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A FidEratâo de Coneroiantes a Prafissianais Lusa- 
Canadianas IFPCBPI, iaaagaraa a saa aava sede aas 

iastalaçaes da First Partagaese G.G. Geatre, eai Taraata 
A cerimonia foi presidida pelo Consul- 
-Geral de Portugal, Dr. Joào Perestrello 

Foi uma cerimonia cheia de 
significado pois, ao fim de tantos 
anos de existência, a Federaçâo, 
para servir os interesses da classe e 
dos sens associados, necessitava de 
um lugar prôprio e acessivel para 
atender e gerir o contencioso do 
dia-a-dia. 
O serviço ficou a cargo da D. 
Palmira Almeida, uma competente 
e eficiente secretâria. 
A inauguraçâo teve o sen ponto alto 
quando o présidente cessante, Dr. 
David Costa, e o Cônsul-Geral, Dr. 
Joâo Perestrello, cortaram a fita que 
simbolizou a abertura oficial das 
novas instalaçôes sob o aplauso de 

actuals e anteriores dirigentes e 
muitos amigos. 
Apôs a abertura oficial e o 
tradicional convivio, tiveram lugar 
as eleiçôes dos novos Corpos 
Gerentes da FPCBP. 
Para a Direcçào da FPCBP, foram 
eleitos: 
Por dois anos, Charles Sousa, Joe 
Pinto, Carlos Laborde Basto, Paul 
Melo e Manuel Caspar. 
Por um ano, foram eleitos: 
Rui Gomes, Carlos Teixeira, Daniel 
Fernandes, Eugénio Medeiros, Luis 
Salvador e Hernani Palma. 

Continua na pagina 11 
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Dr. David Costa e o Cônsul-Geral, Dr. Joâo Perestrello, na cerimonia do corte da fita, 

na abertura oficial da sede da FPCBP. 

Joào Alegrias, Chefe de Serviços na companhia do présidente da 

Air Transat, Phillipe Sureau. 

Air Transat, novo Airbus 330, 
para a linha Toronto-Lisboa-Porto 

Corn pompa e circunstância, os 
responsàveis da AIR TRANSAT 
apresentaram aos Associados, 
Agentes de Viagens, Imprensa e 
amigos, o seu novo aviâo AIRBUS 
330, que ira fazer as viagens entre 
O Canada e Portugal. 

Na ocasiâo, o présidente da Air Transat, 
Phillipe Sureau, agradeceu toda a 
colaboraçâo e apoio dos funcionârios da 
companhia, das companhias de viagens 
associadas -Lawson Tours, Accord Travel 
e Vistasol- e Agentes de Viagens em 

gérai, que tanto contribuiram para o 
sucesso da Air Transat nos ùltimos anos. 
O Chefe de Serviços, Joâo Alegrias, 
indicou-nos que, a partir de 1 de Maio, o 
novissimo aviâo, elegante, luxuoso e corn 
todas as exigências tecnolôgicas da 
actualidade, viajarâ para Lisboa e Porto, 
O que consideramos uma decisâo cheia 
de significado para a comunidade 
portuguesa. 
Joâo Alegrias, garantiu-nos que a équipa 
de bordo do novo Airbus 330 contarâ. 

Continua na pagina 4 
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Nâo consigo ver-me so. 
Deve ser terrivel viver sôzinho, nâo ter ninguém. 
Qiaerer e nâo poder. E, um pouco por todo o lado, 
muita gente, vive sô. Cada vez mais sô. A terrivel 
luta do dia-a-dia nesta sociedade do "salve-se 
quem puder", de consumo cada vez mais atroz, 
homens e mulheres, degladiam-se e viram as 
costas uns aos outros. Vivem, lado-a-lado, 
mas...longe e isolados! Todos querem passar à 
Trente do parceiro, todos partem à conquista da 
mesma meta. Ninguém admite chegar na 
segunda posiçâo e, na terceira, nem pensar... 
A mulher, na justa batalha pela sua ernancipaçâo, 
criou uma cegueira anti-homem, que a isola de si 
prôpria! Por vezes, leva-a a extremos que nâo a 
bénéficia e, na maior parte das vezes, a disvirtua. 
O homem, num egoismo prôprio da 'moral' que 
criou, nâo partilha a vida tal como a imaginou. 

Os casais, obsecados pela ambiçâo e atrofiados 
pelo narcisismo, esquecem sistematicamente os 
filhos, a familia, os amigos... 
Até a TV, complica o sistema. Mesmo, quando 
juntos, nâo os deixa dialogar... 
Os professores, classe médica e sindicatos, fazem 
grèves a torto-e-a-direito, em momentos cruciais. 
Ninguém acredita em ninguém! 
-Que fazer? -Recuar? -Recuperar valores? 
-Ou, criar uma sociedade nova? 
-Mas, quem vai inventâ-la? 
Se nos jâ nem somos capazes de viver e amar, de 
respeitar a natureza, como vamos inventar e 
apoiar uma nova sociedade? 
Sera que os nossos netos e bisnetos serâo capazes 
de re-organizar 
a sociedade que destruimos, de recuperarem a 
natureza que desprezamos e de voltarem ao 

respeito que se deve uns aos outros? 
Neles, nos vindouros, acredito! 
Os meus contemporâneos jâ nâo vâo a lado 
nenhum... 
Mantêm-se por ai, em luta cerrada pela 
sobrevivência, mas sôzinhos. E, pior ainda, lutam 
pelo prazer môrbido de destruir terceiros! Nâo 
importa como se vence, o que importa é vencer. 
Mas, por negaças do destino, acabam sempre por 
se auto-derrotarem, deixando espezinhados -sem 
remorsos-, muitos homens e mulheres pelo 
caminho. Resultado; Ficam mais sôs e perdidos! 
E, mesmo assim, nâo desistem de voltar à carga... 
Cada vez mais fracos e mais sôs! 
Nâo consigo ver-me sô. Deve ser terrivel estar 
sôzinho, sem um sorriso, sem um afago... 
Sem um amigo! 

JMC 

TU CÂ TU LÂ corn os Leitores 
Estamos comemorando, este fim-de- 
semana, o Dia Internacional da 
MULHER. 
Razâo para justamente elevar a 
mulher à sua dimensâo prôpria mas, 
nunca, fingimentos, para a 
recompensar dos danos que lhe têm 
causado! A mulher saberâ, por si 

prôpria, encontrar o seu caminho, 
sem necessidade que lhe "ofereçam 
lugares" ou que, para mim 
ofensivamente, lhe garantam 
percentagens constitucionais para, 
em jeito de poeira p'rôs olhos, 
admitirem o seu ingresso onde nâo a 
desejam. 
Quando é que os homens admitem a 
real igualdade da mulher ressalvando 
-e, respeitando- as respectivas 
diferenças? 
Estamos quase no ano 2.000, jâ é 
tempo! 
Consideraçâo mütua, precisa-se! 

