um tribunal de 
segurança do estado, sucessor dos tribunals 
militares de triste memôria". Segundo uma 
decisâo do Tribunal europeu dos Direitos do 
Homem, esses tribunals contradizem a 
Convençâo europeia dos Direitos do Homem". 
"A necessâria independência e imparcialidade 
dos juizes é violada pelo estatuto desses 
magistrados militares" disseram. Reclamaram 
além disso que possa prosseguir o processo de 
pedido de asilo apresentado por Abdullah 
Ocalan em Itâlia. Finalmente, "exigem a 
constituiçâo de uma comissâo de inquérito 
internacional independente" sobre as condiçôes 
da prisâo. "Multiplicam-se os indicios de uma 
acçâo internacional coordenada, conduzida 
pelos serviços secretos corn a ajuda das 
autoridades quenianas e tolerada pela 
embaixada da Grécia", alegaram. 
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NilTON CE§AR, 0 CHARME DA CANCÂ0 
O veterano-romântico da cançâo, 
NILTON CÉSAR, voltou a cantar e 
a encantar. É um caso especial de 
longevidade, talento e charme. 
Mais de 30 anos de carreira, sempre 
no topo, sempre no coraçâo dos 
sens admiradores, homens e 
mulheres, jovens e crianças. Porquê, 
Nilton, quai o segredo? 
-É fantâstica a forma como sou 
recebido.-Disse-nos entusiasmado e 
visivelmente feliz.- É uma dâdiva de 
Deus, uma consagraçâo... Consigo 
manter os admiradores e somo 
sempre mais alguns, os mais jovens. 
É uma maravilha manter esta 
aceitaçào. Nâo, nào creio em 
segredos. Julgo que é devido a uma 
postura que nunca desvirtuou as 
mentes das pessoas. Julgo que 
tenho sabido e conseguido ser um 
bom exemple de coerência e, de 
uma linha musical e romântica, que 
ira comigo até ao além... Eu gosto, 
as pessoas gostam, tudo bem, nâo 
é? 
-Como vê o Nilton César este 
intercâmbio corn a DISMUSICA 
Canada? 
-Eu vejo corn bons 
olhos... Reparem: 
Quando eu gravo 
no Brasil, o Brasil 
exporta para 
Portugal e, 
Portugal, para as 
comunidades. Por 
vezes encontre 
trabalhos meus 
por aqui, que 
desconheço... Nâo 
hâ um contrôle. 
Hâ pirataria, fica 
muita gente em 
causa. O facto de 
gravar aqui e 
poder expandir 
para Portugal é 
ôptimo porque 
temos um contrôle absolute. E, sâo 
portugueses trabalhando corn 
portugueses. -Depois, à laia de 
informaçâo em primeira mào, 
acrescentou.- Este trabalho IN 
CONNECTION, vai ser editado no 
Brasil em ediçâo propria ou, numa 
das Editeras, corn quem 
normalmente trabalho. 
-Portante, entende, que o Nilton vai 
funcionar corn Editera prôpria? 
-Nâo, nào é definitive... é algo que 
hâ muito pense e até jâ tenho uma 
pequena sala de gravaçào mas, 
ainda, para brincar e aprender. 
Tenho convite de dois amigos meus 
para entrar nesse négocié mas sô 
quando regressar ao Brasil vou 
reunir e discutir ao pormenor os 
pros e os contras... 
-Sempre cuidadoso e consciente... 
-E verdade, a vida nào é um mar de 

rosas e, acima de tudo, quero 
preservar o meu tempo para 
continuar a dedicar-me à minha 
profissâo de cantor, aquilo que 
gosto de fazer e da quai nâo abdico. 

Nilton César, é um homem 
educado e conhecedor. Tem a 
noçâo do mundo que o rodeia, 
particularmente, o seu Brasil. 
Sobre o seu pais e o momento 
actual, disse: 
-Vejo o Brasil com grande 
espectativa, neste momento, no 
sentido da nâo desvalorizaçâo do 
Real -embora jâ tenha sido 
desvalorizado-, para que nâo traga 
uma consequência desastrada para 
a economia do pais. Ou seja, voltar 
à especulaçâo, trazendo uma 
inflaçâo de tào mâ recordaçào, 
muito embora trazendo vantagens 
para alguns, mas nâo para a classe 
pais pobre. 
-O présidente Fernando Henrique 
Cardoso, é o homem certo? 
-É um présidente à altura de 
representar o pais. Tem o apoio da 

populaçâo, por isso 
foi re-eleito, o que é 
um facto histôrico. 
-Mesmo assim a 
famigerada 
corrupçâo mantém- 
se no Brasil em 
todos os sectores da 
vida? 
-É o que mata o 
pais!-Respondeu 
sem hesitaçôes, 
Nilton César.- É de 
tal forma que 
parece que todo o 
pais é corrupto. De 
onde menos se 
espera, a corrupçâo 
aparece e 
decepciona ... Cada 
um tem que se 

salvar de qualquer forma, mas isso 
provoca o mal de todos, inclusive, 
do corrupto. Hâ muita 
insegurança... É muito dificil 
encontrar gente correcta. Mesmo os 
bem intencionados acabam caindo 
nas malhas... Felizmente, tudo tem 
melhorado aos poucos, depois da 
destituiçâo do ex-presidente Collor 
de Melo. Melhorou ou estâo todos 
mais cuidadosos pois, passaram a ir 
para a cadeia Juizes, politicos, 
homens de negôcios, etc... O medo, 
provocou melhoras gérais. Foi um 
bom começo para a queda da 
corrupçâo. 
-E, nas ruas, é menos perigoso 
andar? 
-Estâ muito melhor depois de uma 
grande moralizaçào efectuada pelos 
Governos Federal e Municipal, 
especialmente nas grandes cidades. 

NILTON CÉSAR, com a felicidade estampada no rosto, convive com os admiradores na 
grande /esta do Dia dos Namorados, no Oasis Convention Centre, em Mississauga. Um 

encontro de românticos, um encontro de amigos! 

onde jâ se vê mais cuidado na 
conduçâo dos carros e no 
estacionamente dos mesmos, corn 
pesadas multas para os 
prevericadores. O policiamente é 
maior e melhor... 
Enfim, estâ ainda no 
embriâo, mas jâ se 
nota melhoria. 

Deixamos os aspectos 
politicos e 
regressamos às 
origens. Lembramos 
Nilton César, do 
galardâo ganho pela 
actriz Fernanda 
Montenegro e, da sua 
escolha, para o 
OSCAR de melhor 
actriz, em 
Hollywood... 
-É uma actriz muito 
respeitada no Brasil, 
julgo mesmo, a mais    
respeitada. Os artistas -Quando 
têm por ela uma show de NiUon César. 

admiraçâo fora do 
comum... A Fernanda Montenegro, 
foi até tempos atrâs convidada para 
Ministra da Educaçâo e Cultura. 
Tem muito e justo prestigio. Fiquei 
muito feliz corn o Globo de Ouro 
que recebeu e corn a indicaçâo para 
o Oscar de Melhor Actriz. Desde o 
filme “Pagador de Promessas”, que 
nào tinhamos tal honraria no 
Brasil. 
-Voltando ao intercâmbio... O 
Nilton e a Dismusica vâo manter 
um acordo de trabalho ou vâo ficar 
por esta iniciativa...? 
-Nâo, nâo, vamos manter o 
intercâmbio. Por tudo e, também, 
pelas amizades que aqui consegui 
durante todos estes anos. Você, o 
Frank Alvarez, o Joe e o Humberto 

Rebelo, o Hernani Raposo e tantos 
mais que agora nâo me ocorre... 
Todos vocês e vossas familias, sâo 
como familia para mim. 
-Quando vai voltar? 

-Nâo sei ainda e nâo 
tenho pressa.- Sempre 
sensato e correcte, 
Nilton César, 
acrescentou.- Quando 
voltar, vou procurar ir 
a outras cidades, 
cidades que jâ nâo 
visite hâ muito 
tempo... É também 
uma meta desejada, 
voltar a Portugal. 
Julgo que neste 
momento a distância 
entre o Nilton e 
Portugal estâ mais 
curta que nunca. 
-Que quer dizer aos 
portugueses, nesta 
despedida? 

somos 
recebidos tâo 
carinhosamente, sô 

posso repetir um grande 
OBRIGADO pela fidalguia das 
pessoas. Foram maravilhosos nos 
espectâculos, nas entrevistas, nos 
contactes pessoais... Que Deus os 
ilumine sempre! 

Esta frase final, é chave de ouro, 
para terminar este tào agradâvel 
diâlogo corn Nilton César. Fazemos 
votes para que concretize a sua 
ânsia de voltar a cantar em Portugal 
e que, logo que possivel, venha de 
novo ao Canada, onde o espera 
sempre uma multidâo de 
admiradores de ambos os sexos e de 
todas as idades. E, também, os 
habituais amigos do peito! 

JMC 
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Luso-Canadiana, campcâ de dança 

Raoul Gomes e Monika, posando com os Trofeus conquistados. 
O bonito sorriso dos jovens demonstra bem a feliâdade de ganhar! 

Kamil Studenny (12 anos) e Karina André (11 anos), 

campeôes de dança de salào, do Ontario. 

Raphael Gomes e Danniela, ‘retrato’ da elegância e a bekza dajuventude feliz. 
Monter os jovens ocupados com coisas iteis é uma das virtudes dos pais atentos. 

Realizou-se em Niagara 

Falls, no Skyline Brock 

Hotel, O Torneio de Dança 

“The Falls Premier Bail - 

Ontario Open Junior 

Championship”, com o 

brilho habituai. Foi uma 

festa muito especial para a 

comunidade portug^esa 

porque, uma das 

concorrentes, a jovem 

Karina André, dançou, 

encantou e...venceu! 

A Karina, irmâ da intérprete Melissa 
André, fazendo par com o jovem 
bailarino Kamil Studenny (12 anos), 
obteve o primeiro lugar em “Juvenile 
Ballroom” e , também o primeiro 
lugar, em “Juvenile Latin”. O casai 
André (a loja do mestre André, como 
costumo dizer...), dedicado ao talento 
e à educaçào dos jovens filhos, 
merecem o nosso aplauso e apoio. A 
Melissa André (13 anos), a Karina 
André (11 anos) e o mais novo, o 

Mark André, mais mùsico que 
bailarino, a fechar o naipe de talentos 
familiares. Em resumo, o jovem Mark 
André toca piano, a Melissa, canta e, 
a Karina, dança. Bonito, nâo é? Uma 
familia que nâo précisa sair de casa 
para se divertir! 

Também o nosso amigo Rui Gomes, 
da Reliable Glass Tec, esta de 
parabéns pois, os sens filhos Raphael 
e Raoul Gomes, no mesmo Torneio 
de Dança, “Niagara Falls Premier 
Ball-99”, obtiveram terceiro e 
segundo prémios, respectivamente, 
nas especialidades de CHÂ-CHÀ- 
CHA, Rumba, Samba e Jive. O Raoul 
Gomes, 2o. lugar, na categoria 
‘menores de 16 anos’ e, o Raphael, 3o. 
lugar, na categoria de ‘mais de 16 
anos’. As parceiras de Raphael e 
Raoul, sâo jovens de descendência 
Russa, Danniela e Monika, 
respectivamente. 
Afinal os jovens Luso-canadianos, 
nâo deixam créditos por mâos 
alheias! Nem os pais andam tâo 
afastados dos filhos como se diz por 
ai. È como tudo na vida, e em todas as 
etnias, temos um pouco de tudo! E, 
assim, é que é! 
As nossas felicitaçôes a todos e, por 
favor, dêem noticias, nâo escondam 
estas realidades tâo agradâveis! 

