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Alentejanos em testa! 
A "Casa do Alentejo", em Toronto, comemorou 16 anos de exitência, trazendo até 

nos gradas figuras do Alentejo e, o Grupo de Mùsica Popular "ARDILA" 

O Covernador Civil de Beja, 
Dr. Agostinho Moleiro, O 
Présidente da Camara 
Municipal de Beja, Carreira 
Marques e o Présidente da 
Camara de Moura, Dr. José 
Maria Pôs de Mina, foram 
convidados para o 16° 
aniversario da Casa do I Alentejo de Toronto. 
Nesta visita a Toronto, O 
Milénio registou as seguintes 
declaraçôes. 
Milénio: Dr. Agostinho 
Moleiro, Governador Civil de 
Beja, fale-nos um pouco do 

j Alentejo. 
’ Dr. Agostinho Moleiro: Em 
I primeiro lugar quero 
j cumprimentar todos os leitores 

de O Milénio. Esta visita insere- 
, se nas comemeoraçôes do 16° 
- ano da Casa do Alentejo de LToronto e vimos mais para 

apreciar. Mas, jâ que me 
pergunta o que se passa no 
Alentejo, o Alentejo esta bem 

nas vias da prosperidade e do 
desenvolvimento, vamos ter a 
auto estrada a atravessar nos 
prôximos anos, vamos ter, 
provâvelmente, um aeroporto 
civil na base aérea de Beja e 
vamos ter o Alqueva que nos 
vai trazer aquela âgua de que 
tanto nécessitâmes e tanto 
ansiamos hâ muitos anos. 
Milénio: Poderâ falar um pouco 
mais especificamente do 
Alqueva? 
Dr. Agostinho Moleiro: Como 
sabem, o Alqueva, é um 
projecto estruturante para o 
Alentejo no sentido de poder 
criar uma nova actividade 
econômica e, sobretudo aquela 
que nos diz mais respeito que é 
a agricultura. Hâ possibilidades 
de se vir a instalar o regadio em 
cerca de 110 mil hectares nos 
prôximos anos e, corn isso, 
trazer uma maior criaçâo de 

Continua na pagina 8 

Joào Ferreira-Presidente da Casa do Alentgo, na companhia dos convidados Dr. Agostinho Roleiro, 
Dr. Adérito Serrâo, Dr. José Pôs de Mina, José Carreira Marques, Dr. Antonio Ventura, entre outras, 

que abrilhantaram o aniversârio da popular colectividade alentejana. 

Tony Dionüio,Joe Cordiano, Richard Lyall, Dalton McGuinty, Mike Colle e Gerard Kennedy, 

em convtvio, no salào de /estas da LIUNA-Local 183, par ocasiâo do jantar de apreço aos 3 

membres Parlamentares da Provincia do Ontario. 

Local 183, homenageou 3 Membros 
Parlamentares, do Partido Liberal 

Joe Cordiano, Mike Colle e Gerard Kennedy, receberam a 
apreciaçâo dos Membros da LIUNA-Local 183. Para além 

dos homenageados, sairam enaltecidos, na grande noite, o 
responsàvel do Sindicato-Tony Dionisio e, o lider da 

Oposiçâo e do Partido Liberal, Dalton McGuinty. 

Tony Dionisio, justificou a noite de apreço a Joe Cordiano, Mike Colle e 
Gerard Kennedy, por serem individualidades que têm dado um grande 
contributo para o progresse das comunidades onde exercem o seu mister. 
Segundo Tony Dionisio, os très membros parlamentares, devido à sua 

Continua na pâgina 20 
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TU CÂ TU LÂ com os Leitores 
Ola, carissjmos Leitores, como estâo ? 
Com ou sqm frio, ca vamos cantando e...lendo! 
O nosso amigo-Leitor de Oakville, Manuel 
Fernando ie Oliveira, enviou-nos varios trabalhos 
que, dentro do possivel, vamos publican 
Começa por escrever um tema que, sendo jâ do 
conhecimento publico, nunca é demais falar nele, 
para que haja uma consciêncializaçâo maior sobre 

, o assunto, a Educaçào Civica e Moral... 
Escreve, o nosso Leitor; 
- " A Educaçào Civica e Moral deve, em primeiro 
lugar, ser aplicada em casa, no ambiente familiar e 
depois, sim, dar-lhe continuidade nas Escolas. 
Numa Escola jâ trabalho ha mais de 10 anos, tempo 
suficiente para afirmar que os alunos vestem e 
falam indecentemente. Como vêm jâ vestidos de 
casa e, o 'palavreado', aprendem na rua, nâo 
podemos ter düvidas... 
Falando do Principal, Professores e pessoal em 
gérai, posso provar que vestem e falam 
decentemente, nâo colaborando corn os alunos. 

procurando manter a limpeza, a decência e 
tentando evitar os actos de vandalisme que tanto 
preocupa (pelo menos na Escola onde trabalho!). 
Serâ que nâo fazem melhor por falta de autoridade, 
por incompetência ou negligência? 
E esta a minha pergunta e, na minha opiniâo, é que 
se responsabilizem aqueles que têm autoridade 
para impôr disciplina e punir os infractores e nâo 
os que se encontram de mâos atadas! 
As vezes penso que nâo me dévia manifestar sobre 
estes assuntos porque a minha instruçâo foi um 
pouco superficial, a minha inteligência nâo vai 
muito além e, sou pai de dois filhos -jâ homens-, dos 
quais nunca tive queixas da Escola ou da 
Sociedade, o que me deixa muito feliz. Se o faço 
como pessoa de bem, é simples e exclusivamente, 
para alertar os mais instruidos e competentes que, 
por comodismo, se calami 

E assim mesmo, amigo Oliveira. Dos ' calados ' nâo 
reza a histôria... 

E, agora, passamos a uns versos de homenagem ao 
VARADOURO, recanto adorâvel da Ilha do Faial, 
paixâo do Leitor M. F. Oliveira. 

6 Varadouro que eu tanto adora 
Es meu encanto, és meu ideal 

Es o tesouro por quem canto e choro 
O mais Undo recanto do Faial. 

Tua Baia de âguas cristalinas 
Teu Balneàrio de âguas termais 

E um encanto ouvir nas tuas vinhas 
Ao amanhecer, o cântico dospardais. 

A tua estrada quase um caracal 
Serpenteando entre os roseirais 

E maravilha que nào hâ na Ilha 
A sombra dos salgueiros juntinho ao cais. 

O Varadouro à luz do Luar 
E panorama que nào hâ mais belo 

Corn as estrelas no Céu a brilhar 
E a iluminar a ponta do Castelo. 

Amigo Oliveira, a melhor hipôtese é ir de férias até 
o Varadouro! 

Também o nosso ouvinte (CIRV) e Leitor, Joâo 
Pandeirada, enviou-nos uns versos, intitulados, 
"Além do horizonte", que passamos à estampa: 

Além do horizonte 
Existe um lugar 

Modesto e tranquilo 
Para a gente se amar. 

Lâ tem um verde vale 
Cheio de borboletas e flores 

E uma nascente d'âgua pura 
Para os sedentos amores. 

Do alto da montanha 
Podemos nas estrelas tocar 

Lâ existe uma estrela brilhnte 
Que nos dâ força para amar. 

No silêncio da noite 
Ouvimos os grilos cantando 
Somos nos dois e a natureza 

Nesse paraiso, sonhando! 

Bom, vamos sonhar, tal como o Joâo pois, dos 
sonhos, nascem as obras. 

Atençâo, Angolanos 
A Real Repüblica de “MACONGE”, pela mâo do feito o levantamento de todos os residentes no 
artista plâstico Luis Paiva de Carvalho, solicita a Canada, que. por ali passaram e estudaram. A 
todos os antigos estudantes de Ensino secundârio finalidade é formar o “SOBADO” do Reino 
^a ex-Cidade de Sâ da Bandeira (Lubango) em Maconge, em Toronto. 
Angola, o favor de o contactarem corn o fim de ser Os interessados devem ligar para: (905) 847-6965. 

Atençâo, amigos da LUSO-CAN TUNA 
A Luso-Can Tuna, organiza dia 6 de Março, um jantar de angariaçâo de fundos, no Dundas Banquet 
Place, em Toronto.Participarào a Orquestra Infantil da Associaçâo Democrâtica, Luis Cavacas e Isabel de 
Almeida. Informaçôes e réservas pelo telefone: (416) 537-1145. 

"Anda meio mundo a enganar o outro 
meio!", aprendi desde pequenino e, 
segundo as informaçôes, uma frase de 
Salazar, o homem que impôs a maior 
ditadura da histôria contemporânea da 
Europa Ocidental. 
Em Portugal, infelizmente! 
Vamos comemorar em breve, em 25 de 
Abril de 1999, as "Bôdas de Prata" da 
revoluçâo que permitiu o regresso da 
Liberdade e da Democracia ao pais. 
Mas, nâo é da Revoluçâo dos Cravos que 
vos quero falar hoje mas, sim, das 
formas como somos enganados por 
aqueles que nos deviam servir em vez de 
se servirem de nos! Corn ou sem motivos 
vâlidos, nos, os contribuintes, temos 
sempre que pagar todas as facturas. 
Quando Mel Eastman conquistou o 
lugar de Présidente da Câmara da 
Megacidade de Toronto, prometeu nâo 
aumentar os impostos pois, segundo ele, 
os muitos e grandes impostos, 'impostos' 
pelo Governo da Provincia, jâ 
ultrapassavam, em muito, o admissivel. 
Pois! 
Na realidade, Mel Eastman, chegou ao 
fim do primeiro ano de mandate corn o 
imposto Zero e, no inicio do segundo, 
mantendo a promessa. Mas, é claro 
como âgua, é impossivel nos tempos que 
correm, manter tal promessa. Para tal é 
precise inventar novos caminhos, vârios 
contornos, de modo a "inventar" 
dinheiro...do bolso dos contribuintes. 
Entâo, aumenta-se os bilhetes do TTC, 
corta-se na recolha do lixo, os serviços 
Municipalizados nâo fazem mais 
limpeza de passeios quando se 
encontram atolhados de neve, os 
Parques da Megacidade passam a ser 
pagos pelos utententes, etc, etc,... E, lâ 
entra o dinheirinho necessârio, dos jâ 
vazios bolsos dos contribuintes, sem que 
se possa acusar quem quer que seja de 
aumentar os impostos. 
Fâcil, nâo é? 
Nâo me move o intuito de acuasr A, B 
ou C, mas apenas salientar a leveza corn 
que somos levados dia-apôs-dia, ano- 
apôs-ano! 
Quando é que acordamos deste sono de 
olhos abertos e mente conscientemente 
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Pequenas histôrias de GENTE grande 
OMauricio Luis de Almeida, nasceu corn uma 

habilidade nata . para a arte. Jovem, 
autodidacta, trabalhava o ferro corn mestria pelo 
prazer de ver obra-feita. Mauricio de Almeida, 
nasceu em Sines-Alentejo, em 15 de Fevereiro de 
1933. E casado corn Maria Luisa Velhinha 
Almeida, natural de Beja-Alentejo, nascida em 21 
de Março de 1934. 
Do casai Almeida, nasceram Luis Manuel (Beja), 
Mauricio dos Santos (Barreiro) e Paulo Jorge 
(Barreiro). 
Mauricio Luis de Almeida, chegou ao Canada em 7 
de Junho de 1966 e, sua mulher Maria Luisa, em 1 
de Setembro do msmo ano. 
Pouco depois da chegada, iniciou a sua carreira de 

Trabalhos de Mauriâo Almeida, em exposiçào. 

mecânico no Rosârio Diesel, mais tarde na Quintal 
Garage e, finalmente, na Canadian Pacific, a partir 
de 1967. Reformou-se em 1992. 
Mauricio de Almeida, é um homem que se dedica 
de aima e coraçâo à arte e, logicamente, às 
colectividades onde possa, de algum modo, 
demonstrar as suas faculdades. Mauricio e a 
mulher, estâo desde o inicio no Grupo Coral da 
Casa do Alentejo -formado pelo casai Bia e Raùl 
Raposo-, agora, dividido, em masculino e feminino. 
Mauricio mantém-se no Coral de raiz e, a Maria 
Luisa, passou, naturalmente, para o Coral 
feminino. 
Mauricio de Almeida, é sôcio fundador da Casa do 
Alentejo, em Toronto, e orgulha-se de ser o sôcio 
numéro 5. Mauricio, foi também sôcio do Nazaré 
Club e do Imbondeiro, jâ extintos. O casai 
Almeida, desdobra-se em varias actividades. Da 
cozinha aos Grupos Corais, passando por 
responsabilidades directivas, esta em todas. 
A partir da primeira "Semana Cultural 
Alentejana", Mauricio de Almeida, passou a 
registar na sua mâquina fotogrâfica os 
acontecimentos marcantes da Casa do Alentejo. E, 
para que as exposiçôes da "Semana Cultural" 
tivessem trabalhos de alentejanos residentes em 
Toronto, Mauricio 'esqueceu' o ferro forjado e 
passou a dedicar-se à pintura e à escultura. 
Foi e é, a sensaçio das exposiçôes! 
Mauricio Luis de Almeida é, no verdadeiro sentido 
do termo, um artista! 
Os seus trabalhos em madeira, patos, âguias, 
retratos e bustos de gente famosa, entre outras, 
tornaram-no numa das figuras mais carismâticas e 
acarinhadas da Casa do Alentejo e, corn toda a 

Maria Luisa e Mauricio Almeida, um casai feliz e realizado. 

justiça, entre nôs. 
Jâ apresentou os seus trabalhos em varias 
exposiçôes, sempre corn êxito. 
Muito se espera ainda de Mauricio Luis de 
Almeida. Um homem de familia, um artista e um 
amigo do seu amigo. 
Felicidades, compadre! 

JMC 

A tempo; 
Por lapso, mencionamos na histôria de Horâcio Domingos 
que era sôcio fundador do C.C.P. de Chatham, o que nào é 
verdade. Aos fundadores do Clube Português de Chatham, 
as nossas desculpas. Horâcio Domingos, é, apenas, um dos 
sôcios e amigo do Clube. juc 

Carlos Caspar 
A "Medalha de Mérito da Secretaria de 
Estado das Comunidades" outorgada a titulo 
pôstomo a Carlos Caspar, nâo sera entregue 
esta semana à familia mas sim, em data 
oportuna, pelo Secretârio de Estado-Eng. José 
Lello. 
O Assessor do Secretârio de Estado, Dr. Vitor 
Caio Roque, farâ a entrega da Medalha no 
Consulado-Geral de Portugal, onde fica 
depositada, aguardando a visita do SEC, 
Eng. José Lello. 
A Medalha, serâ entregue ao filho de Carlos 
Caspar, Luis Anacleto. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais completo e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuîdados corn 
a boca. 

•ùAceitam-se todos os tipos de seguros i^Abertos à noife (Terças e Quintas) 
■ùParque de estacionamento nas traseirns -ùFala-se Português 

Para uma consulta telefone: *78*7”889'7 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

OS MELHORES NOGÔCIOS ENCONTRAM-SE NA... 

Voyager 'Platinum Sériés' 15/o aniversârio 

Motor V6, automâtico, ar corrdicionado, janelas e portas eléctricas, 
radio, vidros fumados, e portas laterals de ambos os lados. 

Plymouth Breeze '99 'Special Edition' 
:nto 

go/o 

ot 
(9^ 

Automâtico, ar condicionado, janelas e portas eléctricas, entrada com comando, 
leitor de CD e cassete, volante ajustâvel, contrôle de velocidade e mais. 

Chrysler Neon LE 2000 de quatro portas 

Mais silencioso, confortâvel e suave. Bern equipado, desde $16,995* 
* Mais transporte, impiastos, custos administralivos, nào combinàvel com ofertas de financiamento reduzido. * Nio combinivel corn outras ofertas de rebate. 

Contacte 
Celina Santos ou Antonio Martinho 

os seus représentantes Portugueses na 
Downtown Chrysler 

(416) 345“9900 1030 King St., west, na esquina com a Shaw 
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CÂ PARA N0$... 
De quando em vez, chegam-nos 
missivas da ilha montanha como 
que, a solicitarem a nossa inter- 
vençào para, alguns problemas que 
afligem uma grande percentagem 
dos seus habitantes. Pensâvamos 
que, apesar de imigrados hâ cerca 
de 20 anos, estâvamos fora desses 
problemas mas, assim nâo acontece 
e, é bom saber-se que um jornal tâo 
jovem esta, em boa verdade, a 
desempenhar o papel para que foi 
criado. 
Primeiro, fomos alertados para a 
inércia das autoridades no tocante à 
crise dos sinistrados résultantes do 
sismo de 1998! 
Depois, foi a noticia relacionada 
corn as licenças de pesca que, nos 
fez recordar certas tâcticas de, 
alguns tiranetes do antigamente 
mas que, acabariam por ser apenas 
um pequeno susto em jeito de teste 
mal orquestrado! 
A ultima, deu-nos até grande 
vontade de espreguiçar, condu- 
zindo-nos ao inicio da década de 80 
e, quando os governos regionais, 
logo apôs as juntas governativas, 
terem começado a ensaiar os 
primeiros passos na gestâo de uma 
regiâo geogrâfica e socialmente 
dividida! Esta, tem muito a ver corn 
a macrocefalia de Sâo Miguel em 
relaçào às ilhas de baixo, como soe 
dizer-se, na terra do Arcanjo! 
A carta diz-nos que o governo, vai 
lançar a concurso, para os finals de 
1999, uma empreitada para 
asfaltagem de 25 kilômetros de 
estradas regionais na ilha do Picoü! 
EUREKA...dizem-nos algumas fon- 
tes ligadas à gestâo autârquica. 
Bom, tudo isto estaria muito bem 
se, de quando em vez, se procedesse 
às repavimentaçôes dos tabuleiros 
e, para que estes, nâo se fossem 
danificando obrigando, agora ,a 
despesas muito mais avultadas. 
Assim nâo aconteceu e, o resultado 
ai esté, corn um preço de étiqueta 
superior a 2040 mil euros para 
pavimentaçâo das vias que, permi- 
tem acessos a milhares de pessoas e 
que, nâo viam um caneco de asfalto 
hâ trinta anosü! 
O leitor poderâ pensar que estamos 
a brincar mas o mesmo aconteceu a 
um técnico a quem indagâmos 
.sobre durabilidade do breu. 
Foi em 1969, que o alcatrâo tocou 
pela primeira e ultima vez as vias 
em questâo pelo que, sera fâcil, 
avaliar-se o estado desta rede viâria. 
Concerteza que, os buracos jâ 
fazem parte da distraçào dos 
condutores que, por estas vias têm 
de circular. Hâ trinta anos retor- 
quiu O nosso interlocutor?!! What a 
joke! Foi, com estradas como estas 
que os residentes viveram as 
ultimas décadas pagando os 
impopulares impostos e recebendo 

sempre as falsas promessas dos 
parasitas da sociedade! 
Tudo isto acontece numa altura em 
que, se anunciam ampliaçôes de 
parques de campismo no Nordeste 
da ilha verde, obras orçadas em 250 
mil euros! 
Nâo estâ em causa a necessidade ou 
nâo dos parques de campismo. O 
que nâo existe, é um critério e uma 
igualdade de distribuiçâo de 
dinheiros püblicos entre as dife- 
rentes ilhas que, compôem o 
arquipélago e que fazem no seu 
todo a chamada Regiâo Autônoma 
dos Açores. 
Serâ que, os locals de lazer sâo mais 
importantes do que as estradas para 
se lâ chegar? 
Esta situaçâo e outras, de que temos 
conhecimento, sô comprovam a 
tendência que existiu na adminis- 
traçào amarelista para, se abusar da 
autonomia de sucesso?!! Por que 
estradas passavam as comitivas 
governamentais quando se desloca- 
vam à ilha montanha?!! 
A missiva do nosso compatriota do 
Pico que, acredita na força deste 
jornal é, bem capaz de ser a 
explicaçào mais fiel para as 
afirmaçôes da passada semana do 
primeiro ministro Antonio 
Guterres , sobre as décadas de 
atraso social e econômico em que o 
nosso pais se encontra e, compara- 
tivamente ao resto da Europaü! 
Algo estâ na realidade mal na 
segunda maior ilha do arquipélago, 
nâo tivesse sido ela, o palco da 
carne de bovino importada da 
Alemanha e rotulada como produto 
dos Açores para, posteriormente, 
ser vendida no continente portu- 
guês como produzida na regiâo!!! 
Deste lado do Atlântico, resta-nos 
apenas, continuar a dar voz a um 
extracto dos residentes e, pedir-lhes 
para que mantenham os olhos bem 
abertos sobre, o que vai acontecer 
até às prôximas eleiçôes e, para que 
alguém, nâo tente usar sempre a 
peneira para tapar um sol que 
quando nasce é, para aquecer todos. 
Os residentes do Pico merecem 
melhor tratamento. 
Ou, nâo serâ? 

Luis Fernandes 

Tudo isto acontece 
numa altura em que, 

se anunciam 
ampliaçôes de 

parques de 
campismo no 

Nordeste da ilha 
verde, obras orçadas 

em 250 mil euros! 

Jorge Sampaio, na Madeira 
O présidente da Repùblica, Dr. Jorge 
Sampaio, visitou a Regiâo Autônoma 
da Madeira onde, em Câmara de 
Lobos, inaugurou o conjunto 
habitacional da Quinta do Leme. 158 
pessoas de um bairro degradado da 
zona do Porrào, passaram a residir 
ali, em novas casas com condiçôes 
prâticas e modernas. 
Jorge Sampaio, na sua ultima 
deslocaçâo à Madeira, tinha 
prometido à populaçào do Porrào, 
voltar, para partilhar corn eles, a 
alegria de mudar para um local 

acolhedor e prôprio para gente viver e 
educar os filhos. 
-Hoje, nâo hâ nada mais feliz para 
mim, do que saber que deixaram o 
Porrào e estâo aqui na Quinta do 
Leme para ficar!-Disse, Jorge 
Sampaio, tâo radiante como as 
familias que se mudaram para as 
novas casas. 
-Este Bairro é um exemplo do que as 
autonomias regionais, dentro de 
Portugal, podem fazer pelas 
populaçôes.-Afirmou, ainda, o 
Présidente da Repùblica. 