Sabemos que a Mâe-Natura 
Faz sempre aquilo que quer 
Sô O sexo de cada criatura 
Difere entre homen e mulher! 

JMC 

Confraternizaçâo 
Todos os motivos deveriam servir para que as pessoas se juntassem e 
confraternizassem. Felizmente que, o Vitor Couto, um cozinheiro de raça 
e amigo do seu amigo, uma vez por outra, "desopila" os afazeres do dia- 
a-dia, juntando uns amigos e umas Lagostas à maneira... Agora, 
imaginem, como é! No caso présente, a visita do Padre Joâo, agora 
residente em Boston, fez corn que as Lagostas andassem numa "roda- 
viva" ...à roda da mesa. Foi um vê se havias. Comemos como padres, com 
apenas uma exepçâo: a do Padre Joâo que jâ tinha almoçado como 
um...padre! 

Enfim, venham mais confraternizaçôes corn esta rapaziada Luis Sousa, 
Mârio Costa, Vitor Couto, Luis Fernandes, Tony Melo, Padre Joâo 
Mendonça e...eu! 
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Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

■irAceitam-se todos os tipos de seguros i^Abertos à mite (Terças e Quintas) 
iiParque de estacionamento nas traseiras '^Fala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787”8897 

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

Pequenas histôrias de GENTE grande 

Plymouth Breeze '99 'Special Edition' 

itsf 
Automatico, 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" 'or 

Hà muito que nos habituamos a 
respeitar o Padre Antero Jacinto de 

Melo. Um homem simples, sério, 
sereno e simpâtico. Padre cumpridor. 

Antero Jacinto de Melo, nasceu em 2 
de Janeiro del926, na Ribeira Quente, 

Ilba de Sâo Miguel. 

Estudou no Seminârio de Angra, onde entrou em 
1938 e, se Ordenou, em 12 de Junho de 1949. 
A sua primeira Igreja, foi a Igreja da Covoada, em 
Sâo Miguel. 
Em Junho de 1960 partiu para o Canadâ. Aqui, 
serviu na Igreja de Castlegara, em British 
Columbia, passando, pouco depois, a Secretârio 
do Bispo Nelson, na BC. 
Ainda na British Columbia, foi professor, durante 
3 anos, no Seminârio de Kelowana. 
No ano de 1966, o Padre Antero de Melo, veio 
para Toronto onde, esteve 1 ano, na Igreja de 
Santa Maria, a primeira Igreja portuguesa e 
patrimônio histôrico da Cidade de Toronto. 
Seguiram-se 3 anos na Igreja de S. Joseph, na 
Leslie St, e um breve periodo na Igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, de onde saiu para se integrar 
na Igreja de Santa Inès, de 1970 a 1986. Em 1986 
e até 1988, esteve na Igreja de 
saindo, depois, para a Igreja de 
onde se manteve até à reforma, 
em 1996. 
O Padre Antero de Melo, iniciou 
as importantes festas do Divino 
Espirito Santo, ainda na Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, em 
1968. Saiu da Igreja de N. Sra. do 
Carmo corn 30 irmâos e, quando 
saiu de Santa Inès, jâ tinha 3.ooo 
irmâos na Irmandade! Em 1968, 
formou, corn o Mestre 
Salgadinho, a Banda de Nossa 
Senhora de Fâtima, conhecida 
por Banda de Santa Inès, e, em 
1971, iniciou as tradicionais 
Festas do Senhor da Pedra. O 
Padre Antero Jacinto de Melo, 
vive em Toronto corn as irmâs 
Maria José Medeiros (casada) e 
Idalina (solteira). O Padre Melo, 
tem ainda uma irmâ nos EUA, 
Salomé Almeida e, jâ falecido, o 

Sâo Sebastiâo 
Santa Helena, 

irmâo Mârio Melo. Uma vida recheada de 
serviços à cristandade e à comunidade. 
O Padre Melo, faz no Milénio que se aproxima, 40 
anos de Sacerdôcio no Canadâ. 
Em 1982, corn o desejo interior a comandar a 
mente, em diâlogo corn o actual Monsenhor 
Eduardo Resendes, iniciou viagens de 
peregrinaçào à Terra Santa. Esta pioneira 
peregrinaçâo foi organizada pelos dois Padres - 
Antero e Resendes- mas, a partir dali, 
individualizaram as viagens. Apenas como 
curiosidade, ao fim de todos estes anos, 
Mqnsenhor Resendes "vence" o Padre Melo, por 
19 peregrinaçôes a 16! 
Embora, hoje, na reforma, os muitos amigos e 
admiradores do Padre Antero de Melo, procuram- 
no para assuntos do foro religioso e espiritual e, 
também, para os sens excelentes serviços de 
cicerone pela Terra Santa. Assim, este ano, mais 
uma vez, de 18 a 28 de Abril de 1999, o Padre 
Antero de Melo vai chefiar a peregrinaçâo à Terra 
Santa, corn passagem pela Jordânia e Roma. O 
Padre Melo, atende-os pelo telefone: (416) 504- 
4089 e, a Agência de Viagens, pelo telefone: (416) 
536-6165. Uma oportunidade ûnica de voltar a 
privar de perto corn o Padre Melo e, ao mesmo 
tempo, de conhecer os passos de Jesus Cristo pela 
mâo segura de um conhecedor. 
Padre Antero de Melo, um homem bom, um 
Padre crente da sua missâo e um excelente amigo. 

JMC 

Padre Antero Jacinto de Melo 

Nas festas do Senhor Santo Cristo, na Igreja de Santa 
Maria, em Toronto, os Padres Antero de Melo e 

Eduardo Resendes, escutam as directrizes da 
cerimônia, do Padre Libôrio, responsâvel dos festas. 

OS MELHORES NOGÔCIOS ENCONTRAM-SE NA... 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE 

Voyager 'Platinum Senes' 15/o aniversârio 
. J*' ^ 

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

* Mais transporte, impostos, custos administrativos, niocombinivel com ofertasde financiamento reduzido.* Nâocombinivel corn outras oiertasde rebate. 