JMC 
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Colisâo brutal na auto-estrada 
Acidente coin cinco viaturas, incluindo um autocarro, na portagem do 

Pinhal Novo, na A-12, matou duas pessoas e feriu 16 
O facto de um automôvel ligeiro ter 

mudado de direcçâo quando 
procurava uma cabina aberta para 

pagar a portagem da Auto-£strada do 
Sul (A-12), em Pinhal Novo, terâ 

estado na origem do acidente que, 
envolveu cinco viaturas, causando 

dois mortos e 16 feridos, dois dos 
quais em estado grave. Esta é a 

conclusâo que se tira da descriçâo 
dada pela Brigada de Trânsito da 

GNR sobre o sinistré, a quai faz 
ressaltar desde logo uma falha na 

operacionalidade da portagem, da 
empresa Brisa. A questâo é que todas 

as cabinas da direita estavam 
encerradas, pelo que quem circulava 

pela direita tinha de obliquar à 
esquerda para utilizar as cabinas de 
serviço, apenas situadas desse lado. 

Devido a essa mudança de direcçâo, um veiculo 
ligeiro entrou na trajectôria do autocarro, que 
circulava à sua esquerda, e os dois colidiram 
lateralmente. Depois seguiram-se outros embates, 

que destruiram a parte da frente do autocarro e 
foram mortais para o seu motorista e um 
passageiro de 20 anos. 
Segundo explicou o capitâo Joâo Bruno, da BT da 
GNR, o acidente ocorreu cerca das 15 e 30, 
quando o autocarro, da Renex, que vinha do 
Algarve para Lisboa, estava a entrar na praça da 
portagem em direcçâo à "via verde" da direita. 
Nessa altura, um automôvel ligeiro (da marca Ford 
Fiesta e corn a matricula 98-45-JT), que circulava 
pela direita, virou à esquerda para as cabinas 
situadas nesse lado, porque as da direita estavam 
todas fechadas, excepta a "via verde". 
O autocarro nâo conseguiu evitar o toque corn o 
ligeiro, que depois foi projectado para a direita. 
Devido a esse embate, o pesado de passageiros foi 
desviado para a esquerda e embateu na traseira de 
um camiâo de mercadorias espanhol prestes a 

parar na cabina de portagem. Na sequência desta 
colisâo, o camiâo bateu num automôvel ligeiro que 
acabava de pagar a portagem e empurrou-o contra 
outro veiculo pesado que abandonava aquela 
cabina, revelou a mesma fonte. 
A parte da frente do autocarro ficou totalmente 
destruida, transformada numa amâlgama de ferros 
retorcidos. O seu condutor, José Neiva Barbosa, de 
38 anos, e o passageiro que seguia ao seu lado, 
Hélio Cândido Miguel, de 20 anos, tiveram morte 
imediata. 
O autocarro da Renex partiu da central rodoviâria 
de Vale Paraisp, em Albufeira, às 12 e 30, corn 16 
passageiros. Trata-se de uma "carreira diâria, que 
chega a Lisboa às 16 e 30 e que normalmente leva 
poucas pessoas", embora a viatura tenha 
capacidade para 68 passageiros. 
O camiâo espanhol ficou corn a traseira metida 
dentro, enquanto o seu motorista, de 
nacionalidade espanhola, nâo sofreu qualquer tipo 
de ferimento. 
A parte frontal esquerda do Ford Fiesta foi 
destruida devido ao embate, tendo os seus dois 
ocupantes ficado feridos. Os restantes 14 feridos 
seguiam no autocarro, contando-se entre eles dois 
de nacionalidade chinesa. Todas as vitimas foram 
transportadas para o Hospital do Montijo. 
Nas acçôes de socorro participaram os bombeiros 
de Alcochete, Montijo e Pinhal Novo, além da BT 
da GNR e do pessoal da Brisa, que explora a auto- 
estrada. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Enorme selecçao de carros c camiôes para trabalho^ carrinhas de 
carga e passageiros, e uma grande variedadc de automôveis, 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, ICI: oDb-izuu rax: t 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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Carlos Alberto Vieira da Silva, adeus ou... talvez nâo 
Inesperadamente, sem razôes visiveis, o conhecido 
e credenciado responsâvel bancârio, em Toronto, 
Carlos Alberto Vieira da Silva, deixou o cargo que 
desempenhava na Delegaçâo do Banco Espirito 
Santo, porque o seu contrato de trabalho nâo foi 
renovado! Toda a gente ficou surpreendida, tanto 
ou mais que o prôprio. Porquê? 
-Gostaria de responder a essa interrogaçào mas, 
confesso, nâo sei.-Disse corn toda a sinceridade 
Vieira da Silva, acrescentando de imediato.- Foi-me 
dito que a renovaçâo nâo teve lugar porque o BES 
entendeu pôr à Trente da Delegaçâo gente mais 
nova. E dificil de aceitar tal atitude... Enfim, 
situaçôes delicadas. Sinto-me de certa forma 
injustiçado... 
-E, agora? 
-Possivelmente, volto ao Algarve, ao cargo de 
Director Finaceiro da Empresa Janelas do Mar e, 
talvez, o représentante da Mundi Travel... Hâ ainda 
hipôteses de voltar à Banca, mas nada de concrete. 
Esta tudo muito fresco, tenho que debruçar-me 
sobre uma série de oportunidades... vou 
amadurecer idéias e, depois, resolver segundo o 
meu critério de importância pessoal e familiar. A 
minha filha Silvia vai casar em Junho e, como filha 
ùnica, vou “saborear” o acontecimento... 

Carlos Alberto Vieira da Silva, é casado corn a 
conhecida Helena Vieira da Silva, antiga colega da 
informaçâo, em Toronto, e pai da simpâtica e jovial 
Silvia, prâticamente criada em Toronto mas, hâ jâ 
alguns anos, em Lisboa, onde iniciou uma carreira 
bancâria, seguindo as pégadas do progenitor. E, a 
proposito de carreira, pedimos a Carlos Alberto 
Vieira da Silva para que, resumidamente, nos 
falasse dos sens ültimos tempos em Toronto, à 

Carlos Alberto Vieira da Silva, junto da muUier Helena e da 

filha Silvia, em momenta de confraternizaçào, 

em Toronto. 

Trente da Delegaçâo do BES: 
-Feliz, porque trabalhei no Canada, 
particularmente em Toronto, cidade que adoro, 
cidade dos meus sonhos...-Apôs uma curta 
paragem, talvez prolongando o sonho, prosseguiu.- 
Feliz porque consegui fazer triunfar um projecto 
que à partida era dificil... Num curto espaço de 
tempo dei credibilidade à estrutura, reconhecido 
por todos... 

-Nem por todos, convenhamos? 
-E verdade, mas essa é outra histôria! 
-Bom, falaste de alegrias. E, as tristezas? 
-A tristeza maior ou, melhor dito, a ùnica, é ir-me 
embora, inesperadamente, por falta de renovaçâo 
do contrato de trabalho. Isto porque o BES nâo 
reconheceu o meu esforço, sinto-me injustiçado! 
Fica-me a esperança de voltar para uma instituiçâo 
bancâria, das jâ existentes ou, uma nova, o que irâ 
supreender muita gente. 
-Gostarias mesmo de voltar...à Banca !?... 
-Sim, sem düvidas! Por consideraçâo ao Canada, 
que sera sempre a minha meta preferencial e, a 
uma instituiçâo de crédite, por ser essa a ârea dos 
mesus conhecimentos profissionais. 
-Na despedida, pelo menos por agora, que te 
apetece dizer aos portugueses, amigos, clientes e, 
até, gente anônima da grande comunidade? 
-Todas as pessoas da Comunidade, por quem sinto 
uma admiraçâo muito especial, agradeço-lhes 
imenso a confiança em mim depositada e, se por 
acaso me radicar em Lisboa, estarei sempre ao 
dispor. Nâo hesito em deixar aqui o meu telefone 
de casa pois^ ajudâ-los-ei, sempre que realmente 
precisarem, E uma forma de lhes dizer, obrigado! 
Tomem nota: 011-351-1- 467- 3960. 
E, sem vontade de falarmos mais sobre o assunto, 
passamos à nossa Testa de Carnaval pois, a 
entrevista decorreu, numa das salas mais 
concorridas da comunidade local. Curiosamente, 
mentalmente, fiz comparaçôes corn a atitude 
assumida pelo BES em relaçâo ao Carlos Alberto 
Vieira da Silva e a época festiva: E que, ainda hoje, 
a atitude assumida, parece-me uma brincadeira de 
Carnaval. Esta, de muito mau gosto... 

JMC 

Fernanda Montenegro 
em grande 

A grande actriz brasileira Globo de Ouro, pela sua 
FERNANDA participaçâo no filme ‘Central 

MONTENEGRO, conhecida em Station’, também considerado o 
Portugal pelas muitas telenovelas melhor filme estrangeiro do 
protagonizadas, recebeu o certame. 
“GLOBO DE OURO”, 
numa cerimônia que 
teve lugar no Beverly 
Hilton Hotel, em Los 
Angels. Foi mais um 
momenta inesquecivel 
na vida da actriz -um 
dos monstros sagrados 
do Brasil- que foi, 
também, uma das 
escolhidas para o 
OSCAR de Hollywood 
(melhor actriz), no 
proximo mês de Abril. 
Depois de “ O pagador 
de promessas este é 
um dos grandes 
momentos do cinema 
brasileiro e da actriz. 
Fernanda Montenegro 
que, a par de Gloria 
Menezes, é consi- 
derada o expoente 
mâximo do Brasil na 
arte de representar, 
recebeu o prémio 

A mais elegante-98 

o Hotel Ritz, em Lisboa, foi o cenârio 
ideal para a escolha das mais 
elegantes de 1998. 
O certame, uma realizaçâo anual da 
revista VIP, teve como vencedora a 
jovem apresentadora da Televisâo 
BÀRBARA GUIMARÀES que, 
embora corn a noçâo da 
responsabilidade de vestir bem -por 

estar constantemente sob o olhar 
püblico-, manifestou-se surpreendida 
corn o galardâo. 
Como curiosidade, saliente-se mais 
alguns nomes, por escala decrescente; 
Dra. Maria Barroso, Vicky 
Fernandes, Maria José Rita, Maria 
Elisa e Ana Zanati. A juventude, 
beleza e ...TV, têm muita força. 
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Carnaval: Portugal samba de 
Portugal arruma o xaile preto e a 
g^itarra no armàrio, esquece o fado e 
afina pelos tambores do samba, de 
Norte a Sul. As escolas de samba saem 
para a rua, de Ovar a Loulé, com 
menos mulatas que o Rio de Janeiro, 
mas com muita vontade de abanar o 
corpo ao som de ritmos tropicais, 
desafiando o frio. 

O rei do Carnaval este ano foi o futebolista 
brasileiro Ronaldo, que passeou por Alcobaça com 
a namorada Susana Werner, formosos e pouco 
seguros numa caravela 
alegorica. O casai veio a 
Portugal receber 20 mil 
contos, e nem précisa de 
marcar golos, apenas 
personalizar os "Amores 
Universais" que dâo o mote ao 
cortejo. Amores que se 
querem seguros, com a 
distribuiçâo de preservativos 
durante o desfile. 