Possivel visita oficial de Clinton 
a Portugal no ano 2000 

o présidente norte-americano, Bill 
Clinton, poderâ visitât oficialmente 
Portugal no primeiro semestre do 
proximo ano, durante a presidência 
portuguesa da Uniào Europeia, 
revelou em Bruxelas fonte 
diplomâtica. A Casa Branca, de 
acordo corn a mesma fonte, estâ a 
estudar a possibilidade de Bill 
Clinton efectuar uma visita oficial de 
dois dias a Portugal, por ocasiâo da 
deslocaçâo do présidente norte- 
americano a Lisboa, para a cimeira 
UE/EUA, prevista para o mês de 
Abril do ano 2000 e que decorrerâ no 

palâcio da Pena, em Sintra. "Temos a 
informaçào de que Bill Clinton 
admite aproveitar a ocasiâo para se 
deslocar a outros pontos do pais, 
transformando a sua vinda a Lisboa 
na sua primeira visita oficial a 
Portugal", precisou a fonte 
diplomâtica. Na cimeira UE/EUA, 
Clinton terâ como interlocutor o 
primeiro-ministro português que 
estiver em funçôes na ocasiâo, o quai 
presidirâ ao Conselho Europeu, 
instância mâxima da Uniâo Europeia, 
que reüne os chefes de Estado ou de 
governo dos Quinze. 

ERVANÂMA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçào dos vossos problemas. 
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-O lider Reformador, Preston Manning, disse que nâo esta a subestimar 
O poder do Partido Conservador no contexto da Uniâo. 
Numa visita a Vancouver, a fim de promover a nova opçâo politiea, 
Manning referiu que as raizes Gonservadoras sâo profundas. 
Preston Manning, confessou*se satisfeito por ter conhecimento de que Joe 
Clark, lider do Partido Conservador, ia apreciar a sua nova ideia e disse 
que, Ihe iria telefonar em breve, para troca de impressôes. 

O lider dos Conservadores Fédérais Joe Clark, afirmou nâo ter intençôes 
de voltar costas ao Partido. Joe Clark, indicou que nunca permitirâ a 
queda dos Conservadores e que tudo farâ para reconstruir o Partido 
consoante as necessidades dos Canadianos. Quanto às intençôes de 
Preston Manning de falar-lhe sobre o propagandeado Piano de Unidade 
Alternativa, Joe Clark, afirmou nâo ter ainda tido essa oportunidade. 

-De acordo corn o Departamento de Estatisticas do Canadâ, as vendas a 
retalho diminuiram no mês de Dezembro, cerca de 0,3 ppr cento. 
O sector do vestuârio foi aquele que mais se sentiu dado que, naquele 
mês, as temperâturas amenas que sè fizeram sentir, poderâo ter 
prejudicado as vendas de agasalhos. 

-De acordo corn nùmeros tornados pûblicos, cada vez mais os canadianos 
preferem fazer férias no Canadâ. Isto, devido a um fortelecimento da 
moeda americana em relaçâo âo dolar do Canadâ. 
A venda de férias no Canadâ aumentou 16 por cento no ultimo 
quadrimestre de 98, comparativamente, a igual periodo do ano anterior. 

-Os canadianos que visitarem a Florida, que nâo paguem as multas de 
estacionamento ou outras, que venham a apanhar, vâo passar amargos de 
boca. Tenham em atençâo que, a Policia da Florida, nâo perdôa multas 
seja a quem for e, uma Gompanhia de Cobranças, jâ conseguiu reaver 
mais de 400 mil dolares dos chamados "snow birds" ou, "turistas 
voadores"... 

-O lider dos Hemofilicos Canadianos, estâ na capital americana, corn a 
finalidade de pedir responsabilidades às autoridades daquele pais sobre 
o envio para o Canadâ de sangue contaminado e que foi recolhidp nas 
cadeias dos EUA. 
Mike McCarthy, indicou que mais de mil hemofilicos canadianos foram 
contaminados corn o sangue americano tendo j'â metade destes perecido. 
O sangue contaminado dos reclusos americanos foi distribuido no 
Canadâ na década de 80. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 

Entào contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os sens 

produtos de compra e venda, na pagina dos 

CLASSIFICADOS. Paie com Raul Coelho, no 

departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 

China ameaça vetar novo mandato 
de força militar na Macedonia 

A China brandiu esta semana a ameaça de vetar a renovaçâo por mais um 
semestre do mandato da força de prevençâo das Naçôes Unidas estacionada na 
Macedonia (FORDEPRENU). Fontes diplomâticas revelaram em Nova lorque 
que, depois da reuniâo de à porta fechada do Conselho de Segurança, o 
embaixador da China, Qin Huasun, expressou a indisponibilidade do seu pais 
para sufragar a prorrogaçâo do mandato da força da ONU. O représentante 
chinés nâo especificou corn clareza se Pequim vetarâ a reconduçâo da força de 
um milhar de homens - 360 dos quais norte-americanos - na sessâo do 
Conselho de Segurança prevista para a prôxima quinta-feira, ou se nesta 
ocasiâo se absterâ. O secretârio-geral da ONU, Kofi Annan, recomendou uma 
prorrogaçâo de seis meses no mandato da FORDEPRENU, visando prévenir 
um alastramento do conflito do Kosovo para a Macedonia. O mesmo 
diplomata considerouo nâo haver qualquer base para a cooperaçâo da China 
corn a Macedonia, numa retaliaçâo odirecta à intençâo anunciada a 27 de 
Janeiro ultimo de Skopje estabelecer relaçôes oficiais corn Taiwan. 

Ex-''marine" acusado 
de 11 assassinates 

Um ex-"mari:..e", Charles Ng, foi 
declarado culpado pelo Tribunal de 
Santa Ana (Sul de Los Angeles) de 11 
assassinates premeditados e levados a 
cabo entre 1984 e 1985. Charles Ng, 
38 anos, originârio de Hong Kong, 
incorre na pena de morte. Foi 
acusado de ter morto corn outre 
homem, Leonard Lake, sete homens, 
très mulheres e duas crianças, mas o 
jüri nâo chegou a um veredicto 
unânime sobre os 12 crimes de que é 
acusado. Charles Ng garantiu a sua 

inoeêneia e até ao momento apenas 
Lake é apontado como o ùnico autor 
dos crimes cuja autoria lhe é 
atribuida. Apenas os corpos de duas 
das vitimas foram até agora 
encontrados. Segundo determinadas 
informaçôes Ng e Lake terâo morto 
entre 19 e 40 pessoas. Leonard Lake 
suicidou-se pouco depois da sua 
detençâo em 1985. Ng fugiu para o 
Canadâ onde finalmente foi detido e 
transferido para os Estados Unidos 
apôs um longo periodo de extradiçâo. 

Mario Soares continua a ser "observador" 
das questôes do territôrio em Macau 

o ex-presidente da Repüblica Mârio 
Soares disse em Macau que continua 
a ser um "observador" das questôes 
do territôrio. Mârio Soares referiu, no 
entanto, que "nâo" acompanha os 
assuntos do territôrio da mesma 
forma que fazia quando era 
Présidente da Repüblica. "Tem 
havido alguns Conselhos de Estado 
para debater os problemas que vâo 
surgindo em Macau, o governador 
tem estado présenté e eu como sou 
membro do Conselho tenho a 
informaçâo que me vem também por 
essa via e, naturalmente participe 
nesses debates", afirmou Mârio 
Soares. O ex-presidente da Repüblica 
estâ em Macau a convite da 
Universidade Catôlica Portuguesa 
para fazer a "oraçâo de sapiência" 
durante a inauguraçâo das 

instalaçôes do Institute inter- 
universitârio de Macau. Em 
actividade desde Abril de 1997, o 
Institute interuniversitârio de Macau 
résulta da actividade da Fundaçâo 
Catôlica para o Ensino .Superior de 
Macau, cujos associados sâo a 
Universidade Catôlica Portuguesa e a 
Diocese de Macau. A criaçâo da 
fundaçâo que deu origem ao institute 
era "um sonho" de D. José Policarpo 
enquanto reitor da Universidade 
Catôlica e que Mârio Soares apoiou 
enquanto Présidente da Repüblica. "É 
um sonho que repute de grande 
importâneia para o future do 
territôrio", afirmou Mârio Soares. O 
Institute interuniversitârio de Macau 
ministra cursos de mestrado e pôs- 
graduaçâo nas âreas de Gestâo, 
Ciências da Educaçâo e Tecnologia 

da Informaçâo tendo 
actualmente très 
programas a decorrer. No 
territôrio, que deixa 
sâbado rumo a Lisboa, 
Mârio Soares vai ainda 
efectuar no Clube Militar 
a convite do Institute de 
Estudos Europeus de 
Macau, uma conferencia 
intitulada "Portugal Pais 
Europeu corn pbrigaçôes 
histôricas na Africa e na 
Àsia". 

ECO AÇOR 
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Crônicas da Hlstôria de um Povo 

Adifusâo do Cristianismo fez-se 
desde o inicio e durante 

bastantes anos apenas pela oralidade. 
Por testemunhos daqueles que 
estiveram envolvidos nos factos e 
vivências Cristâs e os foram passando 
de geraçào para geraçâo. 
Apesar dos relatos conterem algum 
empolamento, esta fonte ajuda-nos a 
perceber o contexto em que se 
desenvolveram e, a comparâ-los corn 
os relatos Biblicos que no entanto, sô 
mais tarde foram escritos pelos 
Apôstolos. 
Apesar desta condicionante, temos 
vârios recursos de que podemos 
dispor para ir montando o “puzzle” 
histôrico. 
De ordem politica, a referência às 
varias reacçôes do poder Romano ao 
movimento Cristâo bem como a 
anâlise das estratégias seguidas. 
Legislativo, por varias Leis da época 
destinadas a contornar o problema. 
Pela investigaçâo de vârios escritos 
acerca deste fenômeno de diferentes 
autores e que ainda hoje estâo ao 

nosso dispor. 
Para além de variadas fontes 
histôricas que nos auxiliam de tipo 
Arqueolôgico, documentai, ou 
mesmo por anâlise cientifica. 
Assim, corn o recurso a vârias 
ciências, é possivel, por um lado, 
datar corn rigor objectos, observar a 
sua genuinidade ou certificar 
determinados fenômenos e enquadrâ- 
los na época. 
Recorrendo a estudos sociais, 
antropolôgicos, ou linguisticos 
poderemos ainda descodificar mais 
alguns elementos como a estrutura 
formai e o conteüdo das fontes 
escritas, analizar os tipos de relaçôes 
que a sociedade sustenta, os sens 
valores simbôlicos, a moral 
subjacente e interpretar sentidos e 
tendências desta época. 
Nào serâ meu objective fazer aqui, 
neste momento a critica das fontes ou 
apresentar detalhc lamente as 
metodologias usadas mas, antes pô-las 
ao serviço da descriçào e 
compreençâo histôrica o melhor que 
puder. 
Lembro por exemple que jâ no 
Antigo Testamento Moisés, recebeu 
no deserto os dez Mandamentos e 
foram escritos em pedras para que se 
perpétuasse a sua mensagem. 
Bastaria pensar também nos Salmos 
nas Parâbolas ou neutres recursos 

Linguisticos de Cristo ou dos 
Apôstolos para tomar consciência da 
variedade de situaçôes a ter em conta. 
Como esta, em diferentes 
circunstâneias nécessitâmes de 
garantir a veracidade da fonte bem 
como tentar perceber o seu interesse e 
a importâneia que têm para a anâlise 
histôrica. 
As primeiras informaçôes de que 
dispomos acerca da chegada do 
Cristianismo à Peninsula Ibérica sâo 
de Quintiliano no ano 202 e que nos 
diz que o cristianismo jâ chegara - 
"Hispaniarum Omnes termini" ou 
seja, chegado a todos os confins da 
Hispânia. 
Diz-se que S. Paulo esteve por estas 
paragens para fazer a sua Pastoral. 
Hâ mesmo uma Epistola aos Cristâos 
de Roma que référé a sua intençâo de 
ir à Hispânia sem que no entanto, 
haja matéria para provar que ai 
esteve. 
Como se sabe, S.Paulo esteve retido 
em Roma bastante tempo, mas se veio 
à Peninsula Ibérica, como diz José 
Hermano Saraiva, "nâo sâo 
conhecidos documentos que atestem 
a sua passagem". 
Nâo hâ também até hoje elementos 
de prova ou fonte credivel que 
permita certificar ou garantir que o 
Apôstolo S.Tiago tenha pregado em 
terras de Compostela no Litoral norte 
Atlântico, nem que ai tenha sido 
sepultado. 
No entanto um Bispo Galego, no 
século IX, dizia ter descoberto um 
tümulo que atribuiu a S. Tiago 
iniciando-se uma crença tal que se 
estendeu até aos nossos dias. 
Uma outra corrente indica que os 
primeiros Cristâos teriam chegado do 
Norte de Africa corn a VII Légio 
Gémina. 
A ajudar este raciocinio, o facto de as 
primeiras noticias do relacionamento 
Lusitano corn a Igreja Cristâ se 
prenderem ao Norte de Africa. 
Sâo conhecidas também as vârias 
perseguiçôes ordenadas por Roma no 
ano 250 e que abrangiam a Peninsula 
Ibérica. 
Neste aspecto hâ registos escritos dos 
Martirios sofridos pelos Cristâos e 
mesmo das execuçôes efectuadas, 
algumas por S.Paulo antes de se ter 
convertido. 
E o Imperador Décio que obriga a 
que se venerem e façam sacrificios aos 
deuses Pagâos e exige mesmo que se 
passem certificados a comprovar que 
se realizaram. 
Os Bispos de Mérida, para poupar os 
seu fiéis das perseguiçôes assim 
procederam tendo sido demitidos 
das suas funçôes pela Igreja. 
Recorreram a Roma a quem 
explicaram as suas intençôes e foram 
reintegrados. 
A pedido dos crentes, o caso ainda é 
novamente apreciado e julgado por 
Cipriano que decidiu contra os 

Bispos, vindo estes a recorrer ao 
Bispo de Cartago que em ultima 
instâneia resolveu a seu favor. 
O culto pagào continua activo e corn 
ele a devoçâo aos deuses do Panteâo 
que incluia também deuses Helénicos 
e Orientais. 

A religiâo Cristâ, esteve desde logo 
debaixo da observaçâo Romana, 
sempre conotada como subversiva, 
perigosa e que apresentava propostas 
que punham em causa a estrutura do 
Estado Romano e a sua estabilidade 
social bem como apresentava 
demasiadas preocupaçôes morais. 
As perseguiçôes e os martirios foram, 
como jâ vimos anteriormente, a 
maneira escolhida por Roma para 
tentar eliminar o "mal pela raiz" . 
Sô que o espirito de abnegaçâo de 
pacifismo e de resistência à 
perseguiçâo e à tortura era de tal nivel 
que encontrava eco profundo nas 
populaçôes em gérai. 
No ano 303, Faro e Evora eram jâ 
Igrejas constituidas, corn os seus 
Bispos. 

Hâ referêneias da sua presença no 
Consilio de Iliberis, Elvira, ao pé de 
Granada em Espanha. 
Corn o passar dos anos, Roma 
confronta-se corn a dimensâo 
gigantesca que o Cristianismo 
apresentava e no ano 313, 
Constantino reconheceu a Igreja 
Cristâ e autorizou o seu culto. 
Como consequêneia, viu-se difundida 
por todo o Mediterrâneo revestida de 
uma estrutura que viria a ocupar o 
espaço do Império, nesta fase em 
franca degradaçâo e corn falta de 
recursos humanos para ocupar os 
diferentes cargos em especial nas 
Curias tendo algumas mesmo que 
fechar. 
Houve assim, correspondência entre 
a delimitaçâo das fronteiras das 
regiôes Eclesiâsticas, corn a Sé e o 
Episcopado e as regiôes 
administrativas Romanas. 
Como poderemos verificar, Braga, 
Mérida, Tarragona, Sevilha, e 
Cartagena, capitais de Galécia, 
Lusitânia, Tarragona, Bética e 
Cartago passam a ser Sé corn o 
respectivo Bispo. 

A partir do século IV, Priscilo um 
Nobre rico Galego é responsavel pela 
divulgaçâo do Ascetismo e 
Misticismo nas zonas rurais e na 
regiâo do Douro e Minho. 
Como podemos verificar a transiçâo 
para o Cristianismo foi complexa, 
dificil, envolveu bastantes riscos e 
sacrificios e pode dizer-se, nâo fora a 
avançada degradaçâo do regime e a 
espera pelo reconhecimento teria sido 
prolongada. 
Apesar de tudo, a devoçâo pagâ 
continuou, alguma até aos nossos 
dias. 
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A Mûsica que a gente gasta 
^‘Sabendo o que se quer é 
meio caminho andado. Isto é 
évidente mas, quem é que 
sabe O que quer?” “Eu!,” 
gritou do fundo da sala de 
aula O Fernando que iâ sabia 
tocar a Rosa arredonda a 
saia na harmonica que o pai 
tinha là em casa. 

O professor, que ia continuar a 
liçâo parou por uns instantes e 

achou intéressante que um fedelho 
daquele tamanho e idade fosse tâo 
incisivo na resposta e resolveu 
descobrir mais coisas sobre o seu 
aluno: “Ah sim? Entâo o que é que o 
Fernando quer?” E responde, 
prontamente, o Fernando: Eu quero 
ser alguém que esta por cima dos 
outros e falar para toda a gente me 
ouvir”. “Muito bem!” Volveu o 
professor continuando, “portanto um 
politico, um cantor, um professor, um 
padre?...” “Nâo senhor professor!” 
Disse o Fernando. “Entâo o quê?” 
Perguntou o professor. “Leiloeirol” 
Respondeu confiante o aluno. 
“Leiloeiro?” Exclamou espantado o 
professor. “Isso mesmo senhor 
professor.” “Mas leiloeiro porquê ô 
Fernando?” Perguntou o professor. 
“Porque, pelo que jâ aprendi nas 
aulas de müsica que o senhor 
professor nos dâ, penso que é o 
melhor que se pode escolher para um 
futuro certo”. Respondeu-lhe. O 
professor coçava as patilhas longas 
que quase lhe chegavam aos cantos da 
boca, sem ainda ter percebido ao 
certo onde é que o aluno queria 
chegar e resolveu continuar a 
conversa corn o aluno. “Ô Fernando, 
explique-se la melhor.” E o Fernando 
continuou, “é que a matéria desta 
cadeira de müsica que o senhor 
professor nos dâ nâo é aconselhâvel 
para o cérebro das pessoas.” “Ô 
Fernando... ô Fernando! Mas afinal 
que conversa vem a ser essa? A 
matéria nâo é aconselhâvel? Mas 
porque motivo diz você semelhante 
asneira?” Disse o professor, tentando 
manter a calma. “F como lhe digo Sr. 
pçofessor,” continuou o Fernando. 

“Basta o Sr. professor analisar os 
livros que o guiam na matéria para 
chegar à conclusâo que pouco do que 
eles ensinam é aplicado hoje em dia.” 
“O Fernando.” Disse o professor. “Na 
escola aprendem-se as coisas como 
elas devem ser aprendidas e 
entendidas. Para isso ela existe. O que 
o resto do mundo faz nâo équivale a 
dizer que a matéria estâ errada.” E 
disse o Fernando: “Mas entâo e 
quanto às maiorias? Nâo serâ certo 
que as maiorias é que mandam? Nâo 
serâ também certo que temos que 
lhes dar o que elas querem? Nâo é, 
por ultimo, certo que isso é o 
principio de toda a democracia?, 
fazer o que mandam o maior numéro 
de votos?” “Devo confessar que a sua 
visâo estâ em dia... muito bem! Porém 
isso é apenas uma realidade aparente 
e temporal.” Volveu o professor. “Mas 
Sr. professor...” disse por sua vez o 
Fernando, “as aparências iludem e eu 
tenho que viver é hoje.” O professor 
estava deveras pasmado corn tudo o 
que ia saindo da boca daquele aluno e 
jâ quase sem palavras disse por 
ultimo: “Mas ô Fernando... leiloeiro?” 
e respondeu o Fernando: “Pois! 
Quanto mais alto se fala e quanto 
menos se entende... melhor!” 
Moral da histôria: É muito dificil 
aturar os professores do 
conservatôrio. 

Domingos Melo 

ASSINE E DIVULGUE 

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

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

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

ADDISON ON BAY 

ADDISON ON BAYE JOE DACOSTA 
OFERECEM NA COMPRA DE UM CARRO 

NOVO OU USADO PREÇOS 
SENSACIONAIS E FINANCIAMENTO 

EXCELENTE! 

PONTIAC 

BUICK 

CADILLAC 

GMC 

Joe DaCosta 

Passe pela Addison 
On Bay e veja a vasta 

selecçào de automôveis 
ao seu dispor! 

Joe DaCosta trabalha 
exaustîvamente para que 

a sua visita seja 
um sucesso. 