Contacte 
Celina Santos ou Antonio Martinho 

os seus représentantes Portugueses na 
Downtown Chrysler 

(416) 345~9900 lOSO King St., West, na esquina com a Shaw 
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CÂ PARA m 
Muito raramente tomo 

a sérîo o que os 
politicos afirmam. 

Todavia, as ultimas 
declaraçôes do Premier 
Mike Harris, na cidade 

de Hamilton, sobre 
anulaçâo da actual lei 

de delinquência juvenil 
e, subséquente 

substituiçâo por outra 
que, imponha castigos 

mais severos aos jovens 
criminosos obriga-me, a 

uma série de 
consideraçôes. 

O Sr. Premier Harris deseja que, 
se venha a impor penas de adultes 
a crianças de 16 e 17 anos! 
Quer ainda, que se castigue 
menores de 12 anos se, forem 
apanhados a cometer crimes 
graves! 
Que seja aplicada pena de prisâo 
aos jovens acusados de crimes que 
envolvam armas! 
Que se limite o acesso dos jovens 
aos advogados pages pelo erârio 
pùblico, de maneira, a assegurar- 
se que os pais preencham os 
requisites necessaries! 
Finalmente, que se publiquem nos 
jornais os nomes dos menores se, 
acusados de crimes graves! 
Estremeço sô em pensar que, o 
responsâvel politico pelo governo 
do Ontario, nâo se tenha 
debruçado primeiramente sobre, 
os verdadeiros problemas que 
afligem as nossas crianças, corn 
uma carga demasiadamente 
elevada de stress provocado por 
uma série de vicissitudes. 
Tentarei, nesta rubrica desmontar 
as afirmaçôes do nosso Premier e, 
pedir aos caros leitores para que, 
friamente, raciocinem comigo. 

jComo serâ possivel exigir 
penalizaçôes de adultes, para 
crianças de 16 e 17 anos às quais, 
nem lhes assiste direito de veto!!? 
Serâ que irào parar às mesmas 
cadeias reservadas aos grandes 
monstres nacionais?!! Que tipo de 
humanitarisme e espirito de 
compaixâo temos vindo a 
apregoarü? 
Que tipo de castigo se pretende 
aplicar a um mener de 12 anos!?? 
Alguma vez o Sr. Harris, tentou 
mandar investigar o que leva 
muitas dessas crianças à 
irreverênciaü? 
O que é um crime grave para uma 
criança de 12 anos??? 

• •• 

Nâo séria mais racional, o Sr. 
Premier do Ontario, vir a terreiro 
e garantir ao eleitorado que iria 
proibir a venda de qualquer 
réplica de armas de fogo entre 
nos? 
Que tal, pressionar as entidades 
competentes para que, nâo 
autorizem as companhias de cabo 
de televisâo a transmitir 
programas, altamente violentes 
que, todos os dias, nos invadem as 
casas e que constituem a melhor 
escola para formaçâo de 
delinquência por estas paragensü? 
Quantos problemas surgem 
devido à instabilidade social 
criada em parte pela 
administraçâo do Sr. Harris? 
Quantas familias estâo 
desempregadas devido aos certes, 
nomeadamente, em dois sectores 
fundamentais na estrutura de 
qualquer sociedade civilizada? 
Francamente Sr. Harris! 
Corn ideias como as que anunciou 
em Hamilton, nâo vamos resolver 
os verdadeiros problemas da nossa 
juventude mas, pelo contrârio, 
ajudar-lhes a cavar ainda mais 
fundo, o fosso de uma sociedade 
viciada e sobretudo corn uma 
elevada dose de falta de amorü! 
Sr. Harris nâo hâ rapazes maus. 
Hâ, isso sim, um sistema 
moribundo que précisa 
urgentemente de uma boa dose de 
mudança saudâvel e positiva para 
que, sejam tratados corn a 
sensibilidade exigivel, os 
verdadeiros problemas das nossas 
crianças. 
Ou, nâo serâ? 

Luis Fernandes 

Quantas famüias estào 

desempregadas devido 

aos cartes^ 

nomeadamente, em dois 

sectores fundamentais na 

estrutura de qualquer 

sociedade civilizada? 

Francamente Sr. Harris! 

Continuaçào da pagina 1 

Air Transat, novo Airbus 330, 
para a linha Toronto-Lisboa-Porto 

Joào Alegrias, confraternizando corn Linda Caldas (Accord), Tony Galegos (Lawson) e 

Rui Amaral, no interior do Airbus 330, no Aeroporto de Toronto. 

pelo menos, corn dez elementos de lingua portuguesa. 
As viagens aéreas para Portugal, em melhoria, em todos os aspectos, graças à 
AIR TRANSAT. 

Festival Português TV, CIRV-fm e O Milénio, agradecem o simpâtico convite 
para participarem na recepçâo ao Airbus 330. Desejamos a todos os maiores 
sucessos. 

JMC 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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1L5 milliards de dollars 
de plus pour le système de 

soins de santé : une injection 
qui est la bienvenue 

La santé est la plus importante priorité des Canadiens et des Canadiennes. Elle est tout 
aussi prioritaire pour le gouvernement du Canada. Voilà pourquoi, dans le Budget 1999, 
le gouvernement du Canada accorde aux gouvernements des provinces et des territoires 
11,5 milliards de dollars additionnels pour les soins de santé. 

Au cours des cinq prochaines années, en tenant compte de la péréquation, les Québécois et 
les Québécoises pourront compter sur 5,9 milliards de dollars de plus en espèces du 
gouvernement du Canada pour toute une gamme de services sociaux, y compris les soins de 
santé. Cet investissement fournira au gouvernement du Québec d'importants montants 
supplémentaires pour faire face aux problèmes dans le secteur de la santé, tels que les salles 
d'urgence bondées et les listes d'attente en chirurgie. 

De plus, le gouvernement du Canada investira 1,4 milliards de dollars partout au pays dans 
d'autres secteurs prioritaires touchant la santé tels que la recherche de nouveaux médicaments 
et traitements et la prévention. 

Les Canadiens et les Canadiennes souhaitent un système de soins de santé sur lequel ils 
peuvent compter. Il reste beaucoup à faire, mais notre engagement envers le système de soins de 
santé bénéficiera à chacun et chacune. 