O actor brasileiro Oscar 
Magrini preside ao corso na 

Mealhada, que responde as recentes polémicas 
ambientais, satirizando a "Cu-incineraçâo" de 
Maceira e Souselas. No meio de tanta festa, o 
Carnaval português tern sempre espaço para as 
populaçôes "picarem" o poder local e central, 
lembrando as carências e problemas das regiôes, ou 
simplesmente satirizando a classe politica. Em 
Torres Vedras, os "gigantones" mostram o primeiro 
ministro Antonio Guterres como Chariot e o lider 
da oposiçâo, Marcelo Rebelo de Sousa, como 
Diabo. 
Mesmo absolvido pelos americanos no Caso 
Lewinsky, Bill Clinton nao escapa ao julgamento 
dos torreenses, que fazem questao de o retratar com 
a famosa "arma do crime", o charuto. Em Loulé, ao 

lado da folia, esperam-se 
manifestaçôes mais discretas 
e mais sérias contra a co- 
incineraçâo e com criticas as 
promessas por cumprir da 
Câmara Municipal. 

Os présidentes dos clubes 
de futebol sâo dinossauros e 
disputam as atençôes com o 
azul do Viagra, que inspira 
foliôes por todo o pais. O 
comprimido milagroso é 
mesmo o rei do Carnaval de 

Golpeados pneus de cem automôveis 
O acto de vandalismo protagonizado durante a 
madrugada e do quai resultou o esfaqueamento dos 
pneus de cerca de uma centena de automôveis 
estacionados na zona dos Capuchos, em Lisboa, 
contraria o dito popular de que como é "Carnaval 
ninguém leva a mal". "Isto é muito triste e 
révoltante", disse Antonio Sousa Marinho, 
enquanto mudava o pneu do seu veiculo. A area 
escolhida pelos vândalos que, de acordo corn uma 
residente na Rua do Passadiço, terâo passado por 
ali cerca das très boras da manhâ, abrangeu as ruas 
de Santa Marta, Padre Aparicio, Nogueira e Sousa, 

Santo Antonio dos Capuchos e Calçada do Moinho 
de Vento. Ao longo destas vias, no minimo, dois 
pneus por automôvel foram esfaqueados, deixando 
rasgôes de cerca de 15 centlmetros. Alguns dos 
veiculos sofreram outro tipo de danos, como vidros 
e retrovisores partidos e limpa-pâra-brisas 
retorcidos. "Apesar de tudo tive sorte, porque sô me 
furaram um pneu e estragaram o limpa-pâra- 
brisas", contou Antonio Sousa Marinho, 
apontando para a fileira de carros estacionados na 
Rua do Passadiço que foram alvo "de tâo triste 
brincadeira carnavalesca" (...) 

Ciclo de Coros mostra longa 
tradiçâo musical da Academia 

A "longa tradiçâo" musical ligada à 
vida académica de Coimbra abre-se 
domingo à cidade num Ciclo de 
Coros promovido pela Universidade. 
O Ciclo de Coros, a decorrer na 
Capela de S. Miguel da Universidade 
e no Teatro Académico de Gil 
Vicente, inclui seis espectâculos e 
culmina corn uma actuaçâo 
conjunta, a 22 de Março. 

O Orfeon Académico é o primeiro dos seis 
grupos participantes a actuar, domingo, 
seguindo-se os Antigos Orfeonistas, dia 26, e em 
Março o Coro de Câmara, dia 01, o Coro Misto, 
06, e o Schola Cantorum, 20. A Reitoria da 
Universidade de Coimbra pretende corn a 
iniciativa "criar um espaço de convivio, 
colaboraçào e empenhamento, que se traduza na 
saudâvel rotina de apresentaçâo dos sens coros. 

como um factor de enriquecimento dentro do 
universo académico e de abertura ao contacto 
estreito corn a cidade". O Ciclo de Coros visa 
"confrontar identidades, firmar diferenças, sobre 
um pano de fundo de colaboraçào e sintonia", 
numa Universidade que dispôe de um conjunto 
diversificado de grupos corais. O Orfeôn 
Académico de Coimbra, fundado em 1880, é o 
mais antigo coro português em actividade. 
Composto por elementos de ambos os sexos (até 
1974 eram apenas vozes masculinas), dedica-se à 
divulgaçâo da müsica coral polifônica e popular, 
assim como do Fado de Coimbra. O Coro dos 
Antigos Orfeonistas, criado em 1980, é composto 
por antigos estudantes (apenas membres 
masculinos) da Universidade de Coimbra, que 
actuam de capa negra como nos velhos tempos 
da pasta ao braço. Composto por cerca de 60 
elementos corn idades entre os 25 e os 70 anos, o 
grupo lançou recentemente o seu quarto 
trabalho discogrâfico e o terceiro CD, intitulado 
"Alleluia". 

Norte a Sul 

Ovar, que sem actores de novela, conta corn 2000 
figurantes para sambar em sua homenagem. O 
Euro também jâ tem lugar cativo nos corsos 
carnavalescos, seja nos carros alegôricos, seja no 
preço das entradas, como em Loulé, onde este ano, 
ver o desfile vale 200 escudos ( 1 euro). Na Madeira, 
a festa abre-se hoje a todos os foliôes espontâneos, 
depois do présidente do Governo Regional, Alberto 
Joâo Jardim, ter jâ marcado a sua presença 
habituai. 

Corn mais ou menos exuberância, corn mais ou 
menos dinheiro, os Carnavais nacionais cantam-se 
em brasileiro, corn cores exubérantes e brejeirices 
bem portuguesas. E aproveitar, porque "ninguém 
leva a mal" e amanhâ sô restarào Cinzas. Até ao 
ano que vem, quando passados 500 anos sobre a 
sua descoberta, o Brasil voltar a conquistar 
Portugal. 

Sâo Paulo bateu 
recorde no Carnaval 
Pelo menos 230 pessoas foram vitimas de 
homicidio no estado de Sâo Paulo durante o 
periodo de Carnaval, segundo dados 
divulgados pela Seguranca Publica estadual. 

No ano passado, durante o mesmo 
periodo, o numéro de mortes résultantes de 
crimes havia sido de 217. 

Na capital paulista registaram-se durante 
o Carnaval deste ano 99 assassinatos, um 
indice de 0,4 homicidios por 100 mil 
habitantes. 

Segundo o secretârio estadual de 
Segurança, Marco Petrelluzzi, problemas 
economicos e desagregaçâo economica sâo as 
causas do aumento dos indices de 
criminalidade. 

Comparativamente a anos anteriores, os 
roubos tambem tiveram um acréscimo 
considerâvel. 

Grande parte dos homicidios cometidos 
em varias regiôes do estado de Sâo Paulo 
tiveram como causa imediata desavencas 
entre vizinhos, problemas de trânsito e razôes 
passionals. 

No estado do Rio de Janeiro o numéro de 
homicidios registados entre o meio-dia de 
sexta-feira e o meio-dia de quarta-feira foi de 
33, dos quais 21 na capital carioca e 12 no 
interior do estado. 
Segundo o governo estadual, verificou-se, ao 
contrârio de Sao Paulo, um decréscimo 
sensivel da violencia, quer no estado quer na 
capital carioca. 
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FERNANDO CORREIA MARQUES NA CIRV 
O nosso entrevistado começou por 
afirmar ser bom voltar a esta estaçâo 
de radio e, ter a oportunidade de 
saudar, nâo sô os amigos de câ de 
dentro mas, também, todos aqueles e 
sâo muitos os que sintonizam esta 
frequência de radio. 
“Nesta digressâo, vou também a 
Winnipeg o que, para mim vai ser 
uma experiência nova na medida em 
que, desta vez, levo até àquelas 
paragens o meu filho Axel, um moço 
cheio de talento e, que vai 
devagarinho conquistando um 
mercado muito prôprio. Neste 
momento, jâ tem trabalhos a rodarem 
sô num canal para mùsica em videos 
e, penso que, para um cantor a solo, 
esta a entrar muito bem no mercado. 
Temos, para jâ, um convite para a 
gravaçâo de um disco sô em espanhol. 
Vamos fazê-lo no México. 
Tenho, neste momento, a sorte de 
poder afirmar que o Axel é um 
grande êxito em Portugal. 
Mas, Jâ que o Axel estava connosco 
nada como saber a sua opiniào sobre 
a mùsica que interpréta ao que, foi 
peremptôrio em afirmar ser um 
trabalho diferente quer, a nivel 
nacional quer até, a nivel 
internacional. O püblico estâ bastante 
interessado. As mùsicas estào a passar 
muito bem nas râdios e, como o meu 
pai disse, estamos no caminho certo. 
Mas, e as miüdas perguntâmos... 
Bom, nesta altura o Fernando Correia 
Marques fez questâo de se aproximar 
do microfone e disse que, esse assunto 
estâ a causar-lhe uma certa 
apreensâoü!” Por vezes, relembro ao 
Axel que, estou ao lado dele e lâ nos 
vamos divertindo. 
Respondendo à questâo se canta 
aquilo que gosta afirmou que, as 
modas das cantigas passam muito 
rapidamente pelo que, tive de 

enveredar pelo meu estilo muito 
prôprio e, é esse estilo que defendo e 
gosto de cantar. 
Os nossos entrevistados tiveram 
no entanto alguma dificuldade em 
classificar o tipo de mùsica que o 
Axel interpréta. O Fernando 
Correia Marques sempre gostou de 
Rock e, como esteve em Africa, 
conseguiu juntar vârios estilos. 
-Quanto ao Axel penso que escolheu 
bem corn um toada de Country 
Music, estilo norte-americano que 
ele adora. 
E intéressante que em todos os teus 
trabalhos tens sempre uma certa 
piada o que nâo deixa de dar alguma 
alegria aos temas... -E verdade, por 
exemplo, este ùltimo trabalho é até 
uma colectânia de êxitos desde 1980 
até 1994. Um disco que estâ a vender- 
se muito bem e que promete vir a ser 
mais um sucesso. 

A propôsito de futebol, Fernando 
Correia' Marques disse-nos que 
abandonou esta prâtica desportiva hâ 
um bom par de anos mas também 
confessou que o futebol hoje jâ nâo é 
nada do que era. Somos Leôes mas, 
aborrece-me a luta de bastidores. 
A finalizar, gostaria de salientar que 
devo muito a esta gente . Nâo 
esqueço a Henda Records que, nos 
tem auxiliado bastante e, claro a 
estaçâo de râdio Cirv FM que, nos 
abre sempre as portas todas as vezes 
que passamos por este pais. Quero 
agradecer ao Frank Alvarez, ao 
José Mârio, â Maria Fernanda e ao 
Valdemar. Nâo me dirijo aos 
restantes porque ainda nâo os 
conheço 
De qualquer maneira boa sorte 
todos e continuaçâo de bom ano. 

Conviver corn Fernando Correia 

e sen filho Axel, é de “partir o coco a rir”... Parecem dois 
“putos” em parodia constante. Saudàvel, este convivio entre pai e fïlhos, ambos abraçados a 

uma carreira dificil, cantar e animar pûblicos diverses espalhados pelo mundo. E, conseguem! 