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) 

■S' TELEFONE: (416) 964-3211 S 



8 CANADA 
Sexta-feira, 26 Fevereiro, 1999 

O MILÉNIO 

Continuaçào da pagina 1 

Alentejanos em festa! 
postos de trabalho, maior riqueza e de 
facto, até, estancar de certo modo a 
sangria da populaçâo que vai saindo 
do Alentejo à procura de emprego no 
litoral. E um projecto que todos 
ansiamos, nâo sô sob o ponto de vista 
da agricultura como no do 
abastecimento de âgua às populaçôes 
pois em anos de seca é fundamental 
que tenhamos essa réserva. Também 
tem uma valência eléctrica corn quai 
sô iremos contar no inverno, mas, 
neste momento jâ oferece cerca de 3 a 
4 mil empregos directos e indirectos e 
no futuro sera, de facto, um projecto 
que darâ uma qualidade de vida 
diferente, sobretudo no aspecto 
econômico, porque no aspecto 
ambiental e arqueolôgico o Alentejo é 
extremamente rico principalmente o 
Baixo Alentejo. 
Milénio: Como visiona o futuro do 
Alentejo? 
Dr. Agostinho Moleiro; Eu devo-lhe 
dizer que a transformaçâo do 
Alentejo jâ começou hâ alguns anos. 
De facto, mesmo em Beja, a capital do 
nosso distrito, nos ültimos anos tem 
sido uma cidade diferente. A 
instalaçâo do ensino superior na 
nossa capital de distrito levou a que se 
apresentassem novas perpectivas bem 
visiveis nâo sô à cidade como ao 
distrito, no futuro. Evidentemente 
que as vias de comunicaçâo sâo 
fundamentais para o 
desenvolvimento, sendo Alqueva, ao 
fim e ao cabo, o completar desse 
circuito de desenvolvimento. 
Evidentemente que contamos corn as 
potencialidades actuais que sâo as que 
nos garantem a produçào de produtos 
de qualidade, como é o azeite, o vinho 
alentejano, o bom queijo de Serpa e 
também, aquilo que nôs podemos 
chamar de os frutos da natureza, o 
turismo de qualidade, o agro-turismo 
e algumas alteraçôes na agricultura 

sobretudo na de regadio, corn a 
cultura do milho que tem sido um 
novo tipo de agricultura. Pensamos 
que a transformaçâo e viragem para 
um ciclo de desenvolvimento jâ se 
iniciou no Alentejo e que se vai 
concretizar nos prôximos anos 
porque o governo do distriro tem-se 
empenhado, deveras, em 
investimentos estruturantes nos 
ültimos dois anos. 
Milénio: Sr. Carreira Marques, 
Présidente da Câmara de Beja, houve 
falta de consenso sobre as regiôes. E a 
favôr ou contra as regiôes? 
Carreira Marques: Eu sou, 
francamente prô-regiôes. Tudo indica 
que as regiôes podem ser um forte 
contribute para o desenvolvimento de 
qualquer regiâo e, aliâs, qualquer pais 
moderno estâ devidamente 
regionalizado nomeadamente na 
Europa. Corn este chumbo dos 
portugueses à regionalizaçâo, importa 
agora caminhar por outras vias mas 
que se consigam obter resultados 
semelhantes. E necessâria uma 
profunda descentralizaçâo, particu- 
larmente para os municipios e para as 
suas associaçôes mas continuâmes 
sempre corn uma dificuldade, é que, 
uma regiâo grande como o Alentejo, 
cerca de 1/3 do territôrio português, 
nécessita de coordenaçâo, nécessita 
duma entidade supra-municipal que 
coordene os seus vârios projectos. Era 
ai que a regionalizaçâo tinha um 
papel fundamental a desempenhar. 
Ficarâ na gaveta durante alguns anos, 
mas nâo é uma luta para acabar. Corn 
tempo ela virâ de novo à superficie 
por ser fundamental para o 
desenvolvimento e mesmo para o 
aprofundamento da democracia, para 
a participaçâo de toda a gente duma 
fprma mais empenhada. 
Milénio: E curioso registar que 
aqueles que antes deste governo 

Apôs uma ‘gélida’ viagem a Niagara Falls, o Govemador Civil de Beja, Dr. Agostinho Roleiro, 

convive no Bar da Casa do Alentejo...para aquecer! 

Nâo foi possivel entrevistar todos os convidados que participaram na festa alentejana, em 

Toronto, corn muita pena nossa. Mesmo assim, dialogamos corn o Dr. Agostinho Roleiro- 

Covemador Civil de Beja, Dr.José Pôs de Mina-Presidente da Câmara de Moura e José 

Carreira Marques-Presidente da Câmara de Beja. 

apoiavam a regionalizaçâo agora 
disseram nâo. 
Carreira Marques: Isso foi um 
fenômeno que é preciso estar no pais 
para se perceber exactamente o que 
aconteceu. Pode dizer-se que houve 
uma espécie dum pacto nâo formai, 
em que toda a gente estava de acordo 
corn a regionalizaçâo. Porventura o 
CDS/PP nâo pensava assim mas de 
resto os outros 3 grandes partidos 
estavam de acrodo corn a 
regionalizaçâo. Por razôes que é um 
pouco dificil de explicar pois nâo vale 
a pena estarmos a perder muito 
tempo, a verdade é que o que se 
passou foi que o PSD que é o maior 
partido da oposiçâo acabou por, como 
costumamos dizer, roer a corda, isto 
é, à ultima da hora acabou por fazer 
nitidamente uma campanha contra o 
“sim” à regionalizaçâo, embora corn 
argumentos, dizendo que querem a 
regionalizaçâo mas uma 
regionalizaçâo diferente, que esta terâ 
começado mal, etc., etc. Mas no fundo 
e na prâtica fez uma campanha contra 
a regionalizaçâo. De modo que as 
posiçôes extremaram-se e, ainda por 
cima, fizeram uma campanha 
extremamente derrotista, uma 
campanha a ameaçar as pessoas, ou 
melhor, a assustar as pessoas. Um 
povo que vive à relativamente pouco 
tempo em democracia ainda é 
fâcilmente, na minha opiniâo, 
manipulâvel por questôes deste tipo. 
A posiçâo dos defensores da 
regionalizaçâo é uma posiçâo 
pedagôgica, de dizer o que se iria 
passar de bom etc., mas é muito 
dificil, em tâo pouco tempo, 
conseguir destruir os argumentos que 
eram nitidamente derrotistas e 
nalguns casos mesmo ameaçadores 
criando um panorama negro do que 
poderia ser o pais corn a 
regionalizaçâo. Era partir o pais em 
bocadinhos etc. Nâo era nada disso. 
O pais estâ partido em 305 
municipios hâ muitos anos e nâo é 

por isso que deixa de ser um pais uno. 
Enfim... Eu acho que o pais perdeu. 
Milénio: Dr. José Maria Pôs de Mina, 
Présidente da Câmara de Moura. 
Falemos agora de Moura. 
Dr. José Maria Pôs de Mina: 
Aproveito para saudar todos os 
alentejanos do Canadâ. O conselho 
de Moura, tal como o Alentejo no 
gérai enfrenta hoje desafios 
importantes. Costumamos nôs dizer 
que Moura estâ no coraçâo de 
Alqueva. O conselho de Moura tem 
potencialidades importantes que 
podem ser aproveitadas, nâo sô, do 
ponto de vista do interesse do prôprio 
conselho como daquilo que o 
conselho pode dar a toda a regiâo. O 
caso Alqueva é um caso significative 
pois foi uma reivindicaçâo que as 
populaçôes e as autarquias locais ao 
longo dos anos sempre demonstraram 
a necessidade da construçâo do 
empreendimento Alqueva e, 
felizmente para nôs, ele estâ em 
construçâo. E necessârio tirar o 
mâximo partido e as mâximas 
potencialidades. O poder local, quer a 
nivel de Moura quer a nivel da regiâo 
tem desempenhado um papel 
importante também na criaçâo das 
condiçôes que hoje favorecem o 
desenvolvimento da regiâo e 
considérâmes que o conselho de 
Moura, além da sua importante 
riqueza patrimonial do ponto de vista 
histôrico, cultura e patrimônio 
natural, tem, além de Alqueva, no 
turismo e ambiente importantes 
potencialidades. Tem também 
grandes qualidades do ponto de vista 
das suas gentes e das suas 
capacidades artisticas, culturais e 
musicais, como é o caso do grupo 
musical Ardila que veio connosco 
nesta viagem. Trata-se dum conselho 
que tem quatre bandas musicais. Sô 
na cidade de Moura tem duas. E um 
conselho corn oito grupos corais, uma 
grande vida associativa e que estâ 
hoje a dar passoas décisives para se 
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Dr. José PÔS de Mina, em convivio com alentejamos da comunidade local, entre eles José Luts, 

ex-presidente da Casa do Alentejo, em Toronto. 

hoje a dar passoas decisivos para se 
transformar num importante polo de 
atracçâo da regiâo. Gostaria de 
transmitir a todos os leitores que a 
nossa presença aqui, tern também o 
proposito de estabelecer cada vez 
mais uma maior ligaçâo entre 
alentejanos e jâ agora deixo-vos o 
convite para que visitem o conselho 
de Moura e que possam também 
investir no conselho pois todos 
podemos contribuir para o progresso 
e desenvolvimento e para a melhoria 
das condiçôes de vida que almejamos. 
Milénio; O Alqueva é um factor 
comum nas esperanças futuras do 
Alentejo. Sera que o projecto esta a 
impedir a saida das pessoas da 
regiâo? 
Dr. José Maria Pôs de Mina; 
Podemos dizer que estamos na fase 
do principio no que se référé 
prôpriamente à obra que esta em 
curso, e aqui tem havido algumas 
dificuldades no recrutamento da mâo 
de obra local sendo dificil de atingir 
algumas das expectativas, mas 
verificamos hoje que trabalham na 
barragem uma parte significativa da 
populaçâo local e uma outra de 
pessoas oriundas de outras regiôes. 
Estas condiçôes sâo importantes para 
o desenvolvimento a fim de criar 
condiçôes de atracçâo de mais gentes 
ao Alentejo. A densidade 
populacional do Alentejo é muito 
fraca e nécessita, naturalmente de 
sangue novo e é importante que o 
Alqueva e outro^ investimentos 

possam vir revitalizar a regiâo. 
Milénio: Sr. Governador, considéra 
possivel que, durante e depuis desta 
obra do Alqueva, o alentejano 
régressé? 
Dr. Agostinho Moleiro: Eu penso que, 
pelo menos, essa oportunidade é 
criada. Naturalmente a capacidade 
empresarial da zona no sector da 
agricultura, pecuâria e até, de certa 
maneira, cereais regados como o 
millho, vâo potencializar essa 
capacidade. Para além de constituir 
uma maneira dos alentejanos ficarem 
na sua regiâo aproveitando a 
formaçâo universitâria e profissional 
que jâ existe no distrito e num âmbito 
alargado, pode também contribuir 
para o distrito chamar a si muitos dos 
alentejanos que hâ anos, face às 
carêneias de emprego, sairam para o 
estrangeiro, podendo investir 
sobretudo a nivel de empresas 
familiares nos campos que jâ citei e 
tudo aquilo que diga respeito aos 
proveitos que o Alqueva nos pode 
oferecer. 
Milénio: Para terminar, gostaria de, 
por curiosidade referir as muitas 
histôrias sobre as gentes do Alentejo 
que se lhes referem como sendo 
pessoas que evitam o trabalho e o que 
se verifica é exactamente o contrârio. 
Um exemple é o dinamismo e força 
de vontade que aplicam em todas as 
suas organizaçôes como é o caso 
présente de mais uma semana 
cultural. A que é que se deve isto? 
Dr. Agostinho Moleiro: Bom! De facto 

as anedotas dos alentejanos sâo, ao 
fim e ao cabo uma riqueza cultural e 
humoristica que eles prôprios têm e 
que sô eles as sabem contar. E a prova 
de que os alentejanos têm capacidade 
de trabalho e de iniciativa vê-se aqui 
no Canadâ, pela sua grande 
capacidade de organizaçâo e de 
dedicaçâo nâo sô à sua cultura e à sua 
lingua como também ao trabalho e 
àquilo que souberam criar. Esta 
delegaçâo ficou admirada corn o que 
viu em Toronto, corn aquilo que os 
portugueses têm feito corn a 
participaçâo dos alentejanos e 
sobretudo na base do associativismo, 
onde se salienta a Casa do Alentejo 
que gostaria de saudar. Isto mostra- 
nos que, tal quai como Vasco da 
Gama, os alentejanos que vâo saindo 
de Portugal para o estrangeiro e que 
têm oportunidades de trabalhar e de 
ter iniciativas sâo também capazes de 
as ter na sua terra logo que sejam 
criadas condiçôes para tal e é is^o que 
nos pretendemos e que vamos fazer 
nos prôximos anos. 
Milénio: Sr. Carreira Marques... Quai 
é a ultima que se conta dos 
alentejanos? 
Carreira Marques: Bern! A ultima jâ 
passou... (Risos) Mas eu creio que o 
anedotârio tem raizes culturais, como 
jâ se disse, e acontece um pouco por 
todo o mundo. Na vizinha Espanha 
existe uma cidade onde é realizado 
um festival de anedotas. Nos 
costumamos dizer, na brincadeira, 
mas se nâo houvesse anedotas de 
alentejanos como é que os lisboetas se 
iam divertir? Mas gostaria de 
acrescentar o seguinte: Diz-se, muitas 
vezes, que o alentejano é indolente e 
que nâo gosta de trabalhar, que é 
muito vagaroso, etc. E bom nâo 
esquecer, que hâ uns anos quando se 
trabalhava de sol a sol, 
particularmente nos trabalhos do 
campo, trabalhar corn 45 graus de 
temperatura nâo permite trabalhar 
como se trabalha corn 8, 10 ou 15 
graus. E preciso que nâo se esqueça 
esta realidade. Ora quando o 
alentejano possui uma atmnosfera 
que lhe parmita desenvolver as suas 
aptidôes naturais elas resaltam à vista 
de qualquer um. Sâo pessoas 
generosas, afâveis, duma grande 
hospitalidade mas corn uma tradiçâo. 

que é, um enraizamento muito 
grande à sua cultura e uma grande 
paixâo. O alentejano faz, da sua 
cultura, do seu passado, das suas 
tradiçôes, uma forma de viver o 
présente e até de projectar o futuro e 
isso é aquilo que mais nos identifica. 
Portanto, sabemos que toda a gente 
aprecia anedotas dos alentejanos, mas 
sabemos porque as contam, achamos 
graça e nâo nos afecta pois nâo as 
levamos a sério. 
Milénio: E quanto ao canto? 
Carreira Marques: Naturalmente que 
o cantar também tem a ver corn as 
condiçôes naturais, corn o prôprio 
clima que nâo sô influencia a forma 
de trabalhar como o convivio que se 
estabelece entre as pessoas. E o 
chegar ao fim da tarde e beber um 
copo corn os amigos e cantar. Este é o 
exemple do concelho de Moura onde 
temos 8 localidades e temos 8 grupos 
corais o que demonstra o grande 
apego que existe a essa tradiçâo. 
Normalmente, quando enfrentamos 
uma coisa e a acabamos por fazer 
bem, gostamos de nos juntar e o 
canto é uma coisa que acontece pura 
e simples. Aqui destaco também o 
trabalho que as entidades locals e as 
Câmaras Municipals têm feito na 
regiâo para apoiar e incentivar a 
formaçâo dos grupos. Mas voltando à 
questâo das anedotas gostaria de 
destacar a capacidade de encaixe e de 
abertura, superando e saltando por 
cima, dos alentejanos que ouvem 
anedotas sobre si prôprios e que 
depuis ainda têm capacidade para dar 
as respostas adequadas. Essa é a 
grande capacidade dos alentejanos 
que perante as condiçôes mais 
adversas também conseguem 
encontrar a soluçâo e a palavra certa 
para cada situaçâo e problema. 
Milénio: Entâo e a ultima? 
Carreira Marques; Existe um 
medicamento que hoje estâ em voga a 
nivel de todo o mundo que é o Viagra 
e que geralmente nôs dizemos que 
ninguém consume. Dizemos entâo 
que no Alentejo é um medicamento 
que é muito vendido, porque uma das 
nossas actividades principiais é a 
olivicultura, e nôs utilizamos isso, 
precisamente para fazer o varejo das 
azeitonas. (Risos). 
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Homicidios sobem em flécha na regiâo do Porto 
O nümero de homicidios na regiâo do 
Porto tem subido em flécha e sô nos 
meses de Janeiro e Fevereiro deste 
ano foram assassinadas cinco pessoas 
e outras duas conseguiram escapar 
corn vida. O matutino nortenho 
realça ainda que comparativamente 
ao ano passado os numéros 
aumentaram, tendo-se apenas 
registado em Janeiro e Fevereiro de 
1998 um homicidio, totalizando très 
homicidios ao longo de todo o ano 
passado. A Policia Judiciâria 
(PJ) do Porto esta a investigar 
OS crimes, mas ainda sô foi 
detido O suspeito de um 
dos homicidios. A 
primeira tentativa de 
homicidio deste ano 
registou-se em Folgosa, 
na Maia, e ficou 
marcada por requintes 
de malvadez. Vitor 
Manuel, de 24 anos, 
residente na freguesia de Covelas, na 
Trofa, saia de uma discoteca quando 
foi abordado por desconhecidos que o 
agrediram e o obrigaram a entrar na 
mala do seu prôprio carro, depois de 
terem exigido dinheiro, cartôes de 
crédito e respectives côdigos. Em 
Folgosa, quando se encontravam num 
local ermo, regaram o jovem corn 
gasolina e pegaram-lhe o fogo, tendo 
valide, na circunstância, que minutes 
depois passou no local um 

automobilista que, ao se aperceber do 
que se passava, socorreu o jovem. 
Dizem ainda que no mesmo dia, mas 
em Freixo de Espada à Cinta a PJ foi 
chamada a investigar outre 
homicidio. A vitima foi Maria Isabel 
do Vale, 67 anos, que morava sozinha 

e foi morta, dentro de sua 
casa, ao que tudo indica por 
assaltantes. No passado dia 

29 de Janeiro, Manuel 
Antonio Moreira, de 21 

anos, foi encontrado 
morte, no interior do 
seu carro, no parque de 
estacionamento de um 
hipermercado, em Vila 
Nova de Gaia. No dia 04 

de Fevereiro verificou-se 
mais uma tentativa de 
homicidio, ainda sem 
explicaçâo. De acordo 
corn o JN, um mecânico, 

de 20 anos, foi baleado na 
cabeça, quando estacionava um 

camiào junto à Refinaria da Petrogal, 
em Leça da Palmeira, Matosinhos. A 
vitima, que conseguiu sobreviver, nâo 
se apercebeu de onde o projéctil foi 
disparado. Dias depois, no edificio da 
Trindade, no Porto, verificou-se mais 
um homicidio, nâo existindo ainda 
explicaçâo, uma vez que a vitima nâo 
foi identificada. Um outre homicidio 
ocorreu em Estarreja, desco- 
nhecendo-se os motives que levaram 

Nâo vai faltar âgua este 
ano, mesmo com seca 

A maioria das albufeiras do Alentejo 
dispôe de um volume de âgua acima 
dos 50 por cento da capacidade total, 
o que garante o abastecimento 
püblico e o regadio este ano. Os 
dados relatives aos volumes 
armazenados nas albufeiras do 
Alentejo no ano hidrolôgico 
1998/99, fornecidos à Agência 
Lusa pelos serviços 
regionais do Ministério do 
Ambiente, confirmam que 
èxiste âgua armazenada 
em abundância, tanto para 
o sector agricola, como 
para o abastecimento às 
populaçôes. Mesmo que 
1999 venha a confirmar-se 
um ano de seca, "em 
termes de âgua 
armazenada nâo hâ 
problema", assegurou 
um técnico da Direcçâo 
Regional do Ambiente do Alentejo. A 
mesma fonte justificou a abundância 
corn o facto de as "albufeiras estarem 
cheias", em consequência das fortes 
chuvadas nos ultimes dois anos, 
apesar da pluviosidade registada este 
Inverno nâo ter sido suficiente para 
aumentar ainda mais o volume. Nas 
albufeiras da Bacia do Guadiana 
(Caia, Lucefecit, Monte Novo e 

Vigia), o volume total de âgua atinge 
os 60 por cento (cerca de 148 milhôes 
de metros cübicos) da capacidade 
total. A Albufeira do Monte Novo, 
que abastece a cidade de Evora, estâ a 
73 por cento, enquanto a Vigia, 
origem do abastecimento a 

Reguengos de Monsaraz e 
Redondo, estâ a 54 por cento 

da capacidade total. Nas 
albufeiras alentejanas 

integradas na Bacia do Tejo, o 
volume total de agua situa- 
se nos 54 por cento, e nas 
da Bacia do Sado nos 65 
por cento. A ministra do 
Ambiente, Elisa 
Ferreira, que esteve 

terça-feira em Evora, 
também desdramatizou a 

situaçâo, garantindo "nâo 
haver motivo nenhum para 
alarme, nem para preo- 

cupaçâo" em consequência da escassa 
pluviosidade este ano em Portugal. 
No entanto, admitiu, face â escassa 
pluviosidade, que "hâ motivos para se 
desencadearem os mecanismos de 
gestâo de tempo de seca". A 
responsâvel pela tutela assegurou 
ainda que as albufeiras estâo corn 
"niveis muito bons", acumulados nos 
ùltimos anos. 

às agressées a uma jovem de 29 anos, 
moradora em Oliveira de Azeméis, 
référé o jornal. O sétimo homicidio 
ocorreu no fim-de-semana passado, 
tendo Joaquim Sousa, operârio da 
construçâo civil, sido encontrado 
morto no estaleiro onde trabalhava. 

O presumivel homicida foi detido na 
terça-feira e a sua prisâo preventiva 
foi confirmada pelo Tribunal de 
Instruçâo Criminal do Porto. Jaime 
Milheiro, psiquiatra e psicanalista no 
Hospital de Gaia, considerou 

"normal" a subida dos indices de 
criminalidade. Jaime Milheiro 
afirmou que "a violência é como a 
droga. Para que haja satisfaçào é 
preciso uma dose cada vez maior". 

"Nâo penso que tenha havido alguma 
catâstrofe psico-social que o justifique. 
Hâ, sim, um caminho, um trabalho 
silencioso que vai dando os seus 
frutos. E, se calhar, podemos é 
estranhar que a criminalidade 
violenta ainda esteja abaixo dos niveis 
europeus", acrescentou o médico. 