Budget 1999 
UNE ACTION IMMÉDIATE, UN ENGAGEMENT À LONG TERME 

Pour des renseignements additionnels sur le Budget 1999 ou pour 
de l’information sur d’autres programmes et services 

du gouvernement du Canada, composez le 1 800 O-CANADA 
(1 800 622-6232). Téléimprimeur : 1 800 465-7735 

ou visitez notre site Web : www.canada.gc.ca 

IM Canada 
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Crônicas da Hlslôria de um Povo 

lUando o Império Romano é 
dividido e Constantinopla passa 
)ital do lado Oriental, no ano 

395, O seu “estado de saüde” acusava 
jâ vârios sintomas de doença crônica 
avançada. 
A sua fraqueza era tal que a sua 
“morte” era aguardada para breve. 
Pelo menos assim foi corn a regiâo 
Ocidental. Havia uma série de povos 
“à espreita” a tentar ocupar o seu 
lugar. O descontentamento gérai 
provocado pelas constantes batalhas e 
confrontes deixa um sentimento de 
angüstia e sofrimento tal que nem as 
grandes obras do regime fazem 
esquecer. 
Na politica, o enfraquecimento das 
instituiçôes e a descomedida ambiçâo 
pelo poder, faz corn que se chegue ao 
ponto de serem assassinados vârios 
Governantes e Imperadores. 
Ao mesmo tempo dâ-se a ruptura nos 
poderes juridicos, agora sem apoio 
militar capaz, jâ que a maior parte 
dos meios estavam ocupados nas 
conquistas e na expansâo, nâo sendo 
capazes de garantir a manutençâo e 
defesa dos territôrios dos extremes do 
Império e das suas jurisdiçôes. 

Corn o enfraquecimento dos poderes 
Politico Juridico e Militar, deu-se o 
conséquente enfraquecimento do 
poder religiose e, como jâ vimos 
anteriormente, os Sacerdotes 
Romanos, nâo conseguiam suster as 
populaçôes cada vez mais 
amarguradas e a aderir em massa ao 
Cristianismo que, expande e 
consolida a sua doutrina de 
igualdade, justiça, fraternidade e paz. 
O Império Romano, tinha a sua 
estrutura de produçâo econômica 
acente na classe escrava na 
agricultura e no comércio. 
Corn a nova postura de révolta dos 
escravos, corn reduçâo das conquistas 
e a conséquente diminuiçâo do fluxo 
desta mâo de obra para o Império, a 
produçâo e o abastecimento de bens 
baixa de tal forma que arrastou a 
classe média para uma situaçâo de 
semi-escravatura que provocou mais 
um foco de descontentamento. 
Decorria o ano 406 q rando os povos 
Germânicos avançam para Roma. 
Em 409 chegam à Peninsula Ibérica e, 
em apenas 11 anos ocupam-na. 
Segundo nos diz S. Jeronimo, “os 
senhores Romanos eram mais 
bârbaros do que os prôprios 
bârbaros”. 
Isto esclarece bem a brutalidade corn 
que os Romanos tratavam as 
populaçôes levando-as a aceitar a 
chegada destes novos invasores, a 
principio, como se fosse um castigo 
de Deus, mas depois, como se de uma 
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salvaçâo se tratasse. 
A Igreja Cristâ corn a sua estrutura jâ 
consolidada nesta fase, vê corn 
apreensâo alguma resistência às suas 
prâticas por parte dos novos senhores 
que inclusive destroiem alguns 
templos. Pouco mais tarde autorizam 
o culto Cristâo. 
O Cristianismo continua no entanto a 
ser um esteio de esperança e 
liberdade para as populaçôes que o 
abraçam corn entusiasmo. 
Apesar dos vârios povos que 
invadiram a Peninsula Ibérica, a 
Igreja Catôlica consolida a sua 
presença e influência em vârios 
dominios. 
No Juridico, em que introduziram o 
Direito Canônico e corn ele, uma 
série de normas vindas dos Consilios. 
O Administrativo, corn a introduçâo 
das suas regiôes ou Sés corn os seus 
Bispos. 
No aspecto econômico, a Igreja 
angaria uma enorme variedade de 
propriedades e bens uns oferecidos 
por crentes outros deixados em 
testamento o que a vai empurrando 
para uma situaçâo privilegiada. 
No dominio familiar, impôs a 
monogamia, a fidelidade, a 
virgindade antes do casamento bem 
como o carâcter eterno do contracto 
estabelecido. 
No ensino abre vârias escolas em que 
ministra, entre outras coisas, o latim. 
Na cultura, para além de uma grande 
variedade de rituais, trâz vârias 
manifestaçôes de arte como pintura, 
desenho, escultura, arquitectura e 
vârias produçôes literârias. 
Criam uma série de normas de 
comportamento individual, 
inibidoras de gestos, atitudes, gostos e 
comportamentos ou tendências, para 
eles condenâveis aos olhos de Deus e 
que passam a ser crime perante as leis 
canônicas. 
Desenvolvem mesmo um conjunto de 
noçôes como sâo exemplo: o diabo ou 
demo, as trevas e a escuridâo, o 
pecado, as tentaçôes da carne, do 
paganismo, das perversôes em 
oposiçâo ao espirito iluminado, à 
castidade e à pureza dogmâtica dos 

cristâos. 
Mais tarde algumas das atitudes 
cruéis, condenâveis aos Romanos 
vêm a ser tomadas pela Igreja quando 
ao seu poder Temporal se juntou o 
poder Politico, Administrativo, 
Juridico e Militar. 
Mas, deixemos estes contracensos 
para outra altura em que apresentarei 
os fundamentos e o respectivo 
enquadramento histôrico para tais 
actos vulgarmente conhecidos como a 
época da “caça às bruxas” 
Voltemos às invasôes Bârbaras e corn 
elas às mudanças operadas na 
organizaçâo Politica e Social. 
Em 411 vieram para a Peninsula 
Ibérica os Alanos, os Vândalos, e os 
Suevos, empurrados do Norte e 
Centro da Europa pelos Unos. 
Os Alanos vinham da regiâo do 
Câucaso, os Germanos tinham 
ascendência Escandinava e os Suevos 
Germânicos, no entanto pensa-se que 
seriam familiares dos Anglo-Saxôes, 
pois tinham estado na Inglaterra 
algum tempo. 
Apenas os Suevos fizeram 
corresponder a sua estadia a uma 
estrutura politica definida. 
Segundo Paulo Osôrio, “eles depressa 
trocaram as armas pelo arado e se 
fizeram amigos”. 