Nenhum caso de BSE em Janeiro deste ano - III relatôrio 
o ministro da Agricultura comunicou a Bruxelas 
que nenhum caso de BSE, a chamada doença das 
"vacas loucas", foi detectado em Janeiro nos 
bovinos portugueses suspeitos de possuir a doença. 
Esta foi uma das conclusôes a que chegou o Grupo 
de Acompanhamento Permanente da BSE, 
presidido pelo ministro da Agricultura Capoulas 
Santos, e que consta do III relatôrio sobre a 
aplicaçâo das medidas de emergêneia de combate â 
doença em Portugal, enviado à Comissâo Europeia. 
Ao contrârio do que informavam os dois anteriores 
relatôrios enviados a Bruxelas, referentes a 
Novembre e Dezembro de 1998, ano em que os 
casos de BSE em Portugal atingiram o mâximo, no 
primeiro mês de 1999 nâo foi detectado um ùnico 
bovino infectado corn a doença das "vacas loucas". 
Falta ainda, no entanto, segundo o III relatôrio, 
apurar os resultados laboratoriais relatives a 61 
bovinos, entre os quais se encontram 38 anâlises 
efectuadas jâ em Janeiro de 1999. No relatôrio, o 
ministro Capoulas Santos indica ainda à Comissâo 
Europeia (CE) que o governo tem dado 
"continuidade ao abate e destruiçâo de todos os 

animais clinicamente suspeitos" de ter contraido a 
encefalopatia espongiforme bovina (BSE), tende 
sido abatidos de meados de 1996 a 31 de Janeiro 
deste ano 463 bovinos. Apôs ter efectuado durante 
o mês de Janeiro algumas visitas a matadouros e 
fâbricas de transformaçâo de farinha animal, o 
Grupo de Acompanhamento garante no relatôrio 
que enviou a Bruxelas que, em relaçâo ao passade 
mês de Dezembro, verificaram-se "melhorias 
significativas" nos processes de separaçâo, 
transporte e transformaçâo dos Materials 
Especificos de Risco (MER). "Subsiste ainda a 
dificuldade da sua pesagem em algumas unidades 
de abate, onde é avaliada por estimativa 
volumétrica (...), contudo, estâo em curso medidas 
para superar esta situaçâo", garante o Ministério da 
Agricultura no III relatôrio. Capoulas Santos dâ 
também a conhecer a Bruxelas que estâ em curso a 
operacionalizaçâo da Base de Dados do Sistema de 
identificaçâo e Registo de Bovinos (SNIRB), que, 
segundo provisoes do ministro, deverâ estar 
activado no segundo semestre deste ano. Quanto ao 
"animais coabitantes" - situaçôes em que o abate 

abrange mesmo os animais que nâo apresentam 
sintomatologia - foram abatidos desde 1996, data 
em que entrou em vigor o Piano de Erradicaçâo da 
BSE, e até 31 de Janeiro do corrente ano cerca de 
7.628 bovinos. As hipôteses em estudo para a co- 
incineraçâo das farinhas animais e gorduras e o 
estado de execuçâo "bastante adiantado" do Piano 
Nacional de Controlo de Alimentes Compostes" 
sâo outras das medidas que o ministro Capoulas 
Santos deu a conhecer à CE no âmbito do III 
relatôrio. 
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CARNEIRO 0 tempo esta a seu favor, recuse-se a ser 

pressionado/a a tomar decisôes 
precipitadas. No trabalho, simplifique os 
procedimentos, aperfeiçoe as técràcas, 
aceite a cooperaçào de um native de 
Capricômio. 

T O U RO Quase como num passe de magia, algumas 
de suas esperanças e desejos mais intimes 
se transformam em realidade. 0 momento é 
para conquistar amigos e influenciar 

pessoas, basta colocar em aeçào o seu 
charme taurino. 

GÉMEOS Livre-se de uma situaçào desagradâvel. 
Procure enxergar as pessoas e os 

K jj relacionamentos como verdadeiramente sào e | < «I nào como gostaria que fossem. No cenârio hâ 

^ I J um native de Sagitârio e outre de Peixes. 

CARANGÜEJO Abandone essa tendência para ficar 
remoendo coisas do passade, enfatize a 
independência, recomece tomando um novo 
rumo. Use cores vistosas e deixe que os 
outres conheçam os seus sentimentos. 

LE AO Na resoluçào de um problema, o melhor 
f~ procedimento sera O de tentativa e erro. Sua 

atençào estarâ voltada para direccionamento, 
motivaçâo e situaçào conjugal. Hâ um native 
de Capricômio nos arredores. 

VIRGEM A fase lunar esta relacionada corn atraeçào 

fisica, pessoas jovens, novas experiências. 
Natives de Gémeos e Sagitârio têm papel 
importante. 0 présente recebido vai 
enriquecer o seu guarda-roupa. 

BALANÇA Disponha-se a examinar, revisar, rescrever e 

reconstruir sobre uma base mais sôlida. Voeê 
estarâ lidando corn bens durâveis, mas ainda 
précisa receber a ûlHma palavra. Um native 
de Escorpiào esta nessa histôria. 

ESCORPIAO Sua palavra sera muito importante em uma 

questâo relacionada corn um Balança. 
Alguém vai mandar-lhe uma nota 
reclamando: "Voeê nem percebe que eu 
existe!" 0 momento exige reflexào. 

SAGITARIO A contenda financeira vai ser resolvida e, 

acredite, a seu favor. Voeê vai receber um 
intéressante présente que representarâ um 
adendo para o seu guarda-roupa. Um native 

I de Balança figura nesse cenârio. 

CAPRICÔRNIO 0 céu é 0 limite. 0 segredo esta em ser 

selectivo/a, insistir na alta qualidade è nâo 
aceitar substitutes. Procure distrair-se, tente 

pi**'®' ^ um pouco de vida ao ar livre, expérimente 
^ } dedicar-se a alguma actividade desportiva. 

AQUARIO Seja discreto/a, nâo revele os resultados de 
uma reuniào sécréta. Seu/sua parceiro/a 
apreciarâ a surpresa. Voeê obterâ resultados 
e cumprirâ os prazos. Natives de 
Caranguejo e Capricômio participam desse 
momento. 

PEIXES A fase lunar coloca em evidência sua 
; capacidade de fazer amigos e influenciar 
I pessoas. Um projecto de longo prazo esta 
I perte de ser finalizado, nâo désista agora. 

Um Sagitârio terâ um papel extraordinârio 

BANCO ESPIRITO SANTO 
S 

0 SEU BANCO DE SEMPRE 

COM MAIS DE 470 AGENCIAS NO 
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 présente nas principals praças 
financeiras internacionais: Lausane, Londres, Madrid, Nassau e 
Nova lorque. 
Possui também Escritôrios de Representaçâo em Caracas, 
Francoforte, Joanesburgo, Luanda, Milào, Newark, Paris, Rio de 
Janeiro, Sào Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

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

Internet - http://www.bes.pt 

15 execuçôes de individuos 
que tentaram matar Hussein 

Quinze presos politicos acusados de 
terem tentado matar o Présidente 
iraquiano Saddam Hussein foram 
executados a 26 de Dezembro no 
Iraque, afirmou o Partido Comunista 
Iraquiano (PCI, oposiçâo). Num 
comunicado recebido na cidade do 
Dubai, O PCI afirma que os 15 
homens, cuja lista nominal é 
fornecida, foram condenados por 
tribunals de excepçâo "que nâo 
respeitam as regras mais elementares 
da Justiça". Segundo o comunicado, 
très militares e um civil foram 
condenados em conformidade corn o 

artigo 223 do Côdigo Penal que, 
segundo o PCI, prevê a pena capital 
para "os que tentem matar o 
Présidente". Estas execuçôes tiveram 
lugar alguns dias depuis dos ataques 
aéreos anglo-norte-americanos que se 
realizaram entre 16 e 19 de 
Dezembro. Vinte e très detidos de 
Direito Comum foram igualmente 
executados a 26 de Dezembro na 
mesma prisâo de Abu Ghraid, 
segundo o comunicado, enviado a 
partir de Chaqlawa (Norte do 
Curdistâo iraquiano) e que escapa ao 
controlo de Bagdad. 

SIGNORA 

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

Lë P seu future na palina da mâo e em cartas. Foi escolhida 
para assistir pessoas çom problemas e tem ajudado muita gente 
de todas as çategorias sociais corn problemas de amor. 
Casamento, negôcûos e saûde, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequenoj fica por resolver. ISe reside fora da ârea de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatârio.   

Se outres videntes me consultam, porque nâo, voeê? 

647 Sheppard Ave., W. (junto à Bathurst) 'Icls (416) 638-0582 
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PALAVRAS CRUZADAS 
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 

HORIZONTAIS: 1-Fragmento de louça quebra- 

da; perdoar. 2-Governanta; colega. 3-Bas- 

ta; utensillo domestico(pl.)! mordlscas. 

4-Unidade das medidas agrarlas; natural 

da Siria. 5-Imperador Romano; parceiro; 

901 em numeraçâo romana.6- Corn asas;ruml- 

nar.7-Nota musical; a primeira mulher; 

forma antiga de umas.9-Misero;pedra de 

moinho(pl.);graqa, 10-Vila da Estremadu- 

ra;pintor espanhol.11-Inundas;crinas. 12- 

0 m.q. laro"; quarto de dormir. 

VERTICAIS: 1-Espadeirada; dxido de cal- 

cio . 2-Palido ; cova.3-Adv.de lugar; data; 

conviver. 4-Composiçâo poe^tica; tanque de 

jardim. 5-Animal dome'stico; origem(fig) ; 

apelido.6-Batrâquios; ruins.7-Preposiçito; 

imensidSo ; resplendor. 8-Familia ; crimiiio- 

so; adv.de lugar. 9-Datas; doenca; quali- 

dade. 10-Poe'ticos ; caruma.11-Unidade de 

peso antiga;ocultar.12-Nxvel(fig.);macia. 

Soluçao da semana passada: 
HORIZONTAIS: 1- Tapume; épica. 2- Odorara; amas. 3- Rir; ogro; Ota. 
4- Ar; orlaras. 5- Las; empar. 6- Ratas; oil. 7- Carecas; rr. 8- As; 
laços; for. 9- Raposada. 10- Ana; mamadas. 11 - Claro; sacara. 12- Visara; rosas. 

VERTICAIS: 1- Torâx; câo; CV. 2- Adir; pas; ali. 3- Por; lar; unas. 4- Dr; 
batel; ara. 5- Mâo; sacar; or. 6- Ergo; sacam. 7- Arre; sopas. 8- OImo; somar. 
9- Pà; Apia; saco. 10- Imoral; fadas. 11 - Catar; rodara. 12- Asas; arrasas. 

Primeira clinica 
privada da Terceira 

A primeira clinica privada da ilha Terceira 
abriu na cidade da Praia da Vitoria com um 
quadro de onze médicos especialistas, 
anunciou fonte ligada a inicativa. Segundo 
adiantou à Agencia Lusa o medico Rui 
Bettencourt, a clinica possui très gabinetes 
para consultas e uma sala para pequenas 
cirurgias, estando ainda equipada corn 
aparelhos de ecografia, ecocardiografias e 
ecodopler. Os onze médicos do quadro, dos 
quais seis se deslocam de outras ilhas, dâo 
consultas de pediatria, gastroenterologia, 
ginecologia, obstetricia, psicologia, e 
urologia, alem de fazerem a preparaçâo das 
gravidas para os partos. Rui Bettencourt 
adiantou que a clinica se encontra em 
negociaçôes com os diferentes subsistemas 
de saùde para garantir o atendimento dos 
sens beneficiârios. 
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I entro de Informaçâo 

Imobiliàrio & Real Estate Inc. 

A ESCOLHA CERTA PARA UMA 

COMPRA OU VENDA 

CERTA 

CEL: (416) 567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva Kathleen Henriques 
Representande de Vendus Représentante de Vendus 

Totalmente dedicados à comunidade portuguesa 

P(R!-P(Rf 
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 
MEDITERRÀNIO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. 

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

Abertos todos os dias para 
aimoço e jantar 

(excepto às Terças) 

Cozinha sempre preparada de 
fresco! 

Os nossos preços... Vai adorâ-los! 

Telefone para réservas, 
entrega ou take-out 

TEL: 537-2098 
928 COLLEGE STREET 

(JUNTO À DOVERCOURT) 
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AXEL - UN JOVEN TALENTO! 
Por; Jamie Iria 

Esteve entre nés mais um talento 
portug^ês que provou aos luso- 
canadianos que Hlho de peixe sabe 
nadar, neste caso, filho de cantor sabe 
cantar. 
Filho do jà tâo conhecido Fernando 
Correia Marques, nasceu em Cascais a 
23 de Agosto de 1978, onde viveu a 

grande parte da sua vida. 