Prejuizos na agricultura da Madeira 
ascendem a 500 mil contos 

Os prejuizos na agricultura concelho e assegurou que todo o 
résultantes do temporal de Janeiro programa do Governo Regional 
ultrapassam mçio milhâo de estarâ no terreno em 2000. 
contos, disse o présidente do 
Governo Regional, Alberto Joâo Confrontado com as declaraçôes 
Jardim, no final de uma reuniâo do vice-presidente do PSD-M, 
com a Câmara Municipal da Virgilio Pereira, que elogiou a 
Calheta. Alberto Joâo Jardim "coragem" de Antonio Çapucho no 
referiu ainda que o relatorio sobre congresso do PSD por ter 
os prejuizos na agricultura ja foi manifestado as suas ideias, Joâo 
enviado para o Governo da Jardim diz nâo discordar do seu 
Republica, do quai espera colega de partido quanto ao 
solidariedade, Sobre a reuniâo corn pluralisme de opiniôes, 
a autarquia da Calheta, Alberto ressalvando que "estes compor- 
Joâo Jardim mostrou-se satisfeito tamentos fazem objectivamente o 
corn o andar das obras neste jogo do adversârio". 

Deputados do PSD acusam 
secretàrio de inoperâneia no Pico 

Os deputados do PSD ao parlamento 
açoriano eleitos pelo Pico acusaram o 
secretàrio regional da Habitaçâo e 
Equipamentos de "inoperâneia" e 
"incompetêneia" na utilizaçào das 
verbas previstas no Piano e 
Orçamento para aquela ilha. Duarte 
Freitas e Manuel Azevedo, que 
falavam em conferêneia de imprensa 
na Horta, sustentaram que, "além de 
nâo ter gasto um escudo do meio 
milhâo de contos inscrito na rubrica 
calamidades em 1997/98 para 
recuperaçâo de estradas, José 
Contente prepara-se para deixar por 
executar mais de 600 mil contos" (très 
mil euros). "De um milhâo de contos 
previstos para este ano na 
recuperaçâo de estradas, 
serâo apenas executados 
400 mil contos (dois mil 
euros) na pavimentaçâo 
de 15 quilômetros de 
vias regionais na ilha", 
alegaram. Criticaram, 
por outro lado, a forma 
como o governante 
açoriano anunciou, no 
inicio da semana, 
aquando de uma visita 
ao Pico, a pavimentaçâo 
destes 15 quilômetros de 

vias regionais. "O anuncio de 
repavimentaçôes nas estradas e' 
motivo de congratulaçâo, mas a 
forma como o secretàrio veio a 
publico trazer a noticia é de todo 
infeliz", sublinharam. Criticaram 
igualmente a referêneia do secretàrio 
regional da Habitaçâo e 
Equipamentos "ao fraco 
desempenho" do anterior Governo do 
PSD na recuperaçâo de estradas do 
Pico, reconhecendo, porém, que os 
executivos social-democratas 
"deveriam ter iniciado mais cedo os 
investimentos na repavimentaçào das 
vias daquela ilha. 

Quer ganhar o màjcimo 
pagando o minimo ? 

Entâo contacte “O MILÉNIO” e anuncie os 

seus produtos de compta e venda, na pagina 

dos CLASSIFICADOS. Paie corn Raul 

CoeUio, no departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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Mà seguro do seu Seduro? 
Um avanço na 

vida e futuro 
dos seus filhos 

Por vezes nos, humanos, esquecemos 
do quâo depressa os nossos filhos 
desenvolvem. Mal damos por isso e, 
la estâo eles, seguindo os sens 
destinos, as suas vidas, assumindo as 
suas carreiras, encontrando a pessoa 
ideal para a vida e até iniciarem uma 
familia. Serâ, entâo, o momento em 
que, como a maioria de todos nos, 
irâo precisar de um piano de seguro 
de vida adequado para a protecçâo. 
Poderiam comprar tal protecçâo 
quando se tornassem adultos, mas 
nessa altura da vida ir lhes-ia custar 
mais. Assim como alguns pais 
escolhem ajudar os seus filhos na sua 
educaçâo universitâria, também 
deviam ajudâ-los contra alguns riscos 
e necessidades para o futuro, através 
de um piano de seguro de vida. 
E extremamente dificil, para nâo 
dizer quase impossivel, para a 
maioria dos pais imaginar a 
possibilidade de perder o seu prôprio 
filho. No entanto, se tal acontecer, o 
valor proveniente do seguro de vida 
ira, pelo menos, ajudar a superar tal 
tragédia a nivel financeiro, porque 
serâ sempre bom analisar as perças 
que poderâo ocorrer, tais como: 
Despesas de um funeral, que 
normalmente, nâo serâo 
provenientes de pianos de poupança e 
reforma, de investimentos ou réservas 
de emergência. 
Um periodo extensivo de afastamento 
da sua profissâo serâ necessârio para 
ajudâ-lo a si e à sua familia a 
controlar o impacto emocional 
proveniente da perça de uma pessoa 
muito querida. 

O Planeamento familiar que poderâ 
ser benéfico. 
Por vezes surgem determinadas 
obrigaçôes financeiras, relacionadas 
corn uma doença grave e que, por 
exemplo, tivesse maior hipôteses de 
tratamento no estrangeiro. 
Ao selecionar um piano permanente 
para o seu filho encontrarâ uma 
opçâo que lhes ira garantir poder 
comprar no futuro, quando se 
tornarem adultos, uma proteçâo 
adicional. Assim, estarâ evitando o 
risco de, se porventura a saûde deles 
se deteriorar, nâo ter um obstâculo, 
quanto à proteçâo adequada. 

Quando se tornarem adultos, os seus 
filhos poderâo escolher uma profissâo 
em que trabalhem por conta propria 
ou sejam donos de um negôcio. 
Conseguir obter o crédite necessârio 
para tal investimento, poderâ 
constituir um obstâculo nas suas 
aspiraçôes. Como poderia ajudâ-los? 
A soluçâo é um piano pessoal de 
seguro de vida corn um piano 
monetârio de poupança. Logo que os 
seus filhos se tornem adultos, poderâ 
explicar-lhes os conceitos bâsicos 
sobre finanças, explicando-lhes os 
bénéficiés de um seguro de vida. 
Também os avôs podem contribuir 
para um piano que venha a ajudar os 
netos, beneficiando de vantagens 
fiscais por um determinado periodo 
de tempo. Quanto aos netos, uma vez 
atingida a idade de adulte, poderâo 
requerer que a apôlice seja transferida 
para os seus nomes dando-lhes assim 
o poder de administrar as mesmas. 

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 

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

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

Inspectores da Comissâo 
Europeia vâo aos Açores 

Cinco inspectores da Comissâo 
Europeia, que analisam em Portugal 
a situaçâo da chamada "Doença das 
Vacas Loucas", iniciam sâbado uma 
visita de très dias aos Açores para 
avaliaçâo do controlo da BSE no 
Arquipélago. Uma fonte oficial disse à 
Agencia Lusa que a delegaçâo 
comunitâria pretende também 
reconfirmar a situaçâo da produçâo 
de carne nos Açores, onde nâo foi 
ainda diagnosticado nenhum caso de 
BSE. Devido a esta circunstancia, a 
regiâo ficou de fora do embargo 
comunitârio à comercializaçâo de 
gado bovino português. Os 
inspectores da comissâo europeia, 
que visitam a Terceira e S.Miguel, 
tem previstas deslocaçôes a 

matadouros daquelas duas ilhas, 
postos de inspecçâo do transita de 
animais e fâbricas de raçôes, 
mantendo contactes corn vârios 
empresârios agricolas, adiantou. 

O informador governamental 
garantie que "o controlo de entrada 
de animais e o seu transite inter-ilhas 
é extremamente rigoroso, aconte- 
cendo o mesmo corn as raçôes 
importadas, as quais sô sâo libertadas 
pelos serviços alfandegârios depois de 
efectuadas as anâlises da proteina 
animal. Nos Açores, onde se produz 
gado bovino para consume local e 
exportaçâo de animais vivos para o 
continente, a alimentaçâo baseia-se 
em ervas das pastagens. 

Comissâo Europeia nâo 
recua perante chantagens 

A Comissâo Europeia reafirmou que 
nâo cederâ à "chantagem" das 
grandes organizaçôes desportivas que 
ameaçam deslocalizar para fora da 
UE os grandes eventos do desporto 
profissional, a fim de contornarem as 
leis europeias. "Nâo aceitamos esse 
tipo de chantagem. Isso nâo nos 
impressiona de forma nenhuma", 
declarou em Bruxelas o comissârio 
responsâvel pela politica de 
concorrência, Karel Van Miert. O 
responsâvel comunitârio falava na 
apresentaçâo pùblica de um 
documente adoptado na reuniâo 
semanal do colégio de comissârios 
europeus, relative à aplicaçào ao 
Desporto das regras europeias sobre 
concorrência livre e justa. O 
documenta de reflexâo contém um 
conjunto de orientaçôes a aplicar no 
tratamento das mais de 60 queixas 
apresentadas à Comissâo da UE por 
clubes, organizaçôes ou agentes do 
mundo desportivo, que estimam ter 
sido lesados nas mais variadas 
situaçôes. Sâo cases abrangidos pelas 
regras sobre concorrência econômica 
porque susceptiveis de gerar receitas, 
nalguns cases elevadissimas, indicou 
o comissârio. Karel Van Miert 
admitiu tratar-se de um passe na 
direcçâo da "limitaçâo dos direitos 
dos todo-poderosos clubes" e de 
outros agentes desportivos. Algumas 
das queixas que estâo a ser 
examinadas pelos serviços do 
comissârio Van Miert prendem-se 
corn o acesso a competiçôes, corn 
centrâtes de transmissâo de direitos 
televisivos ou de prestaçâo de serviços 
por parte de atletas profissionais e 
seus agentes, ou ainda corn possiveis 
isençôes fiscais de actividades e 
federaçôes desportivas. Karel Van 
Miert assegurou que, ao contrârio do 
que diz, por exemplo, a FIFA, o papel 
da Comissâo Europeia enquanto 

guardiâ das leis europeias "nâo é o de 
imiscuir-se nas questôes desportivas 
em si", mas antes "analisar a parte 
econômica do desporto profissional". 
Para o comissârio, "estâ fora de 
questâo que clubes ou organizaçôes 
do sector desportivo "abusem de 
posiçâo dominante ou de uma 
situaçâo de monopôlio". A pretexto 
do papel dos agentes dos jogadores de 
futebol na celebraçâo dos contratos 
profissionais, o comissârio também 
criticou os montantes, "que parecem 
ir para além do razoâvel", pagos 
aquando das transacçôes dos 
respectivos passes. Para os 
patrocinios, Karel Van Miert 
recomenda que sejam distribuidos a 
partir de "concursos abertos". A livre 
circulaçâo de atletas profissionais e a 
ilegalidade das indemnizaçôes pagas 
pelas transferências internacionais 
dentro da UE, a protecçâo do 
interesse gérai face a interesses 
privados, a proibiçâo da participaçâo 
na mesma competiçâo de vârios 
clubes pertencentes ao mesmo 
proprietârio sâo âreas de cuja 
supervisâo a Comissâo nâo abdica. 
Coube ao comissârio encarregue das 
questôes culturais/audiovisuais e 
sociais relacionadas corn o desporto, 
Marcelino Oreja, apresentar a parte 
do documento de reflexâo que 
aborda o Modelo Europeu de 
Desporto e a questâo do "Doping". 
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Novos lançamentos 

-Numa iniciativa da Henda Records & Videos, 
Canada e USA, vai ser lançado pùblicamente -28 
de Março- o prineiro trabalho gravado da jovem 
Crystal Pontes, de Winnipeg. 
O 'CD' que jâ nos enviaram , intitulado "A dança 
do Lê olâ", tem produçâo de Tony Starlight, assim 
como parte dos temas cantados. 
Um trabalho bem conseguido e equilibrado. 
"O Milénio", agradece o convite enviado para uma 
visita-trabalho a Winnipeg Parabéns, Crystal 
Pontes. 

-Marc Dennis, laiiçou mais um trabalho, desta feita 
chamado "Classics", editado e distribuido pela 
Henda Records/USA. 
'Daddy', é o tema principal, nas versôes inglês e 
português. 
As cançôes sâo da autoria do prôprio Marc Dennis 
que, neste trabalho, gravou 4 temas em inglês. 
Um trabalho que corresponde à linha a que nos 
habituou e que tantos frutos lhe tem dado. 

-Vasco Jorge, que viveu alguns anos em França, 
enviou-nos o seu ultimo album, onde se destaca o 
tema: "Mae, eu queria saber", que jâ conquistou um 
lugar entre nos. 
Este trabalho de Vasco Jorge tem Ediçâo e 
Distribuiçâo da Sonovox. 
A maioria dos temas sâo da autoria de Vasco Jorge 
e, outras, de Lucas Jr. e Leonardo Azevedo. 
Vasco Jorge, radicou-se em Portimâo-Algarve, onde 
tem um Bar -Cantinho dos Artistas-, funcionando 
em pleno, todo o ano. 

-O novo grupo musical MARGENS, sitiado em Fall 
River, constituido por jovens Luso-Americanos, 
gravou o seu primeiro trabalho, denominado 
"Serâo na Adega", corn produçâo de Paulo 
Sardinha e do prôprio grupo. 
As cançôes sâo da autoria de Joe Silva e Paulo 
Sardinha. 
O lançamento é da Echo Records-USA. 
MARGENS, um grupo musical corn cançôes e 
ritmo de agrado certo. 

Lauryn Hill venceu coin cinco prémios, um recorde 
A cantora feminina dos 
Fugees, Lauryn Hill, 
venceu quarta-feira à noite 
em Los Angeles, 
California, os prémios 

Grammy, équivalente na müsica aos Oscar do 
cinema, com cinco troféus, um recorde absoluto 
para vozes femininas. Numa competiçào 
dominada pelas mulheres, a balada de "Titanic", 
"My Heart Will Go On", de Celine Dion, navegou 
a seguir com quatro Grammy. "Isto é 
maravilhoso, porque se trata de müsica hip-hop", 
disse Lauryn Hill, 23 anos. Trata-se da primeira 
vez que um artista rap - a müsica das ruas de 
Nova lorque - ganha os principais Grammy. 
Lauryn Hill ganhou os prémios referentes a 
album do ano ("The Miseducation Of Lauryn 
Hill",), revelaçâo, melhor interpretaçâo feminina 
de r&b, melhor cançâo de r&b ("Doo Wop (That 
Thing)") e melhor album de r&b. Os quatro 
Grammy atribuidos à balada de "Titanic" foram 
na categoria de disco do ano, cançâo do ano, 
interpretaçâo pop feminina e melhor cançâo de 

banda sonora. Madonna, que jâ vai nos 40's, 
ganhou os primeiros Grammy da sua carreira - 
très - com o âlbum "Ray Of Light. Na galeria dos 
vencedores seguiram-se Shania Twain, Allanis 
Morissett, Stevie Wonder, Dixie Chicks e Brian 
Setzer Orchestra, com dois Grammy cada. A 
lingua portuguesa ganhou o Grammy para o 
melhor âlbum de “world music” com a distinçâo 
de Gilberto Gil e do seu disco "Quanta Live ", 
Celine Dion agradeceu ao realizador de 
"Titanic", James Cameron, vencedor de 11 Oscar, 
por "ter deixado que a cançâo fosse parte de um 
momento belo que foi um filme maravilhoso". A 
banda sonora de "Titanic" foi o disco mais 
vendido no ano passado, com mais de nove 
milhôes de copias em todo o Mundo, incluindo 
Portugal. Sir Georg Solti, Quincyjones, Vladiniir 
Horowitz, Stevie Wonder e Pierre Boulez sâo os 
artistas corn o maior nümero de Grammy - mais 
de 20 cada - nas 41 ediçôes dos prémios. Nenhum 
português ganhou ainda directamente um 
Grammy, embora Jülio Pereira tenha participado 
em "Santiago", dos Chieftains, vencedor do 

melhor âlbum de "world music" hâ très anos. A 
NARAS (Academia Nacional de Artes e Ciências 
da Gravaçâo dos Estados Unidos) atribuiu 
prémios em 95 categorias de 28 âreas diferentes, 
que vâo da müsica rock à müsica clâssica. Para os 
prémios, houve 475 nomeaçôes de âlbuns apenas 
editados nos Estados Unidos entre 01 de Outubro 
de 1997 e 30 de Setembro de 1998. 

Lauryn Hill 
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Très mortos em Dili, jornalistas 
agredidos e apelos à calma 

Novo escândalo sexual 
perseg^e Bill Clinton 

Pelo menos dois jovens 
timorenses e um soldado 
indonésio foram mortos 
na quarta-feira em Dili 
durante incidentes entre 
forças da segurança e 
populares, disseram 
residentes na capital de 
Timor-Leste. As vitimas 
mortais sâo Francisco 
Hornay, 23 anos, e 
Joaquim de Jesus, 21 
anos, referiu David 
Ximenes, membro da Comissâo 
Politica Nacional do Conselho 
Nacional da Resistência Timorense 
(CNRT) em Dili. Segundo Ximenes, 
familiares das duas vitimas terâo 
posteriormente morto um soldado 
indonésio, até ao momento ainda nâo 
identificado. "A populaçâo esta muito 
tensa e penso que esta reacçâo dos 
familiares é apenas o resultado de 
todos nos estarmos muito irritados 
corn O que aconteceu", disse. "O 
Xanana Gusmâo voltou a apelar para 
termos calma, mas a populaçâo, e os 
jovens em particular, continua a ver 
os seus a morrer", referiu. O 
incidente, em que dois jornalistas da 
SIC, José Alberto Carvalho e José 
Luis Cyrne, foram agredidos, ocorreu 
no bairro de Becora, na zona oriental 
de Dili, cerca das 16.00 locais (09.00 
em Lisboa). Fontes da resistência 
timorense indicaram que os 
confrontos eclodiram depois do 
funeral de um jovem, cuja familia 
suspeita possa ter sido morto a tiro 
em circunstâncias por esclarecer. 
Familiares do jovem terâo solicitado 
uma autopsia que foi recusada por 
um tio, efectivo das forças armadas 
indonésias, que "foi espancado por 
nâo querer ajudar o processo". "Um 
grupo de seis pessoas foi ao local para 
tentar capturar um dos autores do 
ataque ao tio do morto, mas ele 
conseguiu fugir. Como nâo o 

conseguiram apanhar, eles 
começaram a disparar e a populaçâo 
reagiu", disse o padre Domingos 
Soares. "Eles estavam a disparar 
directamente contra a populaçâo. 
Mataram logo o Francisco Hornay e o 
Joaquim de Jesus levou um tiro no 
crânio que o deixou à beira da 
morte", disse, indicando que o corpo 
do primeiro foi transportado para a 
sede do CNRT. Segundo indicou, o 
timorense Joaquim de Jesus foi 
levado "muito ferido", por 
représentantes da Cruz Vermelha 
Internacional, para o hospital de 
Motael, onde faleceu pouco tempo 
depois. Os confrontos levaram os 
jornalistas da SIC a deslocarem-se ao 
local, onde foram agredidos por civis 
armados, tendo sido socorridos por 
militares do batalhâo 744. Ana 
Gomes, chefe da secçâo de interesses 
de Portugal na Indonésia, disse ter 
estabelecido contacte corn os 
jornalistas, que "estâo bem", 
considerando "bastante significative" 
o facto de eles terem sido protegidos 
por militares indonésios. "Eles foram 
atacados e roubados, mas depois 
foram protegidos pelos militares que 
os levaram para dentro do quartel e 
que os protegeram", disse. "E muito 
significative eles terem sido 
protegidos e um oficial indonésio ter 
ajudado a acalmar a situaçâo antes de 
os deixarem sair", disse. 

Termina encontro 
Xanana/Downer 

Xanana Gusmâo nâo 
fez qualquer declaraçâo 
no final do encontro 
que quinta-feira 
manteve em Jacarta 
corn o ministro dos 
Négociés Estrangeiros 
da Australia. Alexander 
Downer, que 
igualmente nâo prestou 
declaraçôes no final da 
reuniâo de hora e meia 
corn o présidente do 
Conselho Nacional da 
Resistência Timorense, 
agendou para mais 

tarde uma conferência 
de imprensa. 
O embaixador 

australiano John 
McCarthy e 
conselheiros de Downer 
acompanharam o 
ministro no encontro 
corn Xanana Gusmâo. 
Downer reuniu-se 
anteriormente em 
Jacarta corn o 
présidente indonésio, 
B.J. Habibie, depois de 
ter discutido a questâo 
de Timor-Leste quarta- 

feira, em Bali, corn o 
seu homôlogo Ali 
Alatas. 

Uma mulher de 55 
anos alega que Bill 
Clinton a violou em 
1978, quando ela 
trabalhava na 
campanha eleitoral 
dele, na corrida ao 
cargo de governa- 
dor do Arkansas, 
noticiou o Washing- 
ton Post. Juanita 
Broaddrick alega 
que a violaçâo 
ocorreu no quarto 
de um hotel, e a 
Casa Branca jâ 
desmentiu a sua 
histôria. "As acusaçôes sâo totalmente 
falsas", sintetiza em comunicado 
distribuido à imprensa David 
Kendall, advogado pessoal de Bill 
Clinton, escusando-se a tecer mais 
comentârios. A acusaçâo de Juanita 
Broaddrick nâo é nova e rumores 
sobre o sucedido jâ circulavam hâ 
muito, designadamente durante a 
ultima campanha eleitoral 
presidencial, em 1992. Na ocasiâo, 
Juanita Broaddrick chegou a ser 
contactada por republicanos corn 
assento na Câmara dos 
Représentantes, mas recusou sempre 
proferir qualquer declaraçâo pûblica 
sobre o assunto. De acordo corn uma 

das ediçôes do 
Washington Post, 
se ela decidiu 
romper agora o 
silêncio deve-se âs 
"informaçôes 
falsas" que circulam 

seu respeito, 
sobretudo apôs a 
publicaçâo de um 
artigo num 
tablôide, referindo 
que o seu marido 
tinha conseguido 
uma grande 
quantia em 
dinheiro, da parte 

do présidente Clinton, em troca da 
sua discriçâo. No artigo, o 
Washington Post publica fotos da 
época de Bill Clinton, entâo corn 31 
anos, e de Juanita Broaddrick, corn 
35 anos, bradas numa casa de 
repouso para idosos. Juanita 
Broaddrick, que dirige hoje essa casa 
de repouso, localizada em Van Buren, 
no Estado do Arkansas, trabalhava hâ 
20 anos, como voluntâria, na équipa 
eleitoral de Clinton. O jornal 
reconhece que a acusaçâo de Juanita 
Broaddrick é de todo impossivel de 
confirmar, face à ausência de 
testemunhas do alegado acto de 
violaçâo. 
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CASA DO AL 
Por: Maria Fernanda 

Mais um aniversario de um dos Centros 
Comunitarios de maior prestig^o entre nos. 16 
anos ao bom serviço da presença portuguesa 

em Terras do Canada. Falar na Casa do 
Alentejo é desnecessario, pois todos bem 

sabemos o que représenta. 