O Reino que criaram, ocupava a 
regiâo da Galiza corn Capital em 
Braga, crescendo para sul. Retiraram 
ao Rio Douro o carâcter de fronteira 
que tinha no Império Romano. 
Esta é a primeira relaçâo que se pode 
estabelecer corn o que virâ a ser a 
futura naçâo Portuguesa na opiniâo 
de vârios autores. 
Como teremos ocasiâo de ver, mais 
tarde os Visigodos no ano 624 
unificaram a Peninsula Ibérica, no 
entanto a guerra civil iniciada em 710 
“abre as portas aos Arabes”. 
Procurarei mostrar como se foi 
organizando a Peninsula Ibérica 
durante e depois das invasôes 
referidas nesta crônica até à chegada 
dos Arabes, bem como analisar a 
influência que teve este novo xadrez 
para a formaçâo de Portugal. 
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A Mûsica que a gente gasta 
Naquela noite o vento ululava por 

entre as frestas e buracos 
cavados nas rochas do promontôrio. 
Câ em baixo o mar revoltado batia 
nas rochas ecoando o estrondo por 
entre as cavernas naturais existentes. 
Estes sons por demais fantâsticos e 
indescritiveis eram, evidentemente, 
apropriados para servirem de fundo a 
um filme dramâtico em noite 
horrenda. Este conjunto de sons 
naturais e transformados 
terrivelmente pelo vento contrastava 
corn uma lua grande, cheia de luz e 
calma mas, aos rochedos apenas 
chegava aquela luz majestosa, porque 
a calma, essa ficava la em cima, no 
conforto secular do silêncio. 
Indiferente, a lua seguia o seu curso 
enquanto o promontôrio se enleava 
cada vez mais no concerto dramâtico 
composto pela natureza. O Augusto 
era sempre atraido por quadros assim 
e, parando o carro, foi-se 
aproximando da beira do precipicio o 
mais que pode como se quisesse 
também fazer parte da composiçâo. 
Ficou ali, assim, sereno, ouvindo e 
pensando, deixando-se elevar no 
espaço entre aquele promontôrio e a 
lua cada vez mais resplandecente e 
exercendo sobre ele uma irresistivel 
atracçâo que o puxava para a cada vez 
mais curta base que sustentava os 
seus pés e o mantinha ainda em terra. 
Estava o Augusto nesta situaçâo que 
compunha o quadro dramâtico que 
aqui proponho, quando o aumento de 
velocidade do vento obrigou ao 
aumento do volume dos sons 
propagando-se infinitamente por 
entre os rochedos e libertando-se no 
espaço através do cone de um ubiquo 
altifalante imaginârio. O Augusto era 
parte intégrante daquele quadro e 
juntou a sua voz àquela composiçâo 
de estrondos, assobios e uivos 
tentando imitâ-los. O resultado destes 
arranjos apelavam à imaginaçâo que 
os mortais ainda nâo possuem. 
Digamos que, se se conseguissem 
gravar todos aqueles sons, puxar a 
voz do Augusto para se poder ouvir, e 
apreciar depois a gravaçâo, 
estariamos perante um som 

espectacular capaz de eriçar o cabelo 
do corpo do ser vivo inteligente mais 
céptico e frio que exista na superficie 
do planeta que pisamos. E por falar 
em pisar... Na sua concentraçâo, o 
Augusto jâ nâo tinha onde o fazer e 
caiu no precipicio de mais de 100 
metros, mergulhando nas âguas 
revoltosas do mar que ao receberem o 
seu corpo, de sübito acalmaram, o 
vento deixou de soprar, e 
mansamente, o seu corpo foi 
depositado em terra firme e sem 
qualquer mazela. 
Quando o Augusto recuperou os 
sentidos era manhâ, o sol brilhava 
senhor de tudo e o seu corpo estava 
seco e cheio de areia da pequena 
praia onde as ondas suaves o foram 
deixar. Agora era a altura de 
relembrar o que se tinha passado e 
tentar compreender mas era 
extremamente dificil. Augusto 
lembrava-se de tudo e até de cair no 
precipicio. Mas como é que ali 
aparecia, inteiro, depois de tamanho 
desastre? E exclamou sem entender: 
“Mas como?” De repente ouviu uma 
voz que soava dentro da sua cabeça 
dizer: “Esta madrugada era tamanha 
a desafinaçâo que me estragaste o 
concerto. Por isso decidi deixar-te por 
câ mais uns tempos para ver se 
aprendes, meu imberbe 
principiante.” 
Moral da histôria: Quem canta mal 
estâ sempre prestes a cair no 
precipicio. 

Domingos Meh 
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NATO: Hungria, Polonia e Rep. 

Checa festejam adesao em Lisboa 

Os très novos membros da 
NATO - Hungria, Polonia 

e Repüblica Checa - vâo 
realizar este mês, na 
residência oficial do 

ministro da Defesa 
português, uma festa 
comemorativa da sua 

adesâo efectiva à Aliança 
Atlântica. 

A informaçào foi dada por Veiga 
Simâo, que esta na capital norte- 
americana para participai numa 
reuniâo informai dos ministros da 
Defesa da NATO e na Conferência de 
Washington do Forum Transatlântico 
da UEO. O pedido dos très paises - 
para o quai Veiga Simâo 
disponibilizou o Forte de S.Juliào, em 
Oeiras - reflecte o agradecimento 
daqueles ex-membros do Facto de 
Varsôvia pelo apoio constante de 
Portugal as suas pretensôes. Portugal 

defendeu também a entrada da 
Roménia e da Eslovénia no primeiro 
alargamento da NATO, mas a 
"politica da porta aberta" acabou por 
relegar aqueles dois paises - e os 
Estados Bâlticos, entre outros - para 
futures alargamentos. O primeiro 
alargamento da NATO vai ser 
consagrado na cimeira extraordinâria 
de Chefes de Estado e de Governo 
que se realiza em Washington de 23 a 
25 de Abril para celebrar o 
cinquentenârio da criaçâo da Aliança 
Atlântica. Da cimeira, que prevê a 
aprovaçâo do novo Conceito 
Estratégico da NATO, poderâ sair 
uma data - na primeira década do 
proximo século - para a adesâo de très 
novos paises do Centro e Leste 
europeu, segundo fontes diplomâticas 
da organizaçâo. A Roménia, a 
Eslovénia e a Eslovâquia sâo os paises 
melhor colocados para aderir à 
NATO numa segunda fase do seu 
alargamento. 