Começou desde novo a provar o amor que tinha 
pela musica, concorrendo ao Festival Infantil da 
Costa Azul em Setùbal onde mostrou nâo so amor 
pelo mundo artlstico, como também o seu talento 
ao conquistar o segundo lugar com a cançâo 
“Novos Caminhos, Novos Amigos”. 

A convite de Fernando Correia Marques, seu pai, 
em 1997 grava “Coraçâo Traidor”, tema com o qual 
conquista o sucesso (e o coraçâo das raparigas). 
Ja com o balanço que tinha adquirido, lança-se e 
participa no 35° Festival RTF da cançâo, realizado 
em Maio de 1998. Com tudo isto adquirido, so Ihe 
faltava mais um elemento para se caracterisar 
intérprete da cançâo profissional - o lançamento 
dum CD. 
A convite da editora discografica M e M, apos a sua 
actuaçâo no festival da cançâo, o sonho 
concretizou-se: lançon o CD que tern como titulo o 
seu nome, AXEL, alias particularidade do primeiro 
CD de cada cantor que se lança. Constituldo por 
cançôes a solo, bem ao estilo jovem. Algumas letras 
foram escritas por ele, outras pelo seu pai, outras 
por amigos. 
Este primeiro trabalho de Axel é realmente um 
sucesso; e nota-se o seu orgulho quando nos fala do 
seu CD: “... foi uma experiência nova, deu trabalho, 
mas valeu a pena.” Questionado sobre o tema do 
CD que mais gosta e mais toca, disse-me que era 
“Como é que eu sei” e que é, na verdade, aquele 
que o pûblico mais gosta e ao quai reage 
mais.Curiosamente foi corn essa cançâo que abriu o 
seu espectâculo no passado fim de semana no salâo 
de festas da Igreja de Cristo Rei, em Mississauga, e 
onde fez uma “entrada de arromba”. Partilhou o 
palco corn outros artistas, tais como os Starlight, 
Otilia de Jesus e seu pai, Fernando Correia 
Marques. 
Sendo a sua segunda visita ao Canadâ, perguntei- 
Ihe o que achava deste pais norte-americano e do 
povo Português aqui residente. No que diz respeito 
ao Canadâ, a resposta foi instantânea “...muito 
frio...”, quanto aos luso- 
descendestes “...ôptimos 
anfitriôes, receberam-nos 
de braços abertos, muito 
simpâticos e amigos.” 
Quando lhe perguntei 
quais eram os pianos 
para o futuro no que diz 
respeito a mais 
gravaçôes, disse que nâo 
ia parar agora mas que 
vai ter de esperar mais 
uns tempos, pois o 
lançamento oficial deste 
CD, ainda vai ser feito no 
proximo mês em 
Portugal, mais 
concretamente na 
discoteca KISS, 

Algarve, e tem mais um numéro de espectâculos 
para realizar. 
Por fim, pedi-lhe uma mensagem para os jovens 
luso-descendentes. Deixou uma curta, mas boa: 
“Divirtam-se”. Para o Axel, desejamos-lhe a 
continuaçâo do muito sucesso, que continue o bom 
trabalho que tem vindo a desempenhar, para que 
mostre que nos jovens hâ muito talento para dar. 

SPRING WATER BEVERAGES 

Homenagem à capital do pais 
Uma escultura do tamanho de um 
prédio de oito andares serâ 
inaugurada na capital no dia 25 de 
Abril. Chama-se “Lisboa”, é da 
autoria de José de Guimarâes e tem 
a estrutura quase pronta. A 
escultura, a très cores e corn 25 
metros de altura, é a prenda que a 
capital receberâ no dia em que 
comemora 25 anos sobre a 
Revoluçâo de 25 de Abril. 
Construida ao abrigo da Lei do 
Mecenato, ficarâ na rotunda de 
Braço de Prata, “simbolizando a 
independência da pâtria”. 

AGORA COM 
I7ITAMINA Cü 

Aguas puras 
adocicadas 

ûnicamente corn o 
açûcar natural dos 

frutos. 

^ Para mais informaçôes telefone para: 

I (416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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ESTUDANTINA UNIVERSITARIA DE LISBOA - 
"Cinco anos de muitas histôrias..." 

Por: Ana Fernandes 

Resenha Histôrica 

Em Maio de 1992, cinco pessoas sairam da Tuna da 
Universidade Internacional por motivos de 
desorganizaçào do grupo, facto que teve 
repercussôes significativas no interior da respectiva 
tuna. No fundo, essas pessoas, dedicavam-se a fazer 
vingar um projecto! Essas cinco pessoas 
ambicionavam a criaçâo da Estudantina 
Universitâria de Lisboa, grupo que era merecido 
pela Academia Olissiponense e, logo de inicio, 
foram estabelecidas metas ambiciosas, pois outras 
nâo eram possiveis para quem queria ter a 
legitimidade de se afirmar como représentante de 
uma academia - a de Lisboa. Para começar bem um 
grande projecto, foi necessâria muita dedicaçâo... 
amor à camisola... gozo em ver e fazer nascer um 
trabalho que se pretendia inovador, exemplar e 
criativo. Os cinco fundadores foram convidados a 
apresentarem-se em palco num Festival de Tunas 
em Vila Real. Os bandolins do Pedro "Bart" 
Machado e do Luis "Panças" Caçador, o acordeâo 
do José "Bob" Teixeira, as guitarras do Vitor "Alex 
Van Kundera" Carvalhal e do José "Caldas" 
Cardoso e ainda o bombo de Pedro "Pandeiras" 
Mousinho (que viria a juntar-se a este projecto a 
partir desta data), dâo os primeiros acordes da 
histôria deste grupo. A ante-estreia foi na Aula 
Magna da Reitoria da UNL, abrindo a segunda 
parte do concerto do grande guitarrista e 
concertista português, Carlos Paredes (Novembre 
de 1992). A primeira vez que se apresentaram em 
palco em pleno foi na GarTejo - O Lançamento do 
Cd "Serenata das Fitas" (02/02/93), que teve um 
sucesso tremendo. Quem nâo conhece a "Mulher 
Corda" ? Dai em diante, a Estudantina deu 
centenas de espectâculos, correu as aldeias, vilas e 
cidades de muito do nosso Portugal. Estes passades 
anos permitiram exercitar técnicas vocais e 
instrumentais. A entrada de novos membres corn 
relevantes conhecimentos musicals veio contribuir 
para esta realidade. Em Novembre de 1995, surge o 
segundo Cd "Vivâ Parodia". O espectâculo de 
lançamento foi no Coliseu dos Recreios de Lisboa e 
contou corn a participaçâo especial da madrinha 
artistica, a Senhora Amâlia "a Tia" Rodrigues, 
nomeada membre Honoris Causa da Estudantina, 
o mesmo acontecendo ao Sr. Angelo "o Big" Granja. 
Também foram nomeados membres Honore 
Virtuosis, dadas as suas qualidades musicals, o Sr. 
Rui "Multiôpticas" Veloso e o Daniel " o Tibias" 

Gouveia. Tempos depois, o mesmo espectâculo foi 
transmit!do pela televisâo (RTP 1) e atingiu o 8° 
lugar no ranking de audiências. Este evento ficou 
registado em audio de forma a editar em breve a 
ediçâo ao vivo do Cd "Vivâ Parodia". Tem 
representado a Academia de Lisboa em dezenas de 
cidades europeias, especialmente em Espanha. A 
Estudantina estâ "irmanada" corn a Tuna de 
Veterinâria de Léon. Grupo corn o quai mantem 
um relacionamento de amigos, justificando jâ a 
quinta ida da Estudantina a Léon. Os instrumentes 
e festivals... Historicamente, o aparecimento das 
Tunas / Estudantinas veio dar uma dimensâo 
diferente à actividade cultural das faculdades. Foi a 
rapaziada das Tunas que fundou alguns grupos de 
Corais Alentejanos, grupos de fados. Foi a mesma 
rapaziada que promoveu instrumentes, tais como: 
bandolim, cavaquinho, bandolas, bandoloncelos. 

pandeiretas, triângulo, canas rachadas, conchas, 
adufes, caixas populares, caixa chinesa, 
castanholas, bombo, bongôs, congas, apitos, 
flautas, flautins, acordeâos, guitarras portuguesas, 
guitarras clâssicas, baixos acüsticos, braguesas... 
Graças dêem os que, corn as Tunas, conseguiram 
dar aima ao artesanato de construçào de 
instrumentes musicals. Os Festivals de Tunas 
passaram a calendarizar-se institucionalmente. 
Osfestivais têm o crédite que a tradiçâo lhes dâ. As 
salas de espectâculos, grupos récréatives, 
restaurantes e hotéis, aldeias e vilas, festas ricas e 
pobres vâo dando ovaçôes aos sempre bem 
dispostos estudantinos. Em nossa modesta opiniâo, 
a Universidade torna-se doentia se,- naquelas boras 
seguidas, durante anos de estudo - nâo sobrar nada 
mais que o cânudo. A relaçâo dos elementos da 
Estudantina é avessa a um aparelho que mede 
graficamente os estados de stress, amüo, birra, mâ 
disposiçâo: O complicômetro! Contudo, em sua 
substituiçâo, referencia-se o metrônomo, o mestre 
que, muitas vezes nâo acompanham. As Tunas e as 
Estudantinas marcaram a histôria cultural 
universitâria a partir da segunda metade da década 
de 80 e, corn muito mais impacto, a ultima década 
do século XX. Cinco anos depois... O ano de 1996 
foi muito especial para a Estudantina. O processo 
natural de passagem de testemunho da direcçâo 
levou a Estudantina a rever o passado, elaborar a 
carta de principios, o Côdigo de Praxe e os 
Estatutos. Até entâo, o conteüdo dos referidos 
documentos assentava na fonte de direito: o 
costume. Neste momento tem os documentos 
aprovados e pretendem que facilitem a coerência de 
atitudes e principios ao longo dos prôximos anos. 
Nunca organizaram um festival de tunas. O 
primeiro decorrerâ em Novembre do présente ano, 
aquando da comemoraçâo oficial da meia década 
de existência. A realidade universitâria tem 
mudado de ano para ano. Assim, pretendem iniciar 
o ano de 1999 corn projectos inovadores em termes 
internacionais de forma a dar a conhecer a cultura 
universitâria e popular portuguesa a outres 
continentes. A müsica é, senâo o principal, um dos 
melhores velculos de transmissâo de cultura. 
Discos, alguns mais aparecerâo. Nâo sâo somente 
um grupo de müsica. A par da jâ referenciada 
praxe, a Estudantina desenvolve actividades 
complementares como: teatro, entretenimento, 
critica e censura, composiçâo musical, 
aperfeiçoamento vocal e instrumental, 
desenvolvimento de técnicas de execuçâo de 
instrumentes populares, etc. Serenata das fitas - 
Resultado natural dos primeiros meses de trabalho 
a que a Estudantina se propôs no seu inicio, corn 
recolhas populares e mùsicas originals. A gravaçâo 
disto tudo deu no enorme sucesso deste CD corn o 
êxito "Mulher Gorda" a ser a müsica mais tocada 
de Tunas nas râdios portuguesas. O lançamento do 
disco foi na antiga "GarTejo" a 2 de Fevereiro de 
1993. Vivâ Parodia - Gravado entre Outubro de 94 
e Setembro de 95. E um trabalho mais versâtil e 
nâo tâo restrito à müsica popular, sem no entanto 
perder o nosso cariz. E um disco mais trabalhado 
em termes de arranjos musicals e arranjos 
fotogrâficos que faz do Vivâ Parodia um âlbum 
corn muita cor e vivacidade. O lançamento do disco 
foi no Coliseu dos Recreios em Novembre de 1995. 
Esperemos que esta Estudantina, uma das mais 
conceituadas do nosso pais, faça parte do elenco do 
encontre que se vai realizar em Toronto! 
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O MILÉNIO 
Locals de distribuiçâo de O 
MILÉNIO, no circuito do 
PORTUGUESE BOOK STORE: 

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

CRONICA À DISTANCIA 
CONTRASISTEMA 
A TAP, instrumento estratég^ico nacional 

Como nâo sou neo- 
liberal, pois 
continuo social- 
democrata - os 
outros é que 
mudaram, 
passando de 
revolucionaxios 
analfabetos dos 
anos 70, para 
interesseiros 
oportunistas dos 
anos 90 - confesso aue nâo posso estar 

e acordo com as 
politicas delineadas 
para a 
transportadora 
aérea nacional, 
vulgo TAP. 