^BÉNS 

0 Grupo de Müsica Popular do Alentejo “ ARDILA”, em plena actuaçâo nopalco da Casa do 
Alentejo, em Toronto, nos comemoraçôes do 16o. aniversario da Casa. As luzes de diferentes 

cores, dâo uma beleza diferente aos componentes e às roupas... 

O que tern feito através das suas 
realizaçôes. Com destaque para as 
suas (nossas) semanas culturais, em 
que nos tern honrado com a 
presença bem vincada da cultura 
Portuguesa. Para festejar mais um 
aniversario, fez deslocar de novo ate 
nos figuras ilustres nao esquecendo 
o espectaculo. O espectaculo num 
abraço entre o (la) e o (câ). 

Neste aniversario, marcou presença 
o Grupo de Musica Popular Ardila 
vindo expressamente de Moura- 
Alentejo. 
Fizeram uma visita à CIRV-Radio e 
aqui deixaram para Milénio a 
conversa amigâvel recheada de 
informaçào cultural musicalmente 
falando. 
E foi corn o porta-voz do grupo Joâo 
Feliciano que falâmos. 

MF.- Quer falar um pouco do 
vosso Grupo? 

J F.- O grupo teve origem no desejo 
de alguns dos sens elementos 
fundadores quererem recuperar 
algumas cançôes tradicionais do 
Baixo Alentejo, que apenas existiam 
em livros. Nâo eram cantadas. A 
tradiçâo oral tinha-se perdido ao 
longo do tempo. Ninguém gravava 
aquelas cançôes e nos conseguimos 
recuperar na primeira fase do grupo 
cerca de duas a très dezenas de 

cançôes que existiam em livros e nâo 
havia gravaçôes dessas cançôes. 
Eram cançôes de trabalho, cantadas 
nas actividades agricolas da zona 
como, a monda, a apanha da 
azeitona e outras actividades. O que 
nos fizemos foi um pouco diferente 
do que até ali tinha sido feito. 
Pegâmos nessas cançôes e usando de 
liberdade musical fizemos 
estilizaçôes e a alguns desses 
trabalhos, que eram simplesmente 
corais, nos adicionâmos alguns 
instrumentos variados, respeitando 
sempre integralmente a linha 
melôdica. 
E verdade também que nalgumas 
dessas cançôes expandimos a nossa 
zona de intervençào musical. 
Deixamos de fazer recolha 
especificamente do Baixo Alentejo e 
começâmos a juntar müsica popular 
do resto do Pais. Muito embora o 
nosso repertôrio seja do Baixo 
Alentejo, cantamos também muito o 
Alto Alentejo às Beiras 
inclusivamente. E como no Alto 
Alentejo a tradiçâo musical é mais 
feminina que masculina e era 
acompanhada por instrumentos, nos 
temos muito as "saias". As saias do 
Alto Alentejo eram cantadas sô por 
mulheres. Saias é um estilo de 
musica que nos recuperamos 
também. 

MF.- Hoje essa musica 

continua a ser cantada por 
mulheres? 

J F. - Exactamente. Como nos temos 
no grupo très mulheres permite-nos 
apresentar este género de musica. 

MF.- Aqui uma explicaçâo 
bem ligada à cultura musical 
do canto Alentejano. Muita 
gente pensou que este canto 
séria uma exclusividade do 
sexo masculino. 

J F. - Precisamente. No Baixo 
Alentejo, o canto alentejano tem 
duas vertentes. O canto alentejano 
tradicional. E o mais popular, o 
“estilizado”, virado para o grande 
publico ou, poderemos dizer, mais 
comercializado. 
Mas... o Canto alentejano diz a 
histôria tem as suas origens no 
Canto Gregoriano, dai as vozes 
masculinas. Mas extensivo também 
as vozes femininas. 

MF.- Depois desta simples mas 
bem significativa explicaçâo, 
transitamos esta conversa 
para o conjunto propriamente 
dito. E a pergunta impunha- 
se: Hâ quanto tempo existe 
este grupo e como surgiu. 

J F. - Foi fundado em 1987. O grupo 
formou-se corn o apoio da Câmara 
Municipal de Moura, que nos 
financiou os instrumentos. Temos 
até ao momento cerca de 500 
espectâculos, alguns deles fora do 
Pais. O grupo é composto por 8 
elementos. Sâo eles: O Alberto que 
toca acordeào e canta, o Francisco 
Farinho que apenas canta, o Hugo 
que toca bateria, o Jorge que toca 
baixo, eu (o Joâo) que canto e toco 

guitarra e instrumentos de corda 
como o cavaquinho. Depois temos as 
senhoras. A Margarida que canta, a 
Claudia Cecilia que canta também e 
a Dina que canta e toca guitarra. 
Ficâm também a saber que temos 
quatro cassetes gravadas. 

M.F.- Apresentado esta pois o grupo. 
Restava saber como tinha 
acontecido esta deslocaçâo até terras 
do Canada e como se sentiam corn 
esta presença aqui. 

J F. - O convite surgiu da Casa do 
Alentejo da Capital e tivemos depois 
deste convite, todo o apoio da 
Câmara de Moura, através de um 
subsidio e para além disso o prôprio 
présidente, aceitou igualmente o 
convite e fez questâo de estar 
présente, Dr. José Pôs de Mina. 

MF- Resta chamar a atençâo do 
amigo leitor, para a entrevista 
inserida aqui neste numéro do 
Milénio corn o Présidente da 
Câmara de Moura. 

Ao Grupo vamos deixar os votos de 
muitos sucessos e referir o excelente 
momento de boa müsica, que nos 
deixaram através da sua actuaçâo. 
A Casa do Alentejo, Milénio 
agradece mais esta realizaçâo e 
deseja muitos mais anos ao serviço 
da cultura Portuguesa no Canada. 
Para terminar estes festejos, os 
amantes do fado entre nos, nâo 
devem perder, este Sâbado, dia 27, 
o encerramento destes festejos corn 
Fâtima Ferreira e Armando Jorge 
que nâo vâo deixar certamente os 
sens créditas por mâos alheias. 
PARABÉNS À CASA DO 
ALENTEJO e à sua gente 
simpâtica. 

E...hâ sempre um adeus ! Componentes do Grupo de Müsica Popular “ARDILA”, ejoào 
Cataluna, despedem-se ‘até à prôxima’, se Deus quiser. Um abraço alentejano, bem maior 
que a planicie... 
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Nanilcio Morals, 

Mauricio Morals na sua primeira 

digressâo ao Canada deu-nos o 
prazer de visitar a CIRV onde 

manteve um diâlogo corn o nosso 
colega Valdemar Mejdoubi. 

Mauricio começou por saudar os ouvintes desta 
estaçâo e informou ter vindo a esta comunidade 
precisamente para lançar o seu terceiro trabalho 
com étiqueta Henda Records. Corn o titulo 
genérico de SOU FELIZ houve uma tendência 
para mostrar as outras caracteristicas do intérprete. 
-Falo do lado romântico onde expresse esse 
sentimento na cançâo VEM COMIGO. O nosso 
objective foi precisamente esse ou seja nâo fugir 
muito do meu estilo pessoal mas produzir um 
album diferente. 
Em que estilo é que se define na müsica foi a 
segunda questâo de Valdemar Mejdoubi ao que 
Mauricio respondeu: - Gosto de todo o tipo de 
müsica mas pense que o meu forte passa pela 
müsica romântica sem contudo esquecer a müsica 
popular e ligeira portuguesa. 

Apesar de viver no estado de Massatussets nâo 
esquece Chaves como berço que o viu nascer e 
crescer. 
- Jâ estive no entante varias vezes no Canada, mas 
na provincia de Quebec, sendo esta a primeira 
digressâo que faço ao Ontario. 
Levâmes a cabo dois espectâculos no Ambience 
Banquet Hall de Vitor Coûte e que constituiram 
um autêntico sucesso tanto para mim como para a 
banda que me acompanha. Estou a falar do 
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ARTKTA LUSIFAMERlCdNO 
LANÇOD CD EM TORONTO 

Banda “Faith”, que 

acompanhou Mauricio 
Marais, em plena actuaçâo. 

agrupamento FAITH que é formado por jovens 
corn um future muito risonho à sua frente. Sâo 
todos americanos e a Sonia funciona como 
primeira voz do grupo. 
Quanto ao püblico devo dizer-lhe que nâo poderia 
ter tido melhor acolhimento. 
Voltando ao ültimo trabalho discogrâfico Mauricio 
Morais afirma gostar de todas as cançôes mas como 
é natural hâ sempre aquela cançâo que os artistas 
defendem melhor ou corn mais garra. - ESTA 
NOITE para mim é uma cançâo extremamente 
romântica no entante nunca poderemos adivinhar 
quai delas vai ser mais do agrado do grande 
püblico. Sobre as actuaçôes fora dos Estados 
Unidos, jâ tive oportunidade de actuar nâo s6 no 
meu pais de nascimento como também em França, 
Venezuela e agora Canada. 
Posta a questâo sobre diferentes püblicos Mauricio 
Morais foi peremptôrio em afirmar que, a nossa 
gente é, extremamente alegre, quer viva no Canada 
ou na Venezuela. 

Sobre o titulo deste CD devo acrescentar que, 
quando escrevi os poemas para as cançôes, tive 
sempre a preocupaçâo de criar algo que se 
identificasse comigo prôprio. Devo ainda dizer que, 
Mario Costa, da Henda Records, sempre me 
apoiou no que concerne ao titulo do compacto. 
Sobre os pianos de Mauricio Morais para o futuro, 
nâo existem para jâ pianos de entrar em estüdio 
mas, uma preocupaçâo 
bastante grande em 
promover o que 
acabâmos de lançar no 
Canada. - Espectâculos 
sim , temos muitos 
programados e jâ se 
pensa mesmo na feitura 
de um video. 
Sobre este ültimo 
trabalho Mârio Costa da 
Henda Record afirma 
que o CD jâ estâ, em 
todos os expositores da 
Companhia espalhados 
por todo o Canada. 

A terminar, Mauricio 
Morais agradeceu todo o 
calor humano recebido 
nesta cidade e muito 
especialmente a Frank 
Alvarez que, disse, estar 
sempre pronto e aberto a 
receber os artistas . 
Muito obrigado a todos. 

Luis Fernandes 

Mauricio Morais 
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TORONTO’S MULTW 
SUPER MIX 
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SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 
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ZECA AfONSO, 12" ANIVERSÂRIO DA SDA MORTE 
Em 1987, José Afonso deixou-nos, 

vitima de doença incurâvel. Além 
de ser, juntamente corn Adriano 

Correia de Oliveira, um dos 
mentbres da cançâo de 

intervençâo em Portugal e um 
baladeiro/compositor notâvel, 

soube conciliar a müsica popular 
portuguesa e os temas tradicionais 

com a palavra de proteste, Zeca 
trilhou, desde sempre, um 

percurso de coerência. Na récusa 
permanente do caminho mais 

fàcil, da acomodaçâo, no combate 
ao fascisme salazarento, na 

denuncia dos oportunistas, dos 
''vampires'' que destroçaram 

Abril, no canto da cidade sem 
muros nem ameias, do socialisme, 

da "utopia". 
Injustiçado por estar contra a 

corrente, morreu pobre e 
abandonado pelas instituiçôes. 

Mas nâo temos dévidas, a voz de 
"Grândola" perdurarà para là de 

todos os chacals. 

Zeca Afonso 

Uma romagem ao cemitério de Nossa Senhora 
da Piedade, em Setübal, e a deposiçâo de uma 
çoroa de flores no tùmulo de Zeca Afonso 
assinalou terça-feira à tarde a passagem dos 
12 anos da morte do cantor de intervençâo. ' 

A iniciativa foi da Academia Musical e 
Recreativa de Alhos Vedros, como forma de 
homenagear o mais prestigiado dos cantores de 

intervençâo protugueses e um dos resistentes na 
luta contra a ditadura do Estado Novo. A 
associaçâo, que hâ alguns anos assinala a 
passagem da morte de José Afonso, apela à 
solidariedade e à participaçâo de todas as 
colectividades do distrito, alegando o "importante 
contributo" dado por Zeca Afonso ao movimento 
associativo na margem Sul do Tejo. 

José Afonso faleceu na madrugada de 23 de 
Fevereiro de 1987 no Hospital de S. Bernardo, em 
Setübal, vitima de esclerose mültipla amiotrôfica. 

Ecos de Zeca Afonso nas ruas de Machico 

As cançôes de Zeca Afonso ecoaram terça-feira 
pelas ruas da cidade de Machico através de uma 
rede sonora, uma forma de assinalar o 12° 
aniversârio da sua morte. Um arranjo alusivo à 
efeméride, designadamente o perfil de Zeca 
Afonso pintado por uma artista de Machico, onde 
figura, simbolicamente um ramos de cravos, foi 
colocado junto da estatua de Tristâo Vaz, um dos 
descobridores da ilha, onde pode ainda ler-se 
“Zeca Afonso: cidadâo de Machico”. O cantor, no 
âmbito das actividades politicas, em 1976, 
deslocou-se a Machico, tendo de cima da estatua 
de Tristâo Vaz cantado o hino do 25 de Abril, o 
Grândola Vila Morena. Sera também distribuida 
uma mensagem de homenagem ao cantor 
relembrando a sua passagem pela cidade hâ 23 
anos. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

Enorme sclecçâo de carros e camiôes para trabalho, carrinhas de 
cargâ e passageiros, e uma grande variedade de automoveis, novos 
de "99. 

^ Carros usados aos melhores preços da cidade 

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

1785 St. Clair Ave., W., Toronto, 101: bbb-iZUU rax: (41b) t 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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Avalancha em Galtuer causa 
pelo nenos 31 mortos, diz governador 

I Pelo menos 31 pessoas morreram na 
I avalancha que atingiu terça-feira a 
I localidade austrîaca de Galtuer, 
I segundo um balanço provisôrio do 
I governador do Tirol, Wendelin 
I Weingartner. Acrescentou que 
I nenhuma das pessoas retiradas da 
I neve sobreviveu. Face à catâstrofe, o 
I Papa Joâo Paulo II enviou ao bispo 
I de Innsbruck um telegrama, em que 
I manifesta o seu pesar aos familiares 
I das vitimas e faz votos de râpido 
I restabelecimento dos feridos. Cerca 
I de 20 pessoas continuam dadas 
I como desaparecidas, existindo ainda 
I hipôteses de encontrar sobreviventes 
I nas casas apanhadas pela avalancha, 
I disse Weingartner. 
I Entre as vitimas mortais, cuja 
I maioria sâo turistas, contam-se duas 
, crianças e uma mulher grâvida, 

disse um alemâo transportado de 
helicôptero de Galtuer para 
Landeck. O governador austriaco Ireferiu ainda que vârias vitimas nâo 
foram identificadas, sô devendo ser 
possivel estabelecer uma lista mais 

I tarde. Dada a previsâo de novas 
I avalanchas, estào a ser retirados da 
I zona de Galtuer residentes e 
I visitantes, que de momento 

totalizam cerca de 3.700 pessoas 
(3.000 dos quais turistas). 
O exército alemâo colocou 17 
helicôpteros à disposiçâo das 
autoridades austriacas, enquanto a 
força aérea norte-americana 
prometeu dez helicôpteros tipo 
"Black Hawk" com capacidade para 
24 pessoas e sete toneladas de carga. 
As autoridades austriacas afastaram 
a possibilidade de utilizar outros 
helicôpteros norte-americanos de 
tamanho maior, do tipo Cobra, 
porque a sua utilizaçào poderia 
provocar o desprendimento de 
novas massas de neve. A auto- 
estrada Innsbruck-Landeck, 
transformada em posto de comando 
de socorro, foi encerrada ao trânsito 

ao principio da tarde para permitir a 
aterragem de uma dezena de 
helicôpteros norte-americanos 
estacionados no sul da Alemanha e 
que chegaram corn reforços. 
O mau tempo, que tem afectado 
toda a regiâo alpina, deixou cerca de 
60 mil pessoas isoladas em 
diferentes estâncias de desportos de 
inverno nos Alpes suiços, das quais 
40 mil em Davos e Klosters e 15 mil 
em Zermatt, informaram as 
autoridades locais. Na Europa 
central, o mau tempo deixou 60 
pessoas isoladas no centro 
desportivo de Belmeken, numa 
montanha no sul da Bulgaria, 
devido a um forte nevâo. O centro 
desportivo esta situado a cerca de 

2.000 metros de altitude e informou | 
que hâ vârias pessoas doentes. As | 
autoridades bülgaras nâo sabem | 
quando poderâo procéder à I 
evacuaçâo do local, uma vez que os | 
helicôpteros nâo podem aterrar na | 
zona por receio de avalanchas e falta 
de terrenos prôprios para o efeito. 7- 

Na Roménia, dezenas de localidades 
encontram-se afectadas por cheias e 
forte queda de neve, nomeadamente . 
no ocidente e no norte do pais, 
informou fonte do Ministério de ' 
Protecçâo do Ambiente. Em oito ^ 
departamentos no ocidente do pais, ' 
cerca de 5.000 casas e mais de 30 mil ' 
hectares de culturas foram atingidos 
pelas cheias. O sistema de T- 
iluminaçâo do aeroporto de 
Timisoara (ocidente) foi afectado, - 
obrigando ao desvio dos voos 
nocturnos para Arad, disseram 
autoridades aeroportuârias. 
Cinquenta e oito localidades do 
departamento de Arad estâo sem ; 
electricidade. No norte da Roménia, 
a neve destruiu mais de 70 casas e ^ 
cortou vârias estradas. Nove escolas 
do departamento de Maramures 
(norte), onde a neve atingiu 1,5 ' 
metros de altura, foram encerradas. 

Kosovo: situaçâo 
de rotina nas Lajes 

Os caças norte-americanos F-15 e F-16 
e A-6 que escalaram na ultima 
semana a Base das Lajes, ilha 
Terceira, viajaram para Itâlia numa 
acçâo de rotina, disse à Agencia Lusa 
uma fonte militar portuguesa. O 
mesmo informador referiu que ainda 
nâo foi solicitada autorizaçâo especial 
dos EUA para o trânsito 
extraordinârio de aviôes de guerra 

devido à situaçâo que se vive na 
provincia sérvia do Kosovo ou por 
qualquer outro motivo. "Estâ, no 
entanto, autorizada para o prôximo 
fim-de-semana uma escala de 
diferentes aviôes das forças aéreas 
britânica e norte-americana que vâo 
participar num exercicio combinado 
denominado "redflag", acrescentou. 

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. 
Façade «OMILÉNIO» 
a sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

64 mortos em 
acidente de aviaçâo 

na China 
As 64 pessoas que seguiam a bordo 
do Tupolev 154 (TU 154) da 
companhia aérea chinesa 
Southwest Airlines morreram 
quando o aparelho se despenhou 
durante um voo interno, disse uiri 
responsâvel do aeroporto de 
Wenzhou (leste da China). O 
aviâo, que fazia a ligaçâo entre a 
cidade de Chengdu (sudoeste) e 
Wenzhou, explodiu quando 
sobrevoava a localidade de Gexia e 
se preparava para aterrar em 
Wenzhou, pelas 16:30 locais 
(08:30 tmg), esclareceu p porta- 
voz. "Perdemos o contacta corn 
o voo SZ 4509 e depois 
ouvimos o sinal 110, 
significando que p aviâo 
tinha explodido", acrescentou. 
Entre as 64 vitimas, 13 eram 
tripulantes e 31 passageiros. O 
porta-voz nâo esclareceu se havia 
estrangeiros entre os passageiros. 
Equipas de socorro seguiram 
imediatamente para o local do 

acidente, para onde se dirigiram 
também responsâveis municipais e 
provincials. Um responsâvel da 
CAAC (Administraçâo da Aviaçâo 
Civil chinesa) confirmou que um 
aviâo da Southwest Airlines caiu, 
mas recusou-se a fornecer 
quaisquer outros pormenores. O 
Tupolev 154 é um aviâo de fabriço 
russo corn très reactores atrâs, e 
corn capacidade para 180 
passageiros. 
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Detectar e corrigir erros do Bug 2000 
Os erros previsiveis decorrentes do 

"Bug" do ano 2000 preocupam 

governos e agentes econômicos, 

mobilizando técnicos para uma 

guerra que, a perder-se, poderà 

custar às empresas 12 mil contos 

por minuto. O valor das possiveis 

perdas foi adiantado por uma 

empresa norte-americana que 

comercializa software em diverses 

paises, incluindo 

Portugal. 