Minas Antipessoais - ONU: Entrou em 
vigor Esta Semana o Convénio mundial 

Apesar da oposiçâo dos Estados 
Unidos e de outras naçôes, o 
Convénio mundial contra as minas 
antipessoais entrou esta semana em 
vigor, apôs ter sido rapidamente 
ratificado por 65 paises dos cinco 
continentes. Este tratado, que proibe 
O fabrico de minas antipessoais e 
impôe às naçôes subscritoras a 
destruiçâo das armazenadas, 
converteu-se em lei obrigatôria mais 
rapidamente do que qualquer outro 
convénio internacional na Histôria 
recente. Isso demonstra, segundo 
organizaçôes como a “Human Rights 
Watch” (“Observatôrio de Direitos 
Humanos”), o enorme consenso que 
hâ no mundo a favor da eliminaçâo 
deste armamento que provoca 
énormes danos às populaçôes civis, 
nomeadamente em Angola, muitos 
anos mesmo apôs o fim de um 
conflito. A ONU, um dos principals 
promotores do acordo, prevê 
comemorar a entrada em vigor do 
Convénio corn uma cerimônia oficial 
na sua sede europeia em Cenebra e 
corn uma mensagem especial do 
secretârio-geral Kofi Annan. Segundo 
fontes da organizaçâo mundial. Kofi 
Annan destacarâ na sua mensagem o 
enorme progresso alcançado para se 
reduzir a ameaça das minas desde 
que o Convénio foi aprovado em 18 
de Setembro de 1997 em Oslo. O 
secretârio-geral da ONU sublinharâ 
que a proibiçâo das minas terrestres é 
um passo fundamental para o 
desarmamento e a humanizaçâo dos 
conflitos armados, jâ que as 

principals vitimas deste armamento 
sâo civis inocentes, na sua maioria 
crianças. Até agora, 132 paises 
assinaram o tratado, oficialmente 
denominado “Convénio sobre a 
Proibiçâo do Uso, do 
Armazenamento, da Produçâo e da 
Transferência de Minas Antipessoais 
e sobre a sua Destruiçâo”, mas apenas 
65 jâ O ratificaram. Todos os 
membros da NATO, à excepçào dos 
Estados Unidos e da Turquia, 
assinaram jâ o tratado, ao contrârio 
de outras potências como a China, a 
India, o Paquistâo ou a Russia. 
Perante a firme oposiçâo do 
Pentâgono, o présidente dos Estados 
Unidos, Bill Clinton, decidiu nâo 
assinar o acordo, mas prometeu que o 
pais poderâ fazê-lo em 2006 se os 
peritos militares “encontrarem 
alternativas viâveis” para a sua defesa. 
Um outro pais que também sido 
largamente criticado é Angola, que, 
subscreveu o tratado mas ainda nâo o 
ratificou apesar das numerosas 
vitimas civis provocadas anualmente 
pelas minas antipessoais. Os estados 
subscritores do Convénio 
comprometem-se a nâo voltar a 
utilizar, desenvolver, produzir, 
armazenar ou transferir minas 
antipessoais e a destruir ou assegurar 
a destruiçâo num prazo de quatro 
anos das actualmente armazenadas. 
As naçôes assumem também a 
responsabilidade de eliminar num 
prazo de dez anos as minas jâ 
colocadas. 

Madré Teresa: Papa decide iniciar 
jà O processo de beatificaçâo 

o Papa Joâo Paulo 
II, reconhecendo o 
desejo popular de 
beatificaçâo de 
Madré Teresa de 
Calcutâ, decidiu 
levantar o necessârio 
periodo de espera de 
cinco anos para 
iniciar o processo da 
sua possivel 
santificaçâo. O 
Vaticano confirmou 
no domingo que o 
arcebispo de Calcutâ 
jâ recebeu auto- 
rizaçâo para iniciar 
O processo de 
beatificaçâo de Madré Teresa, que 
morreu em 1997 aos 87 anos apôs 
uma vida de ajuda aos pobres e 
marginalizados e era considerada 
pelos seus seguidores como uma 
Santa viva. Joâo Paulo II tinha 
inicialmente defendido que o 
tempo de espera séria também 
necessârio mesmo para Madré 
Teresa, mas "o desejo popular é de 
tal forma grande e insistente que o 
Santo Padre decidiu avançai" corn 
O processo, informou um porta-voz 
do Vaticano, reverendo Ciro 

Benedettini. Em 
Calcutâ, O arcebispo 
Henry D'Sousa, 
disse à agência 
norte-americana 
"Associated Press" 
(AP) ter recebido 
em Dezembro uma 
carta da Congre- 
gaçâo do Vaticano 
para as Causas dos 
Santos a comunicar 
O levantamento do 
periodo de espera. 
"O Santo Padre nâo 
teria aprovado o 
levantamento se 
nâo tivesse recebido 

um tal pedido de todo o mundo", 
indicou o arcebispo. A recolha de 
provas é o primeiro passo no 
processo de beatificaçâo, que exige 
a confirmaçâo de um milagre. A 
santificaçâo, o passo seguinte, exige 
a certificaçâo de um outro milagre. 

O arcebispo Henry D'Sousa 
manifestou a esperança de que 
Madré Teresa seja declarada santa 
jâ em 2000, quando o Vaticano 
célébra o inicio do terceiro milénio 
do Cristianismo. 

Direitos Humanos 
China denuncia situaçâo nos Estados Unidos 

A China acusou a 
administraçâo norte- 

americana de ignorar as 
"violaçôes dos direitos 
humanos" nos Estados 

Unidos, descrevendo 
aquele pais como "o mais 

violento do mundo". 

Em média, 65 pessoas sâo 
assassinadas diariamente nos Estados 
Unidos, "um grande numéro de 
americanos passa fome" e 41,7 
milhôes nâo beneficiam de 
assistência medica, disse a agência 
noticiosa oficial chinesa num longo 
artigo sobre o "baixo nivel" dos 
direitos humanos nos Estados 
Unidos. "Os Estados Unidos sâo um 
dos seis paises do mundo que 
impôem a pena de morte a 
adolescentes" e em 1997 o numéro de 

norte-americanos vivendo abaixo da 
linha de pobreza atingiu os 17 por 
cento da populaçâo, référé o artigo. 
Segundo a mesma fonte, o controlo 
do poder politico nos Estados Unidos 
"foi sempre um privilégio de um 
pequeno numéro de ricos" e no 
Congresso "a percentagem de 
milionârios é dezenas de vezes mais 
alta que no conjunto da sociedade". O 
artigo responde ao relatôrio anual do 
departamento de Estado norte- 
americano sobre a situaçâo os direitos 
humanos no mundo, divulgado sexta- 
feira em Washington e em que o 
governo chinés é acusado de 
"generalizada violaçào de normas 
internacionalmente aceites". "O 
governo americano précisa de abrir 
os olhos para a sua prôpria situaçâo e 
évitai interferir nos assuntos internos 
de outros paises", comentou a agência 
noticiosa oficial chinesa. 
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71 anos depois a Portela tem morte anuncîada 
Setenta e um anos depois de o municipio de Lisboa ter decidido a sua localizaçâo, 

O Aéroporté da Portela deverà ver agora rejeitada a sua expansâo, segundo um estudo 
apresentado pelo ministro Joâo Cravinho. 