Alias, nâo é por acaso que, 
hoje, face à desumanizaçào 

da chamada «globalizaçâo» e ao 
recurso do capitalismo selvagem 
pelos partidos da Internacional 
Socialista, a fim de estabe- 
lecerem o «governo mundial», se 
assiste à convergência do Centro 
e da Direita, de sociais- 
democratas e de democratas- 
cristàos portugueses, no Cristia- 
nismo Social, como projecto de 
indispensâvel mudança de Portu- 
gal e de reposiçâo da Justiça 
Social. 

E para eficiência do Estado. 

Nâo sou pela privatizaçâo da 
TAP e, muito menos pela sua 
alienaçâo a grupos economicos 
estrangeiros, embora reconheça 
que a evoluçâo, incluso 
comercial e tecnolôgica, da 
aviaçâo mundial, obrigue a 
politicas inteligentes de 
cooperaçâo e de acordos. 
Depois da febre idiota da 
estatizaçào, parece que caimos 
no extremo contrario. Como é 
hâbito da proverbial insta- 
bilidade animica de Lisboa. 
O problema do sector publico e 
do sector privado, é muito 
simples. Os bens devem estar no 
sector pùblico, ou no sector 
privado, conforme o seu melhor 
posicionamento em termes de 
Bern Comum. 
Aqui nâo hâ dogmas, nem 

modas. 
A gestâo do sector pùblico deve 
ser também efectivada corn o 
maior rigor. Nâo se trata de 
campo para cada Governo ai 
encaixar os sens «boys» e «girls», 
nem conselhos de administraçâo 
politicos. 
Foi o contrario disto que, ao 
longo dos anos, se passou corn a 
TAP. 
A TAP é uma empresa 
estratégica do Estado português. 
Tem de assegurar-nos um papel 
de plaça giratôria em relaçâo aos 
paises lusôfonos. 
Tem de assegurar um serviço 
pùblico, num Pais corn 
caracteristicas arquipelâgicas. 
Tem de se apresentar 
«companhia de bandeira». Nos 
paises onde temos importantes 
Comunidades Portuguesas e 
onde é prioritârio estabelecer o 
«loby» poruguês. 
Sâo objectives que justificam um 
esforço do Estado. 
Mas, por razôes de 
rentabilizaçâo, tem ainda de 
vender a outras companhias, 
serviços da mais diversa natureza 
e marcados pela qualidade. 
E, ainda, como noutras 
companhias ter uma subsidiâria 
«charter», estabelecida em 
funçâo da procura mundial e da 
procura sazonal, a fim de evitar 
prejuizos na multiplicaçâo de 
rotas regulares. 
E o que, corn certa experiência e 
como cidadào livre, pense sobre 
a TAP. 
Afinal, que se tem passade 
ultimamente, para além das 
asneiras de que nenhum dos 
sucessivos Governos de Lisboa, 
esta isento? 
Temo que se perça essa 
extraordinâria oportunidade que 
foi a injecçâo de cento e oitenta 
milhôes de contes, permitida ao 
Estado português, certamente a 
ùltima a ser autorizada pela 
Uniâo Europeia. 
E, a perda desta oportunidade, 
pode desbancar na inviabilizaçâo 
econômica e financeira da 
empresa. 
Mas foi-se fazendo a substituiçâo 
total da fréta de médio curso, 
sem a imprescindivel e a tempo 
formaçâo dos recursos humanos 
necessaries. 
Os aéroportés de Porto e Faro - 
talvez para justificar um por 
enquanto injustificâvel NOVO 
aéroporté em Lisboa - viram-se 
prejudicados, bem como as 
populaçôes e o mercado das 

respectivas areas, corn o 
cancelamento de certes voos 
internacionais. 
As alteraçôes nos sistemas de 
réservas, estâo a prejudicar a 
companhia portuguesa, em 
bénéficié de outras «associadas». 
O encerramento de balcôes TAP 
no estrangeiro, substituindo-os 
pelos de outras empresas, sô a 
estas bénéficia, assim como se 
vem traduzindo em degradaçâo 
de qualidade. 
Nâo se percebe o encerramento 
da linha do Canada. 
Por outre lado, as centenas de 
cancelamentos de voos, corn a 
contrataçâo de outros a 
empresas estrangeiras de 
paramétrés de qualidade 
inferiores à TAP, a informaçâo 
errada de que voos TAP estariam 
completes, quando nâo estâo, 
etc., tudo isto apresenta 
perspectivas preocupantes. 

Temos, depois, uma inadmissivel 
e insuportâvel instabilidade 
laboral, quase permanente, no 
seio da empresa, embora nâo 
coincidente mas em diverses 
sectores. Embora se reconheça a 
inaptidâo da legislaçâo laboral 
existente, para o caso concrete do 
interesse pùblico que a TAP deve 
representar. Para além de 
algumas fantasias nos diferentes 
centrâtes de trabalho.... 
Nâo existe uma cultura de 
empresa que solidarize todos os 
nela interessados, nem se 
expurga os que, incluso por 
razôes politicas diversas, a 
pretendem evitar. 
O Pais quer saber, em toda a sua 
plenitude e verdade, o conteùdo 
complete dos acordos assinados 
pela Administraçâo da TAP, com 
varies grupos economicos 
estrangeiros. 

Basta de incertezas quanto ao 
future da TAP. Basta de os 
sucessivos Governos actuarem ao 
sabor do improvise, do 
conjuntural e do imediatismo. 
A TAP é uma questâo nacional. 
É factor estratégico nacional.. 
E, se porventura chegou a um 
impasse, por culpa de todos, 
entâo feche-se num dia e abra-se, 
outra, diferente, mas para os 
objectives nacionais essenciais, 
no dia seguinte. 
Nem é novidade. Outros paises o 
fizeram jâ corn sucesso. 
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iene$ promclem nma vacina 
"'este de produto sintetizado com 

material genético de pessoas 
'.aturalmente imunes evidenciou 

bons resultados em coelhos 

n grupo de investigadores dos 
tados Unidos da América e da 
dia esta a tentar desenvolver uma 
cina contra a malaria a partir de 
daços de genes produzidos 
tificialmente, cuja aplicaçâo 
perimental em coelhos parece ter 
oduzido resultados encorajadores. 
râ, no entanto, a fase que se segue, 

: testes em primatas nào humanos, a 
cisiva. Por isso, especialistas como 
itony Holder, do London's 
itional Institute for Medical 
îsearch, advertem que o facto de o 
oduto estimular o sistema 
lunitârio dos coelhos nâo significa 
le venha a actuar nos seres 
imanos e preferem, prudentemente, 
perar por um estâgio mais 
ançado das pesquisas. 
:é agora tem sido extremamente 
mplicado desenvolver uma vacina 
ntra a malaria, uma doença que 
ata anualmente cerca de très 
ilhôes de pessoas, sobretudo 
ulheres gravidas e crianças, 
pecialmente em Africa e na Àsia. 
oventa por cento dos 500 milhôes 
: novos doentes anuais por malaria 
o do continente africano. 
problema da sintetizaçâo de uma 

cina eficaz - e nâo têm faltado 
atativas - reside no complexo ciclo 
: vida do parasita e na sua mestria 
> disfarce. 
estratégia desenvolvida agora pelo 
upo norte-americano do Centro 
ra a Prevençâo e Controlo de 
Denças e pelos investigadores 
dianos do Instituto nacional de 
lunologia de Nova Deli parece 
oduzir um efeito inibidor da 
DÜcaçâo do parasita no organismo. 
produto, que poderâ vir a tornar-se 
ma futura vacina, foi sintetizado a 
rtir de partes de genes que em 
jumas pessoas permitem 
senvolver uma imunidade natural 
ntra a malaria. 
)elhos de laboratôrio injectados 
m o produto em intervalos de très 

semanas ao longo de um periodo de 
très meses conseguiram desenvolver 
anticorpos contra o parasita. 
O resultado do estudo foi agora 
publicado nos Proceedings of the 
National Academy of Sciences e os 
seus autores defendem no artigo que 
"os resultados sao encorajadores e 
permitem antever" neste produto "um 
candidato promissor" para uma 
futura vacina, destinada tanto aos 
viajantes como a todas as pessoas que 
vivem nas regiôes malaricas do 
mundo". O parasita da malaria viaja 
com os mosquitos e introduz-se no 
organismo humano através das 
picadas dos insectos infectados. 
Uma vez dentro do organismo, o 
parasita instala-se no figado e ai 
dedica-se a alterar a sua propria 
estrutura. E entâo que ataca, 
voltando, jâ modificado, à corrente 
sanguinea, onde ataca globulos 
vermelhos. Em mutaçâo constante 
em relaçâo à sua estrutura proteica 
superficial, o parasita consegue assim 
escapar às defesas do sistema 
imunitârio. 
Quanto à nova candidata a vacina, 
resta esperar que os investigadores 
passem à fase seguinte e que tudo 
continue a correr bem. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o mmimo ? 

Entâo contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos de 
compta e vendu, na pagina dos CLASSIFICADOS. Paie com 

Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

(416)538-0940 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A, maior companhia privada 
distribuidora de sistemas de 

telecomunicaçôes do Canada. 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 

COMPANION 

NORTEL 
NORTHERN TELECOM 
AUTHORIZED DISTRIBUTOR 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Telecommunications Systems 
Wireless Communications Systems 
Integrated Data Wiring Systems 
Voice Processing / Voice Mail Systems 
Call Centre Applications/ACD Systems 
ISDN/BRI Digital Services 
CTI Applications 
Networking 
Office Integration 

©soul <1 

a? 

Tel-e Connect Systems, 
é o feliz recepiente de um prémio no 

Authorized Independent Distributor Awards 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITÔRIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO CANADÂ 

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

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

WWW.tcscanada.com 
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Sequestrado pal do g^arda- 
redes mexicano Jorge Campos 

A famîlia do guarda-redes da selecçâo mexicana de 
futebol, Jorge Campos, cujo pai foi quarta-feira 
sequestrado em Acapulco, pretende negociar 
directamente corn os sequestradores sem 
intervençâo da policia. 

A informaçâo foi dada pelo procurador do 
Estado de Guerrero, no sul do pais, a quem a 
famîlia de Alvaro Campos, sequestrado por quatro 
individuos armados corn espingardas AK-47 
quando conduzia o seu automôvel entre Acapulco e 
Barra-Veija, pediu que nâo interferisse nas 
negociaçôes corn receio de colocar em risco a sua 

vida. 
Contudo, os sequestradores ainda nâo 

comunicaram corn a famîlia nem fizeram qualquer 
exigência. 

Apesar dos pedidos dos familiares de Alvaro 
Campos, a policia e as autoridades estatais 
iniciaram varias buscas em diversas auto-estradas e 
estradas secundârias. 