0 problema informâtico esta na possibilidade de 
muitos computadores poderem nâo conseguir 
identificar a data correspondente ao ano 2000 (00), 
podendo, por exemple, confundi-la com 1900 
(igualmente 00). 
A ser assim, o descalabro é previsîvel em areas tâo 
fundamentals para a actual ordem econômica 
como as boisas de valores, sistemas de defesa ou 
transportadoras aéreas. Neste ultimo caso nâo é de 
excluir, também, um "crash" dos sistemas que 
permitem o contrôle do trâfego aéreo. 
A empresa norte-americana Compuware revelou 
ter desenvolvido a "primeira soluçâo informâtica" 
para corrigir os possiveis erros dos sistemas depois 
de 31 de Dezembro de 1999. Chamou "rapid 
response" a esta soluçâo nâo preventiva. 
A Compuware apresentou terça-feira em Portugal 
este novo produto informâtico destinado a detectar 
e a diagnosticar automaticamente qualquer falha 
nos sistemas, notificando a équipa de supervisâo e 
priorizando os problemas de acordo corn a sua 
gravidade ou extensâo do 
erro. Os pormenores e potencialidades do software 
desenvolvido pela Compuware - que a empresa 
classifica de "kit de sobrevivência" - serào 
apresentados em Lisboa pela directora gérai da 
Compuware ibérica, Claire Buchanan. 
A Compuware, que emprega globalmente 8.400 
pessoas, registou no ultimo ano fiscal (nos EUA de 
1 de Abril de 1997 a 31 de Março de 1998) um 
volume de negôcios da ordem dos 1,1 mil milhôes 
de dôlares em consequêneia dos serviços prestados 
a cerca de 14.000 grandes empresas. 

Em Portugal, esta présente no mercado hâ cerca 
de dois anos, trabalhando actualmente corn 
entidades como o grupo Mundial Confiança, 
Portugal Telecom, SIBS, BESCL, BCP, Edinfor 

^(grupo EDP) e Telecel. Segundo o Ministério da 
Ciência e da Tecnologia, o problema 
informâtico do ano 2000 nâo é um drama. É 
essencialmente um problema técnico que tem 
soluçâo e exige uma abordagem de natureza 
organizacional. 
A Resoluçâo do Conselho de Ministres n.o 16/98 
de 2 de Fevereiro cometeu ao Ministre da Ciência e 
da Tecnologia, através da Missâo para a Sociedade 
da Informaçâo, a incumbêneia de coordenar as 
acçôes tendentes à resoluçâo do problema 
informâtico do ano 2000. 
A Missâo para a Sociedade da Informaçâo 
recomendou a propôsito que "é fundamental que as 
preocupaçôes do Governo relativamente ao 
problema do Ano 2000 sejam estendidas às 
Autarquias Locals, nomeadamente em virtude de 
possiveis problemas no âmbito dos Serviços 
de Utilidade e Abastecimento Pùblico. Considéra 
âreas criticas a da Saüde, Serviços de 

Abastecimento Pùblico, Protecçâo Civil, Energia, 
Defesa, Transportes e Comunicaçôes, 
notando que devem ser tratadas em conformidade. 
E hoje comummente utilizada a forma de 
identificaçâo do ano através do recurso aos dois 
ùltimos digitos que o compôem. Reflectindo 
esta realidade, a mesma forma tem sido usada no 
desenho e implementaçào de sistemas 
informâticos, sistemas de informaçâo e outros 
sistemas tecnolôgicos. Sucede, contudo, que, tal 
como foram concebidos, muitos desses sistemas 
nâo conseguirâo associar os n. 00 ao ano 2000, corn 
gravosas consequêneias para o seu funcionamento, 
que, no limite, poderâo 
significar a sua pura e simples paralisaçâo. 
O âmbito do problema adquire uma amplitude 
considerâvel se atendermos a que ele nâo se limita 
aos programas e aos dados aplicacionais, mas 
estende-se ao software de base distribuido pelos 
fornecedores ao longo do tempo, incluindo 
sistemas operativos, sistemas 
gestores de bases de dados, programas-produto e 
utilitârios, packages adquiridos, bem como ao 
hardware e firmware, na medida em que 
praticamente todo o equipamento inclui relôgios 
internos utilizados nas suas prôprias operaçôes de 
registo, controlo e sincronizaçâo. 
A vulnerabilidade dos sistemas informâticos à 
mudança do milénio, nota a Missâo, terâ 
consequêneias graves sobre os dados, neles 
contidos. A Missâo aponta, a titulo de exemplo, 
algumas das situaçôes possiveis: Os dados exibidos 
ou listados, ordenados por data/hora, 
figurarào fora de ordem, os dados calculados ou 
processados corn base em datas, quer sejam obtidos 
dos sistemas, compiladores ou programas, ficarào 
incorrectos, a idade dos registos dos ficheiros serâ 
calculada em erro. Acrescenta que muitos registos 
histôricos serâo eliminados por impropriamente 
lhes ser calculada uma data de expiraçâo no ano 
2000 e subséquentes, muitos registos histôricos a 

eliminar no ano 2000 nâo serào apagados, o que 
provocarâ que as transacçôes e programas "batch" 
que ocorram posteriormente utilizarâo datas 
incorrectas e produzirâo resultados errados. Référé 
ainda que os programas de câleulo de datas 
especificas, como fins-de-semana, meses, 
trimestres, entre outros, produzirâo resultados 
errados durante as semanas finals de 1999 e 
primeira parte do ano 2000, e que programas de 
segurança que utilizem datas poderâo 
comprometer a sua funçâo depois de 31 de 
Dezembro de 1999. Atendendo ao uso alargado de 
sistemas tecnolôgicos nos dias de 
hoje, os riscos descritos existem praticamente em 
todas as organizaçôes. 

Faltam aproximadamentelO meses para avaliar do 
grau de sucesso das medidas preventivas entretanto 
adoptadas. 

Génio do cubo mâgico 
resolve 'bug' do milénio 

o pequeno génio que, aos doze 
anos de idade, descobriu o segredo 
do cubo mag(ico apresentou agora 
uma soluçâo para o problema do 

"bug" do milénio, o 2YK, que 
résulta da incapacidade de muitos 

microprocessadores em 
reconhecer 01-01-00 como sendo o 

primeiro dia do ano 2000. 

O britânico Patrick Bossert tornou-se famoso 
no inicio da década de oitenta quando 
resolveu o enigma cübico de Rubik e escreveu 
um livro sobre o assunto que veudeu 1 5 
milhôes de exemplares e ter-lhe-â rendido o 
équivalente a 20mil contos. Agora corn 30 
anos de idade, formado em engenharia 
electrônica e recrutado para director técnico 
da WSP Business Technology, uma unidade 
de consultadoria do grupo WSP, Bossert 
apresenta a Sonda Delta-T como soluçâo para 
0 problema que mais 
inquiéta o mundo 
informâtico em que 
vivemos. A Sonda 
Delta-T éuma espécie 
de "kit", que se vende 
numa caixa como um 
jogo, e que apôs ser 
instalada é capaz de 
descobrir quais os 
microprocessadores 
dentro de um sistema 
informâtico que nâo 
vâo conseguir passar 
de 1999 para 2000. A 
adaptaçâo à 
passagem é simples de fazer, mas o problema 
tem sido identificar os programas que 
precisam de ser adaptados. A sonda de 
Bossert permite ganhar tempo precioso e jâ foi 
testada corn sucesso numa loja da cadeia 
britânica de supermercados "Sainsbury", 
confirmando a operacionalidade résultante do 
esforço de adaptaçâo que a cadeia tem vindo a 
fazer desde 1995. 



O MILÉNIO 
Sexta-feira, 26 Fevereiro, 1999 

MISCELÂNIA 19 

Jornalismo no século XXI em debate 
na I Convençâo de Jornalistas 

0 jornalismo no século XXI vai estar em debate na 
1 Convençâo de Jornalistas, uma iniciativa do 
Gabinete de Imprensa de Guimarâes, que conta 
corn intervençôes de Emidio Rangel e Carlos 
Magno, entre outros profissionais. O encontre, que 
decorre na Universidade do Minho, em Guimarâes, 
destina-se a jornalistas, colaboradores de ôrgâos de 
comunicaçâo social, docentes e estudantes. A I 
Convençâo de Jornalistas pretende promover a 
reflexâo sobre a actual situaçâo destes 
profissionais, abordando também a especificidade 
do exercicio do jornalismo na imprensa regional. 
Do mesmo modo estarâo em discussâo o reforço da 
solidariedade entre os jornalistas e a formaçâo 
profissional. A abertura sera presidida por Arons 
de Carvalho, secretario de Estado da Comunicaçâo 
Social, seguindo-se uma conferencia de Emidio 
Rangel sobre "O future da televisâo em Portugal". 
O primeiro dia inclui ainda uma intervençâo de 
Manuel Sola, coordenador do jornal La Voz de 
Galicia, sobre a imprensa local naquela regiâo 
espanhola. A ûnica conferencia prevista para 
sâbado estarâ a cargo de Carlos Magno, que 
abordara o tema "O poder visto do Norte e o Norte 
visto do poder". O programa prevê ainda a 
realizaçâo de dois grupos de trabalho, cada um 
deles subdividido em quatre temas que serâo 

discutidos simultaneamente. O primeiro grupo 
inclui os temas "Etica, deontologia e fontes", 
coordenado por Manuel Carvalho, "Limitaçôes ao 
exercicio da profissâo" (Miguel Carvalho), "Râdios 
locals" (Domingos Xavier) e "Imagem. 
Fotojornalismo" (Egidio Santos). No segundo serâo 
discutidos os temas "A especificidade da imprensa 
regional e dos correspondentes locals" (Armindo 
Cachada), "Acesso à profissâo: formaçâo e estâgios" 
(Paula Joyce), "Estabilidade profissional e 
problemas laborais" (Joâo Mesquita) e "O 
jornalismo no século XXI" (Carlos Grade). 

COMUNICAÇÂO E ESCOLA 
Internet e Educaçâo. 
Pode parecer estranho falar 
da Internet neste momento. 
Tal porque desde hâ tempos 
quase sô se ouve falar da 
Internet (passe o exagero) 
em jornais, revistas ou 
debates politicos. Tom 
Hanks e Meg Ryan foram 
"encarregados" pela 
industria cinematografica 
de espalhar a mensagem 
"internetica" usando os 
poderosos meios postos à 
sua disposiçào para o efeito. 
Os portugueses tem vindo a 
mostrar uma enorme gula 
pelas novas tecnologias. 
Desde o dinheiro 
electrônico aos telemôveis, 
passando pela "Via Verde" da BRISA , somos um 
povo admiravel pela adesâo que damos a esses 
meios de "contacto" corn o ambiente que nos 
rodeia. A quantidade gigantesca de telemôveis 
existente no nosso Pais é de tal modo estranha que 
até jâ tem sido apresentada como indice de 
desenvolvimento nacional, ou algo do género, por 
pessoas "distraidas" ou mal informadas. Nâo 
concordo corn esta extrapolacao da contagem de 
telemôveis para qualquer espécie de "Indice de 
Desenvolvimento Humano". Corn efeito esta 
fantastica "Telemobilizaçâo Nacional" nâo é 
sinônimo de nenhum desenvolvimento especial das 
capacidades humanas. Nem sequer significa que 
tenha melhorado o nosso quotidiano ou 
aumentado a verdadeira comunicaçâo entre os 
cidadaos. Alias, alguns maldosos, lembram-se logo 
de controlar os sens subordinados oferecendo-lhes 
carinhosamente um telemôvelzinho para que 
estejam sempre contactâveis. E ' uma malandrice . 

Em qualquer lugar, em qualquer momento o 
"telemobilizado" passa a poder ser comandado à 
distância e chamado para aquela tarefazita de que 
se poderia estar a "esquecer". Seja na praia , mesmo 
a horas bizarras -imagine o leitor o que mais. Corn 
a nossa querida "Net" a historia é outra. Aqui 
trocam-se ideias , trocam-se textos, podem 
consultar-se jornais de todo o Mundo disponiveis 
"On-Line". Estima-se que cerca de 10% dos 
portugueses estejam ligados à Internet. 
Infelizmente tal percentagem é inferior nos outros 
Paises lusôfonos: no Brasil serâo cerca de 2,5 
milhôes os "Internautas" ; se a percentagem fosse 
semelhante à portuguesa seriam cerca de 16,1 
milhôes! Um profissional da Educacâo nâo deve 
deixar de estar ligado à "Net"; Estender o uso da 
"Net" e' um esforço clarividente que o ministre 
Mariano Gago vem tentando. Devemos saudar 
iniciativas destas: nâo podemos criticar sem 
criterio. A "Net" e' um espace de liberdade. 
Alargar o seu uso e ' correcte. 

Socrates promete 
fazer "sangue" para 
garantir segurança 

o ministro-Adjunto José Sôcrates garantie em 
Lisboa que a aplicaçào da lei de segurança em 
parques infantis "vai doer a muita gente, 
sobretudo às câmaras municipals e às juntas 
de freguesia". José Sôcrates, que falava na 
abertura do II Encontre "Recreios e Parques 
Infantis - Segurança - Um ano de legislaçào", 
sublinhou que "doa a quem doer, os parques*^ 
infantis que nâo tiverem condiçôes vào 
mesmo encerrar". Acrescentou dispor 
nomeadamente de dados sobre o Algarve, 
além de outros que jâ conhece, que mostram 
que o "panorama nâo é famoso". Para José 
Sôcrates, um ano depois de o decreto-Lei 
379/97 ter entrado em vigor, "muita coisa foi 
jâ feita", uma vez que todos os parques infantis 
construidos depois dessa data tiveram que se 
submeter à lei, bem como espaços de recreio e 
lazer. "As câmaras municipals têm que 
perceber que o que nâo é adequâvel à 
legislaçào tem mesmo de encerrar", frisou, 
acrescentando que é preferivel encerrar 
parques do que "correr o risco de haver mais 
duas ou très crianças a sofrer acidentes graves 
por ano". Para o ministro, a forma de 
ultrapassar esta situaçâo passa pela 
mobilizaçào da sociedade civil, que tem de 
perceber que é necessârio investir mais e corn 
maior segurança nos parques infantis e nos 
espaços de recreio e lazer. "Quem quis uma 
decisâo ambiciosa, como o governo, que 
elaborou uma das leis mais avançadas da 
Europa, sabe que sô lentamente é que se 
atinge o que se quer e para lâ chegarmos 
haverâ algum +sangue+", acrescentou. Apelou 
ainda ao diâlogo entre a Associaçâo para a 
Promoçâo da Segurança Infantil (APSI) e as 
câmaras municipals, nomeadamente sobre os 
resultados das inspecçôes. Sublinhou que 
agora o governo vai dividir as inspecçôes em 
dois tipos: os equipamentos que têm 
condiçôes para se manter e os que têm que 
fechar. 

Morreu idoso espancado em assalto 

Um homem de 65 anos espancado durante um 
assalto à sua residência ocorrido no inicio da 
semana morreu no hospital de Santo Espirito, em 
Angra do Heroismo, disse fonte familiar. Segundo 
o seu filho. Manuel Sousa Ramos morreu devido a 
problemas cardiacos "nâo havendo nenhuma 
informaçào médica que estabeleça qualquer 
ligaçào ao assalto de que foi alvo". De acordo corn 
alguns populares do bairro onde residia, a vitima 
terâ retirado a mâscara ao ladrâo e respondido às 
agressôes fisicas. Manuel Sousa Ramos e a esposa 
foram assaltados no inicio da semana na sua 
residência, no Pico da Urze, por um ladrâo 
mascarado que tentava obter dinheiro. "Hâ ainda 
outros motivos que estào em segredo de justiça" 
adiantou fonte policial. A mesma fonte disse à 
Agência Lusa que jâ foi identificado um suspeito 
"cujo processo vai ser remetido a Tribunal, que 
posteriormente se vai pronunciar sobre a sua 
eventual culpabilidaâe no assalto e 
responsabilidade pelo falecimento de uma das 
vitimas". 
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CARNEIRO 0 seu intéressé por varies assuntos esta 

vindo à tona. As pessoas consultam-no/a 

sobre todos os assuntos, do "A" de 

alquimia ao "Z" de zodiaco. Sua 

dedicaçào a um leonino renderâ 

intéressantes dividendes. 

TOURO Voce esta conseguindo harmoniza-se corn o 

seu ritmo interne. A posiçào lunar traz 

localizaçâo de objectes perdidos e 

investimentos luaativos. Sua atençâo vai 

girar em torno do lar, da situaçào conjugal. 

GEMEOS Seu ciclo esta em alta - expérimente e explore, 

esteja actualizado/ a corn as tendências da 

K J|H 1 moda. Um parente, que reside numa cidade 
"N ^ distante busca seus conselhos sobre 

^ 4 I J relacionamentos, aparêneia fisica. 

CARANGUEJO Deixe que saibam: "Hâ duas formas de fazer 

as coisas; a forma correcta e a minha!" 

Mantenha a liberdade de criaçâo, exiba sua 

capacidade de ser original. A conversa 

começa devagar, mas logo vai pegar fogo. 

LEAO 
r- 

Para receber um sorriso, dê um sorriso. Leia e 

escreva sobre psicologia e parapsicologia. 

Uma pessoa do sexo oposto pergunta: "Este é 

um relacionamento de curta duraçào?" Hâ 

um virginiano envolvido nisso. 

VIRGEM Analise a mensagem de Leâo para obter uma 

importante dica. As pessoas buscam a sua 

liderança - ajude-as sem ficar perdido/a num 

emaranhado buroaâtico. Hâ um nativo de 

Balança pedaço. 

B AL AN ÇA Defina os termes e o local da aeçào, trace os 

limites, encontre as respostas. Voeê ouvirâ 

uma confissâo; "Nâo consigo mais guardar 

segredo - estou apaixonado/a por si!" 

Ofereça châ e simpatia. 
m 
ESCORPIAO Um dia do modo que voeê gosta. Um 

parente ajuda-o/a corn sua experiência, 

podendo até oferecer dinheiro. 

Aprofundando sua busca de informaçôes 

encontrarâ outras respostas. 0 momento 

pede calma. 

SAGITARIO Destaque para a universalizaçào - explore, 

pesquise, consulte um nativo de Escorpiào 

I sobre suas dûvidas. Voeê pode estar no 

i caminho para tirar a sorte grande nas 

finanças. Um nativo de Cameiro participa 

disse. 

CAPRICÔRNIO Sua atitude muda em relaçào à situaçào 

HjrLrNMK conjugal. Nâo tente impedir o progresse - 

HyPSI voeê précisa de mais elogios ou eventos para 

^ aumentar a sua autoconfiança. Um nativo de 

^ } Leâo vai ajudâ-lo/a nessa empreitada. 

AQUARIO Um passe interceptado nâo significa que a 

équipa rival vai conseguir levar a bola. 

Momento excelente para pensar em 

poupança, localizar objectes perdidos, tomar 

decisôes referentes a amor e casamento. 

PEIXES Dê plena expressào à sua curiosidade 

: intelectual. Estude, pesquise, escreva. 

: Mostre seu talento para fazer os outres 

i rirem, mesmo que entre lâgrimas. Um 

geminiano muito loquaz tem papel 

fundamental nesse momento. 

BANCO ESPIRITO SANTO 
S 

o SEU BANCO DE SEMPRE 

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

Pacote de Benefîcios 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 Representaçào em Caracas, 

Francoforte, Joanesburgo, Luanda, Milâo, Newark, Paris, Rio de 

Janeiro, Sào Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

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

Internet - http://www.bes.pt 

Continuaçào da pagina 1 

Local 183, homenageou 3 Membres 
Parlamentarei, do Partido Liberal 

juventude, experiência e 
capacidades naturais, têm ainda 
muito a dar à 
Provincia e ao pais. 
Os très homenageados 
agradeceram a 
simpatia da Local-183 
e prometeram, sem 
hesitaçôes, fazer mais e 
melhor, para 
continuarem a merecer 
o apoio e a amizade 
dispensados. O Lider 

Liberal e da Qposiçâo, Dalton 
McGuinty, foi o homem da noite, 

nâo apenas pelos 
elogios aos 
companheiros mas, 
acima de tudo, pela 
critica ao Governo de 
Mike Harrys e pelas 
linhas do seu 
programa para um 
Ontario melhor e mais 
saudâyel.Foi aplaudido 
de pé, duas vezes! 

SIGNORA 

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

Lê q seu futuro na palma 4a mâo e em cartas. Foi esçolhida 
para assistir pessoas corn problemas e tem ajudado muita gente 
de todas as categorlas sociais corn problemas de amor. 
Casamento, negôcios e saûde, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequeno, fica por resolver. 
Se reside fora da area de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatârio. 

Se outros 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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Soluçôes da Semana Passada: 
Horizontais: 1- Caca; revelar. 2- Ama; camarada. 3- Ta; pas; rata. 4- Are; Siro. 
5- Nero; par; CMI. 6- Alado; remoer. 7- Do; Eva; uas. 9- Vil; môs; sal. 10- 
Cadaval Dali. 11- Alagas; comas. 12- Laroz; camara. 

Verticals: 1- Catanada; cal. 2- Amarelo; vala. 3- Câ; era; lidar. 4- Ode; lago. 5- 
Câo; ovo; Vaz. 6- Ras; mas. 7- Em; mar; sol. 8- Lar; réu; câ. 9- Eras; mal; dom. 
10- Vaticos; sama. 11- Adarme; calar. 12- Rasoira; lisa. 

HORIZONTAIS: 1-Sagrado; calva.2-Berra;Célé- 

brés .3-Obrigaçâo;ninharia.4-Pequenas; espe- 

cie de palmeira;brisa.5-Frutos da anona;le- 

tra grega.6-Beijar;Confederaçâo dos Agri- 

cultores Portugueses(Slgla).7-Antiga porce- 

lana do Oriente;varinha usada pelos maes- 

tros(pl.). 8-Abrev. de senhor;ermida.9-Pre- 

posiçao; que e da raça dos mus;lavrem. 10- 

Terra areenta;albino(Bras.).11-Esquifes; 6- 

xido de Alquilo.12-Afrouxa;levantara. 

VERTICAIS: 1-Natural de S.Pedro do Sul; ar- 

madilha de pesca.2-Areénta;bosque.3- Meni- 

nas;conjunçâo. A-Batràquio; nome de homem; 

ruins. 5-Sobreloja(sigla); calada (fig.).6- 

Produz;aceitei.7-Espécie de gaivota; batra- 

quios.8-Essência; porco.9-Caminho;sara; ar- 
tigo antigo. lO-Es-Sueste(sigla) ;queda de a'- 

gua num rio, de grande altura. 11-Grude ; so- 

frer.12-Planta rasteira da familia das Ari^ 

toloquia'ceas ; semente do ulmeiro. 