Inicialmente corn carâcter regional, o 
aeroporto internacional é 
actualmente uma questâo de âmbito 
nacional e da competência do 
governo. Hâ 71 anos, conforme as 
actas das sessôes da Câmara 
Municipal de Lisboa, a localizaçâo do 
aeroporto foi decidida entre duas 
alternativas, Campo Grande, nos 
terrenos entre a Avenida de Berna e o 
Hipôdromo, e Charneca do Lumiar. 
Reza a histôria que em 08 de Março 
de 1928 foi constituida uma comissâo 
para levar avante a construçâo do 
aeroporto e, em Agosto do ano 
seguinte, Quirino da Fonseca, 
membro da comissâo, propos a 
expropriaçâo de dez parcelas de 
terreno. Entre 1930 e 1934 nada se fez 
até o Conselho Nacional do Ar ter 
notificado a Câmara Municipal de 
Lisboa da necessidade urgente de se 
resolver o problema do aeroporto, na 
altura previsto para a Charneca do 
Lumiar. Aparentemente o obstâculo à 
decisâo devia-se à existência de um 
projecto de arruamento, entre a 
avenida Alferes Malheiro e a 
povoaçâo da Portela, local que 
acabaria por ser escolhido. Removido 
o entrave, foi aprovada a localizaçâo 
definitiva para a Portela de Sacavém, 

abrangendo conjuntamente corn as 
suas servidôes as parcelas de terreno 
indicadas na planta n/o 1.7095, 
considerando sem efeito o piano de 
arruamentos da Alferes Malheiro, 
actual avenida do Brasil. Inaugurado 
em 1942, o aeroporto da Portela tem 
jâ data marcada para a sua saturaçâo, 
mas os seus adeptos alimentavam 
ainda a esperança de poder ser 
submetido a uma expansâo de forma 
a responder às necessidades actuals e 
futuras do trâfego. De acordo corn um 
relatôrio apresentado pelo ministro 
da tutela à comissâo parlamentar de 
acompanhamento do futuro 
aeroporto, a Portela deverâ agora ser 
definitivamente posta de parte. 
Apesar de poder ser submetido a 
infra-estruturas aeroportuârias para 
atingir a capacidade de 12 milhôes de 
passageiros/ano e 40 
movimentos/hora, esta opçâo, 
segundo o ministro, correspondia 
apenas a adiar o problema em vez de 
o resolver. Séria necessârio construir 
uma segunda pista paralela à 
principal 03-21 e eliminar a pista 17- 
35. Corn estas alteraçôes séria 
possivel elevar a capacidade até 20 
milhôes de passageiros/ano e 55 
movimentos/hora, mas a saturaçâo 
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séria atingida novamente entre 2019 e 
2024. Por outro lado, as alteraçôes 
necessârias, nomeadamente 
expropriaçôes, os arranjos nos 
acessos e nos terminais, 
estacionamentos de aviôes e 
automôveis, arranjos nas pistas e 
caminhos de circulaçâo e no terminal 
de carga implicariam um 
investimento de cerca de 141 milhôes 
de contos. Comparando as 
estimativas efectuadas para as outras 
opçôes, Rio Frio ou Ota, a 
globalidade da expansâo da Portela, 
para atingir a sua capacidade 
maxima, ascenderia a mais de 65 por 
cento do investimento total de um 

aeroporto feito de raiz. Esta 
estimativas nâo incluem os custos d 
estudos e projectos, e a gestâo d 
empreendimento, nem uma parcel 
adequada para imprevisto; 
nomeadamente revisâo de preços 
encargos de financiamento, montant 
que, segundo o relatôrio, poder 
ultrapassar, até â abertura de ur 
novo aeroporto, os 350 milhôes d 
contos. 

No Alentejo anda-se 11 km para 
casar ou pagar impostos 

Quase dois em cada très alentejanos 
percorrem em média 11 quilômetros 
(Km) para casar ou para pagar os 
impostos e os bombeiros têm de andar 
quase a mesma distância para 
chegarem à maioria das freguesias do 
Alentejo. Os dados sâo do Inventârio 
Municipal da regiâo do Alentejo 1998, 
divulgado pelo Institute Nacional de 
Estatistica, que revelam que 84,4 por 
cento (pc) das freguesias alentejanas 
nâo têm repartiçâo das finanças e 
conservatôria do registo civil, nelas 
residindo quase dois terços da 
populaçâo da regiâo e que 82 pc das 
freguesias nâo têm corporaçôes de 
bombeiros. Foram inventariados 400 
tipos de equipamentos serviços e 
produtos dispondo-se de dados ao nivel 
da regiâo Alentejo, das quatro 
subregiôes e de concelho. Quem tem 
de comparecer em tribunal no 
Alentejo tem bastante dificuldade 
porque apenas 9,2 pc das freguesias, 
corn 21,9 pc da populaçâo dispôe de 
um tribunal. Para os que nâo o têm, a 
distância média a "palmilhar" é de 14,1 
Km. Para quem vive no Alentejo, é 
mais fâcil comprar automôvel do que 
comprar ôculos ou um computador. De 
facto, 22,4 pc das freguesias têm stands 
de automôveis, embora os que nâo têm 
precisem de andar em média 20 Km 
para adquirir um veiculo, mas apenas 
17,3 pc das freguesias têm lojas de 
artigos informâticos, tantos como os 
que têm oculista. Quase todas as 
freguesias têm minimercado ou 
mercearia jâ que apenas sete das 294 
freguesias da regiâo nâo possuem 
daqueles equipamentos, enquanto 
apenas très nâo têm um restaurante ou 
similar. Apenas 34 pc das freguesias 
têm peixaria, sô 48,3 pc têm talho ou 
charcutaria e pouco mais de metade 
tem pastelaria. Lojas de 
electrodomésticos sô hâ em metade das 
freguesias e ainda sâo menos as que 
têm lojas de môveis. Quanto ao ensino, 
95,2 pc das freguesias têm ensino 
primârio (primeiro ciclo do ensino 
bâsico) e 89,7 pc das freguesias e 96,3 