Entretanto, dirigentes da Federaçâo mexicana 
de futebol informaram que o guarda-redes 
abandonarâ a selecçâo que se encontra a disputar a 
Taça Hong Kong e regressarâ, de imediato, ao pais. 

Oceano derrotou Marselha 
e isolou Bordéus 

o internacional português Oceano marcou no 
passado domingo, de grande penalidade, o tento da 
vitôria caseira do Toulouse sobre o Marselha (1-0), 
que, assim, perdeu a liderança da campeonato 
francês de futebol para o Bordéus. No ünico 
encontro da 24/a ronda, a formaçâo de Toulouse 
prosseguiu a sua excelente recuperaçâo, encetada 
desde que Alain Girresse tomou conta da équipa - 
quatro triunfos consecutivos -, vencendo corn um 
tento do português, o .seu quinto na prova. A 
controversa grande penalidade, a castigar um 

Futebol/Taça: Equipas 
jâ apuradas para os 

oitavos-de-final 
I Divisâo 

Uniâo Leiria 
Boavista 
Campomaiorense 
Beira-Mar 
Marftimo 
Setübal 
Alverca (isento nos 16 avos-de-final) 

Il Divisâo de Honra 
Paços de Ferreira 
Moreirense 

II Divisâo B 
Torreense 
Caçadores Taipas 
Esposende 

III Divisâo 
Pevidem 

Jogos por disputar: Gil Vicente (H) - 
Vilanovense (III)/Santa Clara (H) a) Maia (H) 
- S. Joào Ver (II-B)/Oriental (II-B) a) 

a) O Gil Vicente e o Maia sô conhecerâo os 
respectivos adversârios apôs esgotados os 
prazos dos recursos que provocam a 
suspensâo dos jogos de apuramento que 
completam a quarta eliminatôria. 

suposto puxâo de William 
Gallas a Laurent Batlles, 
fez corn o que o Marselha 
voltasse a perder a 
liderança para o Bordéus, 
que sâbado derrotou em 
casa o Bastia, de Paulo 
Alves, por 2-0. O avançado 
Wiltrod, melhor marcador 
da prova (17 golos), foi o 
responsâvel pelo sucesso 
do Bordéus - que soma 
agora mais um ponto do 
que o Marselha (52 contra 
51) -, ao apontar os dois 
tentos, o primeiro aos 54 minutos e o segundos aos 
73. Nos outros embates, destaque para o AS 
Monaco, que recebeu e bateu o Rennes por 4-2, 
corn tentos de Ikpeba, aos 04 e 65 minutos (grande 
penalidade), N'Diaye, aos 20, e Giuly, aos 90. Le 
Roux, aos 08, e Bardon, aos 10, "facturaram" para 
os forasteiros. Por seu lado, o Paris Saint-Germain, 
de Artur Jorge e Hélder, voltou a perder, desta vez 
no reduto do campeâo Lens, équipa pela quai 
marcaram Dalmat, aos 11 minutos, e Laspalles, aos 
84. O italiano Simone foi o autor do tento dos 
parisienses, aos 66. Num encontro entre 
"europeus", o Lyon bateu o Nantes por 2-1, corn um 
"bis" de Caveglia, enquanto o Montpellier logrou 
um empâte a um golo no relvado do Lorient. A 
Jornada nâo ficou, no entanto, compléta, pois os 
Jogos Sochaux-Le Havre, Estrasburgo-Auxerre e 
Nancy-Metz foram adiados, todos devido às 
precârias condiçôes dos respectivos terrenos. 

Ciclismo: Tour'2000 inicia-se 

corn contra-relôgio de 12 km 

A Volta a França em ciclismo do ano 2000 terâ o 
seu inicio em Futuroscope, arredores de Poitiers, 
corn um contra-relôgio individual de 12 km, 
anunciou naquela cidade francesa o director-geral 
do "Tour", Jean-Marie Leblanc. A "Société du 
Tour" considéra que esta etapa, a disputar a 01 de 
Julho, valoriza o inicio da competiçâo por abranger 
uma maior area populacional, tornando-se como 
que uma compensaçâo para os adeptos da 
modalidade, o que nâo aconteceria se se disputasse 
o tradicional prôlogo, que nunca excede os 8 km. 

Oceano 

NHl Jl/ 
ResuUaifos 
€ ClassUicacâo 

Ültimos resultados 

Buffalo 3 Carolina 2 
Ottawa 6 Chicago 2 

New Jersey 3 Toronto 3 
NY Islanders 3 Tampa Bay 3 
Pittsburgh 7 Washington 3 

Florida 2 San José 2 
St Louis 8 Vancouver 1 

Nashville 4 NY Rangers 7 
Dallas 4 Edmonton 1 

Los Angeles 1 Anaheim 3 
Phoenix 1 Philadelphia 4 

Jogos de quarta-feira 

Buffalo 2 Toronto 3 
New Jersey 7 Tampa Bay 1 
NY Islanders 3 Pittsburgh 1 
NY Rangers 3 Montreal 6 

Detroit 3 San Jose 1 
Chicago 4 Vancouver 0 

Dallas 2 Florida 1 
Anaheim 2 Edmonton 6 

Jogos de quinta-feira 

Ottawa - Boston 
Philadelphia - Montreal 
Carolina - Washington 

St. Louis - Florida 
Los Angeles - Edmonton 

Conferencia Oriental - Divisâo Nordeste 
V 
30 

Equipa 
Ottawa 
Toronto 31 
Buffalo 26 
Boston 22 
Montreal 22 

D 
16 
20 
19 
23 
27 

E 
8 
4 
10 
9 
8 

GM 
158 
178 
148 
136 
134 

GS 
117 
166 
118 
127 
150 

P 
68 
66 
62 
53 
52 

Conferencia Ocidental - Divisâo Noroeste 
Equipa V D E GM GS P 
Colorado 29 21 5 149 134 63 
Edmonton 21 25 8 146 142 50 
Calgary 19 28 8 137 161 46 
Vancouver 18 31 7 141 177 43 

^piritUAl/ 

•ifebic 

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

Mrs. Angela 
Tel: (416) 6S2-2581 
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Campeonato Nacional de 

Futebol da 1 Divisâo 

Classificaçâo 

CL EQUIPA J V E D M S P 

1 FC PORTO 22 
2 BOAVISTA 22 
3 BENFICA 22 
4 SPORTING 22 
5UNIAOLEIRIA 22 
6 AMADORA 22 
7 SETUBAL 22 
8 SALGUEIROS 22 
9 GUIMARAES 22 
10 BRAGA 22 
11 MARITIMO 22 
12 RIO AVE 22 
13 FARENSE 22 
14 BEIRA-MAR 22 
15 ALVERCA 22 
16 CFIAVES 22 
17 CAMPOMAIOR. 22 
18 ACADEMICA 22 

15 4 
14 6 
14 4 
11 8 
10 5 

7 
7 
10 
6 
8 
7 
8 
5 
11 
10 
6 
4 
6 

52 
37 
47 
40 
24 
25 
19 

6 32 
9 33 
8 28 
9 25 
9 18 
11 17 

3 
2 
4 
3 
7 
6 
8 

20 
17 

11 24 
13 23 
13 23 

20 49 
18 48 
15 46 
18 41 
17 35 
24 34 
26 28 
33 28 
28 27 
39 26 
26 25 
31 23 
34 23 
29 23 
27 22 
38 21 
38 19 
43 15 

Resultados da 22^ Jornada 

Boavista 2 Salgueiros 1 
Beira-Mar 1 Chaves 1 
Farense 1 Setùbal 1 

Rio Ave 1 Académica 1 
Maritimo 1 Benfica 0 

Alverca 0 Braga 0 
Uniâo Leiria 3 Campomaiorense 1 

Guimarâes 3 Fc Porto 2 
Estrela Amadora 0 Sporting 1 

Jogos da 23^ Jornada 

Sexta-feira, 19 Fev: 
Sporting - Rio Ave, 16:00 
Sâbado, 20 Fev: 
Braga - Boavista, 14:00 
Salgueiros - Uniâo Leiria, 16:30 
Domingo, 21 Fev: 
Campomaiorense - Estrela Amadora, 11:00 
Académica - Beira Mar 11:00 
Chaves - Farense 11:00 
Setùbal - Maritimo, 11:00 
Benfica - Guimarâes, 13:00 
FC Porto - Alverca, 15:30 

Melhores marcadores 

JARDEL - FC Porto 
NUNO GOMES - Benfica 
TIMOFTE - Boavista 
SILVA - Braga 
lORDANOV - Sporting 
GILBERTO - Est. Amadora 
GILMAR - Guimarâes 
CELSO - Salgueiros 
AYEW - Boavista 
DEMÉTRIOS - Campomaiorense 
WANDERLEY - Chaves 
ZAHOVIC - FC Porto 
ALEX - Maritimo 
SIMÀO - Sporting 

24 golos 
18 golos 
12 golos 

9 golos 
8 golos 
8 golos 
8 golos 
7 golos 
7 golos 
7 golos 
7 golos 
7 golos 
7 golos 

Pinto da Costa nâo poupa 
os jogadores das Antas 

Um milhar de adeptos portistas foi 
ao estâdio manifestar o seu 
descontentamento pelo afastamento 
da Taça de Portugal. 
No dia a seguir à eliminaçâo do FC 
Porto da Taça de Portugal, os ânimos 
continuaram exaltados nas Antas. 
Perto de um milhar de adeptos 
deslocou-se ao estâdio para, mais 
uma vez, manisfestar o seu 
descontentamento para corn os 
jogadores e o técnico Fernando 
Santos. Alias, foram tomadas vârias 
medidas de segurança a vârios niveis. 
A chegada do treinador a frase mais 
escutada foi: "Vai embora, oh 
mouro!" Num acto de coragem, Fernando Santos 
parou o automôvel e saiu para dialogar corn os 
sôcios. Na curta conversa concordou que a atitude 
nâo foi a melhor e que todos tinham de remar para 
o mesmo lado. Como resposta àqueles que lhe 
chamam benfiquista, o treinador disse nâo existir 
ninguém mais portista do que ele. Apesar de toda a 
turbulência, Pinto da Costa poderâ ter convidado 
Fernando Santos a prolongar o contrato por mais 
um ano, ou seja, até 2001. 
O présidente do FC Porto deixou alguns recados 
aos jogadores que, no seu entender, nâo tiveram a 
melhor postura. O dirigente mâximo dos "azuis e 
brancos" recordou que todos os convocados 
escalados para defrontar o Torreense eram 
internacionais, portanto, "a priori, apresentâmos 
uma équipa que tinha a obrigaçâo de jogar e 
ganhar a qualquer adversârio, corn duas ou très 
excepçôes", referiu. Pinto da Costa nâo gostou do 
comportamento exibido pelos jogadores, pelo que 

afirmou: "A postura, e penso que 
nâo vou revelar nenhum segredo 
porque isso foi évidente, nâo foi a de 
ganhar o jogo. Se realmente 
houvesse essa postura chegâvamos à 
conclusâo de que os jogadores nâo 
tinham o minimo de categoria nem 
para jogar na II Divisâo B, e essa 
nâo é a realidade." 
O présidente dos "dragôes" diz que 
"o problema sera encarado de 
frente" e garantiu: "Nâo vâo 
acontecer mais situaçôes como esta." 
Logo a seguir deixou o recado: 
"Quem quiser quer, quem nâo 
quiser..." 