Sérvios preparam 
ofensiva para a 

Primavera 
A secretâria de Estado norte-americana 
Madeleine Albright denunciou a existência de 
preparatives sérvios na fronteira provincial do 
Kosovo para uma ofensiva na Primavera. 
"Parece que ele (os sérvios) preparam-se para 
uma ofensiva para a Primavera e vamos dizer- 
Ihes claramente que tal sera um grave erro", 
disse Albright na Comissâo de Relaçôes 
Externas do Senado norte-americano. 
Albright defendeu ainda perante os senadores <• 
os resultados alcançados em Rambouillet 
(arredores de Paris) e afirmou a dado passo: 
"Se quisermos ser Rambos, eu nâo tinha ido a 
Rambouillet". A secretâria de Estado norte- 
americana frisou ainda a importâneia da 
participaçâo de um dispositive militar dos 
Estados Unidos na força internacional de paz. 
Por seu turno, a Santa Sé apelou a uma "nova 
hipôtese para a paz" considerando "incerto" o 
resultado das prôximas negociaçôes. A 
convocaçâo de uma nova conferêneia de paz a 
15 de Março em França "deverâ ser saudado 
como uma nova hipôtese de esperança na 
paz", escreve o jornal "Osservatore Romano", 
ôrgâo oficial do Vaticano. "As perspectivas de 
êxitos continuam incertas" adianta aquele 
jornal alertando contra "a expansâo da 
violêneia na provincia sérvia". 
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entro de Informaçâo 
Imobiliârio & Real Estate Inc. 

A ESCOLHA CERTA PARA UMA 

COMPRA OU VENDA 

CERTA 

CEE: (416) 567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Representande de Vendas 

Kathleen Henriques 
Représentante de Vendas 

Totalmente dedicados à comunidade portuguesa 

-PTR^ 
CHURRA5QUEIRA 

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

A NOSSA SALA DEJANTAR OFERECE-LHE UM AMBIENTE 
MEDITERRÂNIO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. 

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

Abertos todos os dias para 
almoço e jantar 

(excepto â$ Terças) 

Cozinha sempre preparada de 
frescol 

Os nossos preços... Vai adorâ- losl 

Telefone para réservas, 
entrega ou take-out 

TEL: 537-2098 
928 COLLEGE STREET 

(JUNTO À DOVERCOURT) 
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Um Mercedes coin 
linhas desportivas 

Esta semana, venho falar de um 
automôvel que certamente farâ 
"crescer âgua na boca" dos amantes 
destas mâquinas de velocidade, 
ôptimas para dar nas vistas quando se 
passa pela rua. 

Os engenheiros alemâes gostam de 
manter a tradiçâo de luxo e segurança 
provando, mais uma vez que nâo 
querem perder essa visào, saindo este 
ano, entre outros automôveis, corn o 
SLK 2000 Kompressor. Um carro que 
na verdade satisfaz os sonhos de 
qualquer pessoa. Corn uma 
acelaraçào de 0 a 100 km/h em 73 
segundos, ajudado pelo seu motor de 
185 cavalos de força, e 16 vâlvulas, 
agarra-se à estrada como um 
verdadeiro roadster. Nâo podemos 
falar na velocidade sem depois 
destacarmos o sistema de segurança 
deste carro, tem air bags laterais e 
frontais e controlo de traçâo ASR, 
provando mais uma vez a atençâo 
virada para a proteçào do condutor. 
Para além de tudo isto, corn um toque 
de botâo, transforma-se num 
descapotâvel perfeito para os dias de 
Verâo, escondendo a capota no porta 

bagagens. Embora seja um sonho 
obter um carro deste calibre para 
muitos de nos, a verdade tem de ser 
dita: que é um carrâo, la isso é! 

Quinzena da Juventude 
arranca a 12 de Março 

Teatro, cinema, animaçào de rua e 
desporto, sâo as apostas da I 
Quinzena da Juventude, que terâ 
inicio em 12 de Março e que se 
prolongarâ até 28, data em que se 
comemora o Dia Mundial da 
Juventude. Vitor Proença, vereador 
da Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém, disse à Lusa que o 
programa contempla 55 projectos 
de associaçôes juvenis e tem como 
objectivo "desenvolver e dinamizar 

as prâticas associativas na 
juventude". O destaque da I 
Quinzena da Juventude recai no 
espectâculo de rua "A 
Encruzilhada dos Destinos", corn 
cenografia de Luis Cruz, a ser 
apresentado em Vila Nova de Santo 
André, Alvalade do Sado e 
Santiago do Cacém. A iniciativa 
contempla ainda um dia 
inteiramente dedicado aos 
desportos ditos radicals. 

Submissâo: também se 
précisa de vez em quando 

Por: Ana Fernandes 

Alguns chamam-me esquisita, 
outros acham-me normal - isso é- 
me indiferente. O certo é que gosto 
imenso de me isolar e de caminhar 
psicologicamente através da vida e 
do tempo para me descobrir, ao 
mesmo tempo que tento 
compreender (pelo menos um 
pouco) aqueles que me rodeiam. 
E foi precisamente numa destas 
reflexôes que descobri que todo o 
ser humano deveria ser um pouco 
humilde e submisso para se sentir 
feliz e ajudado pelos demais. Ora, 
vejamos: enquanto passava pelos 
meus pensamentos, veio-me à 
mente a histôria da Cinderela. 
Certamente que todos conhecem 
este conto de crianças, também 
conhecido como "A Gata 
Borralheira", que nos ensina 
bonitas e importantes liçôes. 
Nascida donzela, a bonita 
Cinderela viu-se alvo da crueldade, 
frieza e inveja da sua madrasta e 
respectivas filhas. No entanto, a 
pequena Cinderela tudo aceitou 
corn carinho e submissâo, nunca 
faltando às suas obrigaçôes 
domésticas. Claro que, bem la no 

fundo, a pobrezita aspirava a ver a 
sua vida modificada, alias, a vida 
que lhe pertencia por direito. 
Passaram-se anos e anos, até que a 
nossa querida menina intercedeu à 
sua fada madrinha para a ajudar. E 
o final jâ é conhecido de todos 
nôs.Bom, tudo isto para dizer que 
quem espera sempre alcança; quem 
é humilde e submisso derruba 
qualquer obstâculo. De que vale 
querer mal a alguém, sentir 
necessidade de se vingar, ou 
simplesmente estragar os pianos 
que outra pessoa possa ter, se no 
final de contas o feitiço se volta 
contra o feiticeiro? Nesta 
caminhada que fiz, descobri que até 
um dos idolos da nossa juventude 
lusôfona, o agrupamento Xutos e 
Pontapés, possui um tema 
entitulado submissâo. Afinal, uma 
coisa é pisarem-nos e nos nâo 
reagirmos; a outra, é o sabermos 
viver em harmonia uns corn os 
outros, o sabermos partilhar as 
nossas ideias e ideais, o sabermos 
ser uma comunidade unida. Força 
meus jovens: a comunidade nâo 
pode parar; nécessita, sim, avançar, 
progredir e dar muitos frutos. Mâos 
à obra! 

AGORA COM 
I7ITAMINA Cü 

SPRING WATER BEVERAGES 
✓ 

Aguas puras 
adocicadas 

ûnicamente corn o 
açûcar natural dos 

frutos. 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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Faculty of 
IARBOTI ^ 

Arts and Science UNIVERSITY OF TORONTO 

CIRV continua a apoiar estudantes Universitârios 

A Universidade de Toronto realizou o seu 
convivio anual de Agradecimento aos doadores 
de Boisas de Estudo, Estudantes e Pais ou 
Encarregados de Educaçâo. 
Mais uma vez a CIRV esteve présente na pessoa 
do seu présidente, Frank Alvarez que, saudou 
corn satisfaçâo a jovem Filipa Isabel Santos, a 
recipiente da Boisa de Estudo da CIRV, em 
1998. 
A jovem Filipa Santos, formou-se na Faculdade 
de Artes e Ciências da Universidade de Toronto 
e, depois, especializou-se em Biologia. 
Em diâlogo corn Frank Alvarez, Filipa Santos, 
mostrou-se feliz por ter estudado português na 
Universidade e agradeceu de novo a Boisa que 
tanto a ajudou a completar os seus estudos. 
CIRV, prolongou o seu compromisso de, 
anualmente, oferecer uma Boisa de Estudos, a 
um estudante universitârio português ou luso- 
descendente. Filipa Isabel Santos e Frank Alvarez 

Artes Marciais 

o Sensei Valter Silvestre, esta em seminârios sobre 
'Defesa-Pessoal' pelas escolas da provincia até ao 
fim de Março. 
Por outro lado, sâbado, 27 de Fevereiro, Silvestre's 
Martial Arts, participa em Hamilton, com uma 
équipa da sua Escola, no "Ontario Provincial Open 
Karate Championships". 
Para informaçôes, contactem Valter Silvestre, pelo 
telefone: 588-6141, em Toronto. 
Ocupem os tempos livres dos vossos filhos corn 
coisas ùteis. A 'de'fesa-pessoal', é um dos mais 
agradâveis e importantes passatempos para a 
Juventude. 

Deputados de palmo-e-meio reûnem "mini-parlamento" ibérico 
Um "mini-parlamento" ibérico de 120 crianças 
reuniu em Bragança, no âmbito da geminaçâo 
entre a cidade transmontana e Zamora, Espanha, 
evento durante o quai os dois municipios 
oficializaram um protocolo de cooperaçào. As 
cidades de Bragança e Zamora estâo geminadas 
desde a década de 80, mas, durante os ültimos 
anos, a aproximaçâo entre as duas regiôes nâo tem 
dado os resultados pretendidos, sendo agora 
intençào dos responsâveis dos dois municipios 
reforçar os laços histôricos que unem os dois lados 
da fronteira. Nesse sentido, o présidente da 
Câmara de Bragança, Jorge Nunes, e o alcaide de 
Zamora, Antonio Marquez, assinaram um 
protocolo que visa uma cooperaçào mais estreita 
nas areas da cultura e desporto e também ao nivel 
econômico. O protocolo prevê que sejam feitos 
convites mùtuos quando ocorrerem actividades 
comerciais, como a Mostra de Carnes Certificadas 
"Carnissima", organizada pela Associaçâo 
Empresarial do Distrito de Bragança, ou a "Feira de 
la Ceramica y Alferaria Popular", promovida pelo 
Ayuntamento de Zamora. Na area cultural, os dois 
municipios acordaram que a "Bienal de Pintura", 
organizada até aqui em Zamora, passe a decorrer 
anual e alternadamente em cada uma das cidades. 
De acordo corn a "Carta de Geminaçâo", os dois 
municipios vào ainda celebrar o "Dia de Bragança 
em Zamora" e o "Dia de Zamora em Bragança, 
promover iniciativas desportivas, de intercâmbio 
escolar e de apoio à terceira idade. A oficializaçâo 
deste acordo de cooperaçào decorreu no final de 
uma sessâo da Assembleia Municipal de Bragança, 
durante a quai foi dada "A Palavra aos Mais 
Novos". Trata-se de uma iniciativa da Câmara de 
Bragança, que jâ vai na sexta sessâo, em que, 
mensalmente, as crianças das escolas do concelho 
substituem, no Auditôrio Paulo Quintela, os 
deputados municipals, conduzindo os trabalhos 

destas sessôes especiais e questionando o 
présidente da Câmara, Jorge Nunes, sobre dos 
problemas corn que se deparam nas suas escolas ou 
nos locals onde vivem. Na sessâo de quarta-feira, 
em que também participaram as crianças 
espanholas de Andavias, Zamora, foi aproveitado 
"el pleno infantil" para questionar os responsâveis 
politicos da sua regiâo sobre questôes locals, 
conhecer a realidade da regiâo vizinha e trocar 
impressôes corn outras crianças. "Los chicos" de 
Andavias pediram ao Alcaide de Zamora "pistas 
para bicicletas, campos de jogos e espaços para 
fazer exposiçôes de animais", confirmando a 
afirmaçâo feita pelos responsâveis que os 
acompanhavam de que, ao nivel dos equipamentos, 
as suas escolas "estâo bem". Bern diferente é a 
realidade de Bragança, como se pôde constatar 
pelas questôes colocadas pelas crianças das escolas 
primarias das Cantarias, Bairro Artur Mirandela, 
Serapicos, Izeda e Freixedelo, a quem foi dada a 
palavra. O présidente da Câmara de Bragança foi 
questionado sobre a promessa que fez no sentido de 
construir uma nova escola primaria no Bairro dos 
Formarigos, "o que evitaria que a pequena escola 
numéro 8 do Artur Mirandela estivesse 

superlotada". A pergunta tornou-se mais pertinente 
por terem sido relembrados os casos de crianças 
que foram atropeladas ao atravessarem a 
movimentada Avenida Sâ Carneiro, que sépara os 
dois bairros. As carências chegam ao ponto de uma 
das crianças que fréquenta a escola primaria da 
aldeia de Serapicos ter perguntado ao autarca 
"quando é que pensa tapar os buracos da escola 
para que os ratos deixem de nos fazer companhia". 
E, numa altura em que a Câmara de Bragança 
iniciou um processo que visa a informatizaçâo de 
todas as escolas primarias do concelho, ainda hâ 
casos de estabelecimentos de ensino onde as 
crianças escrevem em quadros de papelâo, como 
referiu uma das intervenientes. Tudo isto sem 
esquecer também o caso da pequena Sofia, que 
fréquenta sozinha a escola primaria de Freixedelo e 
que se mostrou "muito contente por poder estar 
nesta assembleia corn todos estes meninos". "Tudo 
se hâ-de arranjar", respondeu o présidente da 
Câmara, Jorge Nunes, que deu conta aos mais 
novos das medidas que a autarquia estâ a tomar 
para resolver os problemas apontados. 
Aproveitando a presença da comitiva espanhola, 
Jorge Nunes, lamentou que, "tendo em conta a 
aproximaçâo entre Bragança e Zamora, a sede 
portuguesa da Fundaçâo Rei D. Afonso Henriques 
tenha ido para Amarante". Segundo explicou, "a 
cidade de Bragança nâo pertenceu ao patronato da 
fundaçâo e, quando elaborou a sua candidatura 
para aderir, jâ estava a decisâo tomada 
relativamente a sede portuguesa". A Fundaçâo Rei 
D. Afonso Henriques congrega municipios do 
Norte de Portugal e da provincia espanhola de 
Castela e Leâo e tem sedes em Zamora e Amarante. 
Em Zamora, este espaço encontra-se jâ a funcionar, 
enquanto em Amarante se aguarda que seja feita 
uma intervençâo no edificio adquirido para o 
efeito. 
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O MILÉNIO 
Locals de venda de O MILÉNIO, 
no circuito do 
PORTUGUESE BOOK STORE: 

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

DISTRIBUIÇÀO 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 
-Casa Toste Armazem Português 
OAKVILLE: 
-Nova Era Bakery 
-Azores Supermarket 
-Tahiti Bakery 
-John’s BBQ^ 
-Oakville Fish Market 
HAMILTON: 
-Alves Supermarket 
OTTAWA: 
-José Soares (Delegaçâo) 

Info; (416) 538-0940 

Agenda 
comunilarla 

-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 bade. 

-O First Portuguese, promove dia 27, um jantar de 
aniversârio do Rancho Folclorico e Noite Cultural. 
-Domingo, dia 28, a jovem Michelle Tavares, lança 
o seu primeiro trabalho gravado, com almoço e 
variedades, no Renaissance C.Centre, em 
Mississauga. O trabalho de Michelle, intitula-se 
"Para sempre nos meus sonhos". 

-Dia 28, domingo, realiza-se em Brampton "O Dia 
das Amigas" no salâo do Restaurante "Nossa Casa", 
com Buffet e, variedades, com actuaçôes de Tessa 
Alves e Sarah Pacheco. Havera 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 Geral, dia 28, às 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 excursào às festas de Verâo 
da Praia da Vitoria, entre 30 de Julho e 14 de 
Agosto. Quem quizer participar na excursào, 
informe-se: Henrique Avila (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 Geral 
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. 

-O conjunto "Sonhos de Portugal", de Cambridge, 
lança um segundo 'CD', sâbado, 13 de Março, no 
Clube Português de Cambridge, corn a 
participaçâo de Sarah Pacheco. O novo trabalho 
dos "Sonhos de Portugal", tem por titulo, 
"Principio sem fim". 

ALUGA-SE 
Casa nos Açores - Sâo Roque, Ponta 
Delgada. 
Casa toda equipada, a très minutes da 
praia. 
Aluga-se para turismo. 
Telefone para (416) 466-8634 

EMPREGOS 
PRECISA-SE 

Companhia em Toronto, précisa de 
secretâria corn inglês, português e bom 
atendimento ao publico. E necessârio 
saber trabalhar corn computadores. 
Tel; (905) 874-9116 e pergunte por Joâo. 

Fâbrica de costura nécessita de alfaiates e 
de costureiras corn experiência. 
Tel: 638-4844 e fale corn Rosa das 8 da 
manhâ às 2 da tarde. 

Restaurante précisa de cozinheiro, 
empregados de mesa, de balcâo e de 
cortadores. 
Tel; 762- 0458. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
para a area de Mississauga e Bolton. 
Tel: 329’5302. 

Restaurante Canadiano précisa de 
empregado corn alguma experiência. 
Tel; 516-9751 e fale corn Aires. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
para a area de GeorgeTown e Brampton. 
Tel; (905) 820-8827. 

Precisa-se de pintor para a construçâo 
corn experiência. 
Tel; 787-0850 depois das 6 horas da tarde. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Trabalho diurno e nocturno. É necessârio 
algum inglês. 
Tel: (905) 896-2373 durante o dia e (416) 
532-96543 depois das 5 da tarde e fale 
corn Joe Carlos. 

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

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

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

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 
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Sismo no Faial e Pico 
nâo causou danos 

As ilhas do Faial e do Pico foram na 
quarta-feira passada afectadas por um 
sismo que atingiu o grau IV na escala 
Mercalli, nâo havendo danos a 
registar. Segundo o Serviço Regional 
de Protecçào Civil, o abalo ocorreu às 
9 e 10 locals (10 e 10 em Lisboa). 
Desde que o Faial, o Pico e Sâo Jorge 
foram atingidos, a 9 de Julho, por um 
sismo que provocou a morte de oito 
pessoas e destruiu centenas de 

moradias, as autoridades 
recomendam à populaçào o mâximo 
cuidado. 

Acidentes interrompem treinos 
de pàra-quedistas franceses 

o grupo de 55 pâra-quedistas civis e 
militares franceses que se encontrava 
a treinar no aérodromo de Evora, 
desde o inicio de Fevereiro, terminou 
abruptamente a actividade na terça- 
feira passada, na sequência de dois 
acidentes, que provocaram um morto 
e um ferido grave. 
Os acidentes estâo a ser investigados 
pela Federaçào Portuguesa de Pâra- 

quedismo, em conjunto corn um 
elemento da Federaçào Francesa. O 
aerôdromo de Evora fora escolhido 
para os treinos dos pâra-quedistas 
franceses, em virtude das adequadas 
condiçôes meteorolôgicas da regiâo, 
inversas às registadas agora em 
França. Os treinos deviam prolongar- 
se até ao final deste mês. 

Centro de saüde vai custar 50 mil contos 
A Câmara Municipal de Esposende prépara a construçâo do novo centro de 
saüde, na freguesia de Forjâes, devendo as obras arrancar antes do Verâo. O 
centro de saüde, cujo prazo de execuçâo previsto é de um ano, traduz-se num 
investimento na ordem dos 50 mil contos. A infra-estrutura visa, segundo o 
présidente da autarquia, Joào Cepa, responder às necessidades dos quatro mil 
habitantes de Forjâes, bem como das populaçôes vizinhas. 

Primeiro transplante 
simultâneo de cinco 

ôrgâos na Europa 
o transplante de cinco ôrgâos na ôrgâos, impedindo-os de funcionar. 
mesma paciente e numa ünica explicou o Professor Phillippe 
operaçâo foi realizado pela Morel, do hospital de Genebra. 
primeira vez na Europa no Um transplante mültiplo é melhor 
Hospital cantonal de Genebra, tolerado pelo organisme que o de 
anunciou a televisâo suiça. Figado, um ünico ôrgâo, acrescentou o 
pânereas, duodeno, intestine médico. O risco de rejeiçâo é 
delgado e rins foram mener, pelo que as hipôteses de 
transplantados simultâneamente êxito sâo superiores. O estado de 
numa operaçâo que durou 25 saüde da paciente no pôs- 
horas. A paciente sofria de um operatôrio é considerado "muito 
tumor que comprimia os cinco positive", segundo o médico. 

/••••••  
• Quer ganhar o mâximo 
• pagando o minimo ? 
• Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos de 

compta e venda, na pagina dos CLASSIFICADOS. Paie corn 
• Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

\ (416)538-0940 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A tnaior companhia pripada 
distribuidora de sistemas de 
telecomuniçaçôes do Canada. 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 

COMPANION 

N£?RTEL 
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 
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â® <1 ® ajKSiîa li? 

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

Authorized Independent Distributor Awards^w^^ 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITÔRIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO CANADA 

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

Tel: (416) 635-9133 Fax (Vendas): 635-1711 
WWW.tcscanada.com 
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Ex-médico da selecçâo italiana 
tinha certificados desaparecidos 

Ficheiros com histôrias clînicas, entre elas de 
alguns futebolistas, que tinham desaparecido do 
arquivo do Instituto de Ciência e do Desporto de 
\cqua Acetosa, em Roma, foram encontrados em 
poder de Carlo Tranquili. Ex-médico da selecçâo 
italiana de futebol de sub-21, Tranquili foi membro 
da comissâo permanente anti-doping da Federaçâo 
Italiana de Futebol e director do Laboratôrio Anti- 
doping de Acqua Acetosa, encerrado em finais de 
1998 devido às irregularidades detectadas no seu 

funcionamento. A desapariçâo dos documentos foi 
constatada durante as très buscas que a policia 
efectuou nas instalaçôes do laboratôrio, por ordem 
do juiz da Procuradoria de Ferrara que investiga o 
caso. A documentaçào, com alguns certificados 
relativos a desportistas de alta competiçâo, foi 
encontrada no domicilio de Carlo Tranquili e no 
seu automôvel. As autoridades tentam agora saber 
as razôes por que os ficheiros foram retirados do 
Laboratôrio de Acqua Acetosa. 