Questionado se faltaria motivaçâo aos jogadores, 
que a nivel nacional jâ ganharam tudo, Pinto da 
Costa começou por dizer: "Se jâ ganharam tudo e 
nâo sentem motivaçâo devem procurar outra 
profissâo." A seguir afirmou: "No FC Porto têm de 
sentir motivaçâo para trabalhar, porque nos, no 
final de cada mês, pagamos corn pontualidade 
mesmo aos jogadores que, eventualmente, estejam 
jâ cansados de receber muitas vezes." 
Relativamente aos assobios e apupos, que tanto os 
jogadores como o técnico escutaram, o présidente 
desdramatiza da seguinte forma: "Recordem-se 
que, na época passada, aqueles que assobiaram o 
treinador e os jogadores foram os mesmos que no 
final andaram corn eles ao colo." 

Ao treino, que decorreu à porta aberta e foi 
assistido por cerca de um milhar de adeptos, 
faltaram Drulovic, corn febre, e Aloisio, por ter 
levado pontos num dedo do pé direito. 

COI sabia das duas viagens 
de Lima Belo ao Japâo 

Lima Belo, représentante português do Comité 
Olimpico Internacional (COI), afirmou ter 
informado este organisme das duas viagens que 
efectuou ao Japâo, em 1990 a Tôquio e em 1991 a 
Nagano, sede dos Jogos Olimpicos de Inverno de 
1998. O COI jâ tem na sua posse um relatôrio da 
investigaçâo sobre a campanha de Nagano, no quai 
nove membres do Comité, entre os quais Lima 
Belo, sâo acusados de terem violado as normas 
olimpicas. "As duas viagens que efectuei ao Japâo - 
a primeira para Tôquio em Setembro de 1990, 
onde participe! na sessâo do COI, e a segunda em 
Junho de 1991 a Nagano - eram do conhecimento 
do organisme, pelo que nâo cometi nenhuma 
ilegalidade", disse Lima Belo à Agência Lusa. 
Segundo Lima Belo, os comités concorrentes à 
organizaçâo dos Jogos sâo responsâveis pelo 
pagamento das viagens dos elementos do 
organisme que pretendam visitar as cidades 
candidatas, depois de estudarem os dossiers e os 
relatôrios técnicos, pelo que a visita a Nagano estâ 
perfeitamente incluida no esquema do COL 
"Inclusivamente, para poupar tempo e dinheiro, 
pedi ao comité nipônico que apenas se 
responsabilizasse pela viagem entre Lisboa e o 
Japâo, pois antes de regressar a Portugal aproveitei 
para visitar a cidade norte-americana de Sait Lake 

City", explicou. Segundo informaçôes adiantadas 
por Lima Belo, "a viagem de Sait Lake City para 
Lisboa foi paga pela organizaçâo dos Jogos 
Olimpicos de Inverno de 2002, pelo que Nagano 
apenas pagou metade das despesas". "As duas 
visitas estâo perfeitamente declaradas ao COI e sâo 
legais", argumentou Lima Belo, que, no inicio do 
mês, quando soube da sua alegada implicaçâo em 
casos de corrupçâo, escreveu ao présidente do 
organismo, Juan Antonio Samaranch, 
disponibilizando-se para mais esclarecimentos. 
Lima Belo garantiu estar de "consciência 
perfeitamente tranquila", mas triste corn o facto de 
sô agora ter a percepçâo de que "existe mais 
corrupçâo no COI do que é estatisticamente 
possivel". "E necessârio averiguar tudo e todos, mas 
isso demora tempo. As pessoas que permanecerem 
no organismo têm que ser idôneas e livres de 
qualquer suspeita", considerou. Interrogado sobre 
se o seu voto recaiu em Nagano, Lima Belo 
escusou-se a divulgar, afirmando apenas ter ficado 
"bem impressionado corn a cidade" e ficado 
"satisfeito corn a realizaçâo dos Jogos". Agora resta 
saber se Lima Belo vai ser chamado para prestar 
esclarecimentos sobre as viagens, ou se o COI 
acusa a recepçâo dos documentos enviados e dâ o 
assunto por encerrado. 
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O MILÉNIO 

O ultimo fim-de-semana futebolistico português 
deu-nos nais uma yez a sua confrangedora 
imagem de pobreza. E caso para 
dizer que o futebol português 
-nâo sô O Sporting- esta de 
luto. Nesta altura do 
campeonato, se tudo fosse 
como parece, o Porto e o 
Benfica teriam dado a 
“sapatada” final e 
arrancariam para um duelo de 
‘vida ou morte’ pela vitôria final. 
Mas, nâo, demonstrando uma falta 
de capacidade atroz e uma débil 
coragem de ir para a frente 
permitiram, de novo, a aproximaçâo 
perigosa dos mais rivais da época, 
o Boavista e o Sporting. Assim, 
foi restabelecido um equilibrio 
que séria desejâvel se nâo fosse o 
conhecimento que temos do 
verdadeiro motivo 
do...desequilibrio! 
Os ârbitros? 
Têm a sua quota-parte mas nâo 
chegam nem à raiz da questâo. 
Os ‘violinos’ ganhavam 
demonstrando a sua força. Os 
‘benficas’ do Eusébio e Ca., 
venciam e convenciam. Os ‘dragôes’ de poucos 
anos atrâs, tinham argumentes vâlidos que 
justificavam as vitôrias. Agora, apenas 
justificam porque sâo, talvez, os menos maus e 

isso é pouco, muito pouco, para que os Estâdios 
voltem a encher, para que os adeptos deixem de 

“estar de luto”, para que os apaixonados 
voltem a vibrar! Claro, o 
‘circule vicioso’ de golpadas 
palacianas e de arbitragens 
estranhas, também deram e 
dâo, uma ajudinha... 
Onde hâ fome todos ralham 

e ninguém tem razâo, eis a 
questâo, como diria o 

‘Shakespeare da bica’, amigo de longa 
data e ferveroso adepte do ponta-pé- 

na-bola! 
Assim, Porto e Benfica, têm de novo 

companhia incômoda do 
Boavista e do Sporting e, o Uniâo 

de Leiria, a espreitar por perte, 
que podem pôr em perigo a 
caminhada para o titulo e, 
lôgicamente, para a segunda 

posiçâo que dâ direito à Liga dos 
Campeôes Europeus, ou, se 
preferirem, aos ‘ rios’ de 
dinheiro e prestigio. 

Na cauda da tabela D. de Chaves, 
Campomaiorense e Académica, 

lutam desesperadamente para se 
manterem na la. Divisâo mas, 

julgamos, jâ é relativamente tarde. Sô se o Porto 
e o Benfica lhes derem uma “abébias”, o que 
nâo me surpreenderia! 

JMC 

O Carnaval do nosso futebol... 
Ouyi os mais disparatados comentârios de adeptos 
do F.C. do Porto, apôs o desaire, nas Antas, frente 
ao Torrense, em que a poderosa équipa dos 
‘dragôes’ foi batida pelos segundo-divisionârios, 
por 0-1. Uns contra o Treinador Fernando Santos 
(esse f.p. é do Benfica, veio para o Norte sô para 
nos...), outros contra os jogadores (contra estes o 
“ôdio” era maior) e, até, contra o présidente Pinto 
da Costa! Meu, Deus, sô por causa de um jogo de 
futebol! Eu sei que é dificil “engolir” certos 
resultados, uma vez que nôs nâo amamos o futebol 
mas, sim, os nossos clubes. Dai, a nossa cegueira, 
pela équipa que gostamos. Mas, duvidar de tudo e 
de todos, por causa de um resultado negative, nâo 
é juste! E, até, contrario aos interesses do futebol. 
Se nâo houvesse “tomba-gigantes” quai era a 
gracinha da Taça de Portugal? E, se nâo fosse este 
“barrete” nas Antas, quem falaria do Torreense? E, 
como conseguiriamos manter o sortilégio do 
futebol, sem estes resultados anti-lôgica? Nâo se 
preocupem portistas dos quatro-costados, os 
Dragôes nâo acabaram, bem pelo contrario, agora 
é que vâo dar... ao rabo e deitar fogo pela lingua 
gigantesca! E sempre assim. Depois, do 
‘trambolhâo’, o erguer do dragâo adormecido. 
E, o Sporting, também nâo foi à vida? 
E, o Benfica, nâo ficou no Bonfim...? 
Que me lembre, é a primeira vez que, aos 16 avos- 
de-final, os grandes “desistiram” da Taça de 
Portugal, embora, contra a sua vontade... E, tal 
como escrevi antes da “bronca” da Taça, o nosso 
futebol atravessa um mau momento... Os 
jogadores, levados pela, ambiçâo desmedida dos 
responsâveis dos Clubes { e dos adeptos!), ganham 
demais e jogam de... menos. Dentro das 4 linhas 
‘vê-se’ mais teatro do que futebol! Por isso, o 
Carnaval de Torres... ter sido transferido para as 

Antas. E, o Carnaval, nâo se estendeu pela Luz e 
Alvalade, pelas razôes que todos conhecem. 
Telhados de vidro... Viva o Torreense, viva o 
futebol!!! 

JMC 

Benfica 
Jogadores em 

silêncio e sem folga 
Os futebolistas da équipa 
principal do Benfica 
voltaram a mostrar-se 
indisponiveis para falar à 
imprensa, uma situaçâo 
que acontece pela 
segunda vez esta semana 

• e igualmente na 
J sequência de uma 
I derrota dos “encarnados”. Uma “insistência” 
; estranha dos jogadores, que depois de 
• domingo se terem escusado a falar aos 
> jornalistas, no rescaldo da derrota corn o 
‘ Maritimo (TO), no Funchal, para o 
! campeonato nacional, voltaram agora a fazer o 

mesmo. 
O Benfica foi eliminado 

terça-feira pelo Vitôria de 
Setübal (2-0) nos 16 avos de 
final da Taça de Portugal, e 
o capitâo Joâo Pinto, que 
fizera o mesmo no domingo, 
o sub-capitâo Paulo Madeira 
e Nuno Gomes preferiram 
nâo prestar declaraçôes. Foi 
o prôprio assessor de 
imprensa dos “encarnados”, 
José Teixeira, que 
comunicou que os jogadores 
nâo estavam disponiveis, e 

quando interrogado se 
estariam em “black-out” 

■ afirmou que nâo, sem ter, no entanto, 
justificaçôes a acrescentar. 

i Na verdade, o Benfica, que treinou à porta 
! fechada, mostra claros sinais de 

intranquilidade, depois de duas derrotas 
seguidas, e corn ambas a merecerem as mais 

. diversas criticas, dirigidas quer aos jogadores 
/ quer ao treinador. Na primeira, no Funchal, o 
• “alvo” foi o técnico escocês Graeme Souness, 

que optou por deixar “fora” dos titulares o 
capitâo Joâo Pinto e o melhor marcador da 
équipa, Nuno Gomes, e tudo por alegado 
cansaço dos atletas, que tinham estado ao 
serviço das selecçôes. A justificaçâo nâo teve, 
no entanto, muita recepçâo, e mais tarde 
surgiu a hipôtese que os dois atletas nâo teriam 
jogado de inicio na Madeira por motivos bem 
distintos: uma alegada falta disciplinar. Na 
terça-feira, corn o Vitôria de Setübal, e tendo 
como referência os comentârios feitos por 
alguns adeptos, o técnico, corn as suas opçôes 
de très centrais (Tahar, Paulo Madeira e 
Ronaldo), voltou a merecer o 
descontentamento, corn alguns sôcios a 
reclamarem a sua saida do clube. 

Alias, o prôprio treinador parece querer 
deixar a équipa “à margem” de toda esta 
insatisfaçâo, e hoje treinou longe de todos os 
olhares, nâo deixando ainda assim de deixar 
transparecer também ele algum desgosto, 
programando treinos para toda a semana. Ao 
contrario do que estava inicialmente previsto - 
folga para quinta-feira, os jogadores têm 
treinos agendados até sâbado, e no domingo 
voltam à competiçâo, recebendo o Vitôria de 
Guimarâes, em jogo da 23/a jornada do 
campeonato. 