Angustia e inibiçâo 
dominou estàgio dos Sub-20 

"Inibiçâo" de alguns atletas, foi assim que o técnico 
Jesualdo Ferreira fez o balanço do estâgio de 
observaçâo da selecçâo de futebol de sub-20. A 
pouco mais de um mês do campeonato do Mundo 
da categoria, que se disputarâ em Abril na Nigéria, 
os portugueses concluiram o primeiro dos ültimos 
estâgios de observaçâo, que Jesualdo Ferreira 
considerou, no entanto, positivo. O técnico, que 
teve ao seu dispor 33 jogadores, disse ter obtido 
alguns indicadores objectives, embora tenha 
constatado alguma ansiedade na resposta dos 
atletas, que todavia considerou normal, por fazer 
parte de um processo de maturidade. "Existe 
pressâo e angüstia, mas isso sâo aspectos normais 
que fazem parte do processo de maturidade dos 
prôprios jogadores. Todos sabem que esta vida nâo 
é fâcil e exige sacrificios, e que sô alguns 
conseguem vencer", sublinhou Jesualdo Ferreira. O 
técnico acrescentou ainda que apesar deste tipo de 
inibiçâo ser esperada, a verdade é que isso influi 
tâctica e fisicamente nos atletas e que sô os mais 
"fortes" podem vencer e estar entâo preparados 
para grandes eventos como o mundial. Aspectos 
que nâo levarâo, no entanto, a que no segundo 
estâgio, a 08, 09 e 10 de Março, Jesualdo Ferreira 
éliminé jâ alguns jogadores, isto porque o técnico 
entende ser importante continuarem os 33 agora 
escolhidos. "A minha intençâo é chamar todos 
novamente, e eventualmente mais algum, quer pelo 
processo de vacinaçâo que estâo a cumprir, quer 
pela possibilidade de surgir algum impedimento 
por lesâo", revelou o seleccionador. Assim, a ideia é 
fazer a escolha definitiva de atletas - sô 18 viajam 
para a Nigéria - a 22 ou 23 de Março, tendo em 
conta o prazo de datas regulamentado pela 

Federaçâo Internacional * de Futebol (FIFA) e a 
ultima concentraçâo dos jogadores, a 26 de Março. 
No final, Jesualdo Ferreira ainda comentou o facto 
de neste estâgio ter tido alguns atletas lesionados 
(Marco Caneira, Pedro Mendes, Hugo Gomes e 
Nuno Gomes), a que se juntaram Marco Almeida 
(com uma mialgia). Flores e Joâo Cruz, corn 
entorses. As lesôes nâo sâo, no entanto, 
impeditivas, segundo revelou o médico Henrique 
Jones, e por isso os jogadores, aos quais foi 
recomendado tratamento nos clubes, regressarâo 
no segundo estâgio da selecçâo. 

Ponto final para Mundiais 
de dois em dois anos 

o présidente da Federaçâo Internacional de 
Futebol (FIFA), Joseph Blatter, anunciou que 
nâo submeterâ a votaçâo, no prôximo comité 
executivo do organismo, a proposta de 
realizaçâo de Mundiais de dois em dois anos a 
partir de 2009. Blatter anunciou o recuo na 
ideia no seguimento de uma reuniâo corn o 
présidente e o secretârio-geral da Uniâo 
Europeia de Futebol (UEFA), Lennart 
Johansson e Gerhard Aigner, 
respectivamente, em Genebra, Suiça. "Antes 
de examinar possibilidade de alterar a 
frequência do Mundial, devemos estabelecer 
um calendârio internacional unificado", 
explicou Blatter. No final do encontro, 
Johansson sublinhou que continuava reticente 
em relaçâo à ideia, embora estivesse mais 
disposto a considerâ-la do que antes, 
insistindo na necessidade de harmonizaçâo do 
calendârio internacional. Uma "prioridade 
absoluta" foi expressâo escolhida por Blatter e 
Johansson para abordarem a necessidade do 
calendârio internacional unificado. Apesar de 
as linhas gérais deste calendârio unificado 
poderem estar elaboradas em 18 meses, este 
apenas poderâ começar a ser aplicado em 
2005, uma vez que vârias competiçôes jâ estâo 
fixadas até essa data. Uma vez estabelecido o 
calendârio, poderâo iniciar-se as negociaçôes 
relativas à viabilidade de realizaçâo de 
Campeonatos do Mundo de dois em dois 
anos. No entanto, o primeiro Mundial bianual 
nâo poderâ ser disputado antes de 2009, 
admitiu Blatter. 

NHl 
Rc$ultado$ 
e Classilicacâo 

Jogos de quaxta-feira 

Toronto 2 Carolina 2 
Washington 1 Phoenix 2 
Florida 5 Philadelphia 3 
Detroit 2 Los Angeles 3 

St. Louis 1 Chicago 3 
Calgary 2 Buffalo 2 
Dallas 1 Nashville 2 

San Jose 1 Vancouver 1 

Jogos de quinta-feira 

Boston - New Jersey 
Colorado - Pittsburgh 

Jogos para hoje 

N.Y. Rangers - Phoenix 
Detroit - Florida 

Edmonton - Buffalo 
Vancouver - Carolina 

Dallas - Pittsburgh 
Anaheim - San Jose 

Conferencia Oriental - Divisâo Nordeste 

Equipa 
Ottawa 
Toronto 
Buffalo 
Boston 
Montreal 

V D 
32 17 
32 21 
27 19 
24 24 
23 28 

E GM 
8 166 
5 186 
12 158 
9 147 
8 139 

GS PTS 
123 72 
174 69 
126 66 
134 57 
154 54 

Conferencia Ocidental - Divisâo Noroeste 

Equipa 
Colorado 
Edmonton 
Calgary 
Vancouver 

V D 
29 21 
22 28 
21 28 
18 32 

E GM 
8 158 
8 156 
10 153 
9 147 

MliiiiiiSliS 

GS PTS 
143 66 
151 52 
170 52 
187 45 

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

Futebol da I Divisâo 

Classincaçâo 

i ae 

CL EQUIPA J V 
1 FC PORTO 23 16 
2 BOAVISTA 23 15 
3 BENFICA 23 15 
4 SPORTING 23 12 
5 U. LEIRIA 23 10 
6 AMADORA 23 9 
7SETUBAL 23 8 
8 SALGÜEIROS 23 6 
9 GUIMARÀES 23 7 
10 BRAGA 23 6 
11MARITIMO 23 6 
12 FARENSE 23 6 
13 BEIRA-MAR 23 4 
14 RIO AVE 23 5 
15 ALVERCA 23 4 
16 CHAVES 23 5 
17 CAMPOMAIOR. 23 6 
18 ACADEMICA 23 4 

E D M S P 
4 3 55 21 52 
6 2 39 19 51 
4 4 50 16 49 
8 3 42 18 44 
6 7 24 17 36 
7 7 25 27 34 
7 8 22 27 31 
11 6 32 33 29 
6 10 34 31 27 
8 9 29 41 26 
7 10 26 29 25 
6 11 21 38 24 
11 8 20 30 23 
8 10 18 33 23 
10 9 18 30 22 
7 11 28 42 22 
4 13 26 38 22 
6 13 24 43 18 

Resultados da 23^ Jornada 

Sporting 2 Rio Ave 0 
Braga 1 Boavista 2 

Salgueiros 0 Uniào Leiria 0 
Académica 1 Beira Mar 0 

Chaves 4 Farense 4 
Campomaiorense 3 Estrela Amadora 0 

Setûbal 3 Maritimo 1 
Benfica 3 Guimarâes 1 
Fc Porto 3 Alverca 1 

Jogos da 24^ Jornada 

26 Fev. sexta-feira 
Uniâo Leiria - Braga, 16:00 

27 Fev. sâbado 
Rio Ave - Est. Amadora, 10:30 
Beira Mar - Sporting, 16:00 

28 Fev. domingo 
Salgueiros - Campomaiorense, 10:00 
Farense - Académica, 11:00 
Maritimo - Chaves, 11:00 
Alverca - Benfica, 13:00 
Boavista - FC Porto, 15:30 

1 Mar. segunda-feira 
Guimarâes - Setübal, 15:30 

Melhores marcadores 

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

26 golos 
19 golos 
13 golos 
13 golos 
9 golos . 
8 golos 
8 golos 
8 golos 
8 golos 
8 golos 
8 golos 
8 golos 

Fernando Mendes recuperado 
para o "derby" coni o Boavista 

o FC Porto esta a preparar o "derby" corn o 
Boavista corn treinos "à porta fechada" no Estâdio 
das Antas, onde a principal novidade da sessâo foi 
o regresso em pleno do futebolista Fernando 
Mendes. Debelada a contractura no müsculo da 
côxa esquerda, o defesa esquerdo treinou integrado 
no restante plantel, tendo "reagido bem e nâo 
apresentado queixas", referiu o médico portista 
José Carlos Esteves. "O departamento médico do 
FC Porto nâo tem casos pendentes, estamos sô a 
consolidar os jogadores em tratamento, pelo que 
todo o plantel esta à disposicao do técnico 
Fernando Santos para o encontro corn o Boavista", 
adiantou. 
No final do treino, Drulovic e Fernando Mendes 
foram os jogadores designados para falar à 
comunicaçâo social, tendo ambos realçado que o 
encontro corn o Boavista nâo é decisivo - apesar de 
o lider FC Porto visitar o segundo classificado, a 
apenas um ponto -, embora seja mais que um 
normal "derby" portuense. Este jogo, segundo 
Drulovic, é mais do que um mero "derby" jâ que 
vâo defrontar-se duas équipas candidatas ao titulo - 
residindo neste facto a novidade desta época -, 
"pelo que é um dos encontros mais importantes do 
campeonato". O avançado internacional jugoslavo, 
que enalteceu o futebol praticado pelo Boavista e, 
em particular, pelos seus ex-companheiros Jorge 
Couto e Timofte, concorda que, "apesar de nâo ser 
decisivo, muita coisa pode ficar decidida no 

III Divisâo / Série Açores - 
calendàrio da segunda fase 

Calendârio da segunda 
fase da Série Açores do 
campeonato português 
de futebol da III Divisâo, 
e classificaçôes à partida 
para esta fase (metade 
dos pontos alcançados na 
primeira fase, corn 
arredondamento por 
excesso): 
Apuramento do campeâo 
1. Lusitânia 21 pontos 
2. Micaelense 18 
3. Praiense 15 
4. Àguia 14 
5. Madalena 14 

Calendàrio 
- l/a Jornada (28 Fev) 
Madalena - Micaelense 
Praiense - Àguia 
Folga: Lusitânia 

- 2/a Jornada (14 Mar) 
Àguia - Madalena 
Lusitânia - Praiense 
Folga: Micaelense 

- 3/a Jornada (21 Mar) 
Micaelense - Àguia 
Madalena - Lusitânia 
Folga: Praiense 

- 4/a Jornada (28 Mar) 
Lusitânia - Micaelense 
Praiense - Madalena 
Folga: Àguia 

- 5/a Jornada (18 Abr) 
Àguia - Lusitânia 
Micaelense - Praiense 
Folga: Madalena 

Despromoçâo 
1. Vila Franca 13 pontos 
2. Sp. Ideal 8 
3. Vilanovense 8 
4. Lajense 8 
5. Nordestinho 7 

Calendàrio 
- l/a Jornada (28 Fev) 
Lajense - Nordestinho 
Vila Franca - Sp. Ideal 
Folga: Vilanovense 

- 2/a Jornada (14 Mar) 
Sp. Ideal - Lajense 
Vilanovense - Vila Franca 
Folga: Nordestinho 

- 3/a Jornada (21 Mar) 
Nordestinho - Sp. Ideal 
Lajense - Vilanovense 
Folga: Vila Franca 

- 4/a Jornada (28 Mar) 
Vilanovense- 
Nordestinho 
Vila Franca - Lajense 
Folga: Sp. Ideal 
- 5/a Jornada (18 Abr) 
Sp. Ideal - Vilanovense 
Nordestinho- V. Franca 
Folga: Lajense 

domingo, no 
Estâdio do Bessa". 
"O Boavista foi a 
ûnica équipa a 
vencer o FC Porto 
nas Antas, para o 
Campeonato 
Nacional, ejustifica 
plenamente o 

segundo lugar", 
adiantou Drulovic, realçando como 
trunfos da turma 'axadrezada' a força e a pressâo 
constante sobre o adversârio. Fernando Mendes 
ficou "satisfeito" por ter recuperado a tempo de 
poder defrontar o Boavista, équipa que Jâ 
representou, e antevê "um Jogo dificil mas nâo 
decisivo, pois faltam ainda muitas Jornadas para 
terminar o campeonato". "Vamos Jogar para 
ganhar, como sempre fazemos, mas se perdermos 
nâo é nada de alarmante, pois faltam ainda muitos 
Jogos", considerou Fernando Mendes, 
acrescentando que "as pessoas é que se habituaram 
a que o FC Porto tenha muitos pontos de avanço e 
depois estranham". Boavista e FC Porto defrontam- 
se domingo no Estâdio do Bessa, no Porto, pelas 
20:30 (15:30 no Canadâ), em encontro da 24/a 
Jornada do Campeonato Nacional da I Divisâo. 

DruloviCf F. Mendes 

Euro'2004 - Madail e Carlos 

Cruz nos paises nôrdicos 

Gilberto Madail e Carlos Cruz deslocam-se na 
prôxima semana a vârios paises nôrdicos, no 
âmbito da campanha de promoçâo da 
candidatura portuguesa à organizaçâo do 
Europeu de futebol do ano 2004. Finlândia, 
Suécia, Dinamarca e Noruega serâo os paises 
onde o présidente da direcçâo da Federaçâo 
Portuguesa de Futebol (FPF), Gilberto 
Madail, e o seu présidente da comissâo 
executiva da candidatura, Carlos Cruz, vâo 
procurar sensibilizar as respectivas federaçôes 
para apoiarem o projecto português. A 
Direcçâo federativa tem ainda entre mâos 
outras tarefas de monta, como decidir o local 
onde serâ construida a sede do organismo - e 
funcionarâ a escola de futebol gerida pela FPF 
, escolher a direcçâo técnica nacional - que 
incluirâ técnicos associatives - e o processo do 
novo sistema informâtico, prestes a ser 
adjudicado a um dos très grupos 
concorrentes. Segundo apurou a Agência 
Lusa, a regiâo de Sintra (zona de Belas) parece 
ser a privilegiada para acolher a nova sede, 
tendo as conversaçôes mantidas corn 
autarquia sintrense decorrido com agrado de 
ambas as partes, do que résulta o afastamento 
de propostas vindas da autarquia de Cascais 
(Caparide e Quinta da Marinha), Lisboa e 
Loures. Quanto à cimeira do futebol 
português, que se realiza em 09 e 10 de Abril 
com a presença, como convidado, do 
secretârio-geral da Uniâo Europeia de 
Futebol, Gerhard Aigner, a primeira opçâo 
federativa apontava para o Centro Nacional 
de Exposiçôes, em Santarém, mas entretanto 
surgiu Lisboa como o palco mais provâvel 
para o evento. 
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Aparentemente, os quatro primeiros nâo 
querem despegar-se! 
Depois de uma prestaçâo 'agoirenta' na Taça e 
no Campeonato, Porto e Benfica , 'salvaram-se' 
nos sens ùltimos compromissos -e, pela mesma 
receita-, o mesmo acontecendo corn o Boavista 
e o Sporting. Sô a Uniâo de Leiria é que nâo foi 
além de um empâte... 
No fim da tabela, a Académica desceu ao 
ültimo lugar corn remotas hipôteses de 
salvaçâo, o D. Çhaves, Alverca e 
Campomaiorense, "seguem-na" a 4 pontos de 
diferença e muitas esperanças e, Beira Mar e 
Rio Ave, procuram nâo 'meter âgua' para nâo se 

afundarem mais... Braga, Maritimo e Farense, 
jâ respiram mais aliviados mas o Diabo...tece-as! 
Os prôximos jogos -24a. Jornada-, sâo de 
primordial importância, corn particular ênfase, 
nos jogos: Beira Mar - Sporting (sâbado-RTPi, 
às 4 pm); Alverca - Benfica (domingo-SIC, às 13 
horas) e, Boavista - F.C. Porto (domingo-Sport 
TV, às 15:30)), que têm 'condiçôes' para fabricar 
surpresas e respectivas divisées de pontos e 
lugares. Na segunda-feira, 1 de Março, o jogo 
Guimaràes-V. Setubal ( 15:30, na Sport TV), 
tem 'codimentos' para influenciar a tabela 
classificativa dos "meio-pesados". A "ber 
bamos", como se diz lâ por cima... 

A fama gémea dos irmâos Castro 
Separados apenas pelo 
emblema das camisolas, mas 
juntos em 20 anos de 
corridas, -vâo celebrar corn 
mais cem amigos. 

Os gémeos Domingos e 
Dionisio Castro 
comemoraram esta semana 
duas décadas de carreira no 
atletismo, num almoço corn 
companheiros, técnicos e dirigentes da modalidade 

^ a que se dedicaram ao longo destes ùltimos 20 
anos. "Estâ na altura de fazer um balanço" e os 
temas foram surgindo - os primeiros tempos, o 
Sporting, as maratonas, o doping e o futuro. 
Aos 35 anos, mantêm a mesma motivaçâo que 
mostraram quando, pela primeira vez, 
transpuseram a porta 10 A de Alvalade. "Nâo existe 
segredo para a longevidade. O niveF a que 
chegâmos deve-se simplesmente à grande 
dedicaçâo e humildade. Soubemos aproveitar uma 
oportunidade", référé Domingos Castro. 
"Agradecemos ao professor Moniz Pereira que 
soube impor uma disciplina. Lembro-me de chegar 
atrasado e ficar envergonhado por esse atraso. 
Sentiamo-nos mal, hoje sabemos valorizar isso", 
acrescenta Dionisio. 
"Nâo hâ dùvida que devemos tudo a Moniz Pereira 
- que nos foi buscar a Cuimarâes - e ao Sporting, 
que criou todas as condiçôes para evoluirmos. Caso 
contrârio seriamos agora uns simples empregados 
de uma qualquer firma", diz Domingos. 

Nascidos a 22 de Novembro 
de 1963, em Fermentôes, os 
dois atletas pretendem 
reunir, no Centro de Estâgio 
de Desportistas da Cruz 
Quebrada, cerca de uma 
centena de amigos, para corn 
eles festejarem a sua 
longevidade na alta 
competiçâo. 
Para o treinador, Bernardo 

Manuel, "os gémeos têm um papel déterminante no 
atletismo nacional, e no do Sporting em particular. 
Pela forma como herdaram e foram continuadores 
da brilhante geraçâo de fundistas liderada por 
Carlos Lopes e Fernando Mamede. Continuam a 
ser uma referência para os jovens que dâo os 
primeiros passos em Alvalade: valores 
competitivos, mas nâo sô, também valores 
humanos corno a humildade, pontualidade, 
perseverança. E essa mistica que faz do Sporting a 
primeira instituiçâo nacional". 

O ano passado Dionisio Castro teve de tomar uma 
das decisôes mais dificeis da sua carreira - trocar o 
Sporting pelo clube brasileiro Pâo de Açûcar. 
Bernardo Manuel desdramatiza: "Dionisio, apesar 
de correr corn essa camisola, continua a fazer parte 
da casa sportinguista. Tem um papel importante no 
grupo de trabalho." Domingos Castro acrescenta: 
"Nâo foi agradâvel ver Dionisio correr corn outra 
camisola, mas teve de ser, e eu apoiei-o muito nesse 
sentido." 

Aos fanàticos 
do futebol 

Nos ùltimos, anos por sinal. 
Corn a derrapagem do Natal 

Chegava-se ao Ano Novo 
Corn um sô candidato 

Mas este ano sâo quatro 
Para alegria do Povo. 

Muito se tem falado 
Do PINTO andar calado 
Creio que é um descanço 
Flomem que tanto badala 
Todos sabem que sô fala 

Quando tem maior avanço. 

Lembro o Dr. ROQUETE 
Este campeonato promete 

Concorrência e, sendo assim. 
Se hâ penalties perdoados 

Hâ dois golos anulados 
No Bessa e no Bonfim. 

O Dr. VALE e AZEVEDO 
Estâ falando muito cedo 
Com espirito aventureiro 
Corn a sua competência 

Dévia ter mais prudência 
Como o JOÀO LOUREIRO. 

Pobre Aguia depenada 
Jâ nâo dâs um bicada 
Quai serâ o teu destino 
E o Leào cheio de fome 

Porque hâ muito nada corne 
Vai ficando pelo caminho. 

Sem serem muito afamados 
Acredito nos encarnados 

E para nâo ser egoista 
A todos quero lembrar 
Que podemos confiar 

Na équipa do Boavista. 

Câ na minha opiniâo 
Creio que a melhor soluçâo 

E esquecer o fanatisme 
E, todos juntos, dia-a-apôs-dia 

Colaborar em harmonia 
A favor do desportivismo. 

Eu nunca fui escritor 
Tampouco sou um poeta 

Sô dou graças a Deus 
Por nâo ser nenhum pateta! 

' Versos 'sorridentes' 
que foram enviados 

- pelo nosso amigo e 
colaborador de 
Oakville, Manuel 
Fernando Oliveira. 

Obrigado, pelos 
"ponta-pés" na bola 
indigena! 