pc da populaçâo tem jardim de 
infância pùblico. Em relaçâo ao 
segundo e terceiro ciclos do ensino 
bâsico (quinto e sexto anos e sétimo ao 
nono) pouco mais de uma em cada 
cinco dispôe de escolas püblicas que 
leccionem este grau de ensino, embora 
as que têm abranjam cerca de metade 
da populaçâo. Os estudantes das 
freguesias que nâo têm aqueles graus 
de ensino precisam percorrer quase 
uma dùzia de quilômetros. Sô é 
possivel adquirir livros escolares em 
menos de dois terços das freguesias. 
Relativamente à saùde, quase 95 pc 
dos alentejanos precisam de andar 
mais de 36 Km para chegar a um 
hospital gérai e sô 0,4 pc da populaçâo 
do Alentejo tem um hospital 
especializado na freguesia onde reside. 
Têm centros de saüde corn 
internamento 7,5 pc das freguesias e 
sem internamento 9,2 pc, encontrando- 
se extensôes dos centros de saüde em 
76,9 pc, enquanto mais de um terço das 
freguesias nâo tem uma ùnica farmâcia 
no seu territôrio, precisando os seus 
habitantes de andar em média 9,5 Km 
para comprar medicamentos. Quase 78 
pc das freguesias e 76 pc da populaçâo 
têm uma estaçâo ou poste de correios, 
96,3 pc das freguesias têm telefone 
püblico e quase 90 pc das freguesias 
têm distribuiçâo domiciliâria de 
correio cinco dias por semana. O INE 
salienta que entre os inventârios de 
1993 e 1998 se verificaram melhorias 
na disponibilidade de equipamentos 
comerciais como lojas de informâtica, 
oculistas e estabelecimentos de 
bebidas, nos serviços de saùde 
privados, nos serviços de segurança 
social, no turismo e em serviços como 
multibancos, escritôrios de advogados, 
seguros e gabinetes de contabilidade. 
Pelo contrârio, registou-se uma 
estagnaçâo ou regressâo nalgum 
comércio ou serviços tradicionais, 
como lojas de electrodomésticos, 
padarias, lojas de môveis, sapatarias, 
reparaçâo de veiculos de duas rodas. 
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RISOS "estéricos" 
Fui hâ dias convidado para o 
lançamento de um livre, cuja autora 
teve a desdita de me convidar a 
escrever o prefâcio, e ai tive o 
privilégie de cenhecer um individue 
que tinha a particularidade de rir 
cerne um cavale. Pier que isse, tinha 
es dentes a cendizer. 
Era simpâtice, cem um charme capaz 
de fazer esquecer a avantajada vez e 
es igualmente excessives terminais. 
Estes cedimentos fizeram dele o 
epicentre da festa. 
Precisamente nesse mesme dia -e 
prevavelmente à msma hera- 
discursava e lider de PSD ne 
cengresse desse partide ende, 
baseande-se num Zé e numa Maria 
ficcienades, derrameu um 
igualmente imaginârie percurse de 
vidas em Pertugal para ilustrar as 
suas razôes de critica ae Geverne. 
Apesar de nâe ser um pestai perfeite, 
perque o auto-candidate a Primeiro- 
Ministro nâe tem nada do tal "Zé" 
nem da tal "Maria" que pretendeu 

encarnar, la foi simbolizando as 
gentes "do povo" conforme soube, 
conforme foi capaz, conforme a 
encenaçâo pretendida fora bem ou 
mal ensaiada. 
O "Zé" e a "Maria" de Marcelo eram 
de facto uns desgraçados. 
Nâe tinham nada. 
Nem dinheiro nem saûde. 
Nem educaçâo nem casa. 
Nem filhos nem assitência social. 
Um bilhete para o futebol de vez em 
quando, talvez. 
Nâo foi um Portugal romantico o 
traçado por Marcelo. 
Ora, sendo o "Zé" e a "Maria" pessoas 
jâ adultas, deduzo que tudo o que eles 
nâo têm, nunca tiveram. E se nunca 
tiveram, como quem governou em 
Portugal durante anos e anos, tantes 
que lhe perdi a conta, foi o PSD de 
Marcelo -e isto nâo é fieçâo- deduzo 
que Marcelo esteve a contar estôrias 
beras à brava do estado em que o seu 
partido deixou o pais. 
O "Zé" e a "Maria", todos os Zés e as 

Marias, dentro e fora de Portugal, 
recordados nessa intervençâo nâo 
devem, contudo, deixar de agradecer 
ao Prof. Marcelo esse acte de 
contriçâo. Mal explicite, mal 
conotado, é certo, mas o que conta é a 
intençâo. 
Isso, digo eu. 
Portante, nâo fosse a minha leitura 
estar distante da do reste do "povo" 
tive a ideia de telefonar para o amigo 
que conheci na referida festa, pedi-lhe 
desculpa pelo incômodo, etc, e tal, e 
um comentârio sobre essa retôrica. 
O tipo desatou a rir. 
Exactamente como um cavale. 
Gargalhadas galopantes e fortissimas. 
Temendo que lhe desse alguma coisa, 
interrompi-o para lhe lembrar que 
sobre o tal carinho que Marcelo e o 
PSD nutrem pelos portugueses 
residentes no estrangeiro nem uma 
palavrinha, nem uma "mentirinha" ou 
um "bluff que mais nâo fosse, jâ que 
nesta matéria mais um menos um jâ 
nâo faz mossa, tâo habituado esta esse 

"povo" ao género. 
Resultou. 
O homem que ri como um cavale e 
tem dentes a condizer silenciou-se. 
Senti entâo a doce sensaçâo, se doce 
sensaçâo é, de ter impedido um 
infarte histérico. 
Agradeci-lhe, enviei-lhe aquele abraço 
e deixei-lhe o meu numéro de telefone 
para qualquer coisa que précisasse. 
Os amigos fazem-se assim. 
Nessa mesma noite lia eu 
tranquilamente as paginas de um 
livre quando recebo uma chamada. 
Era um familiar do homem, 
preocupado, a perguntar-me o que se 
tinha passade. 
É que ele desde que falara comigo nâo 
deixava de andar aos pinotes pela 
casa. 

ACAPO, deu as boas-vindas ao Cônsul-Geral de Portugal 
A Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portugueses, realizou um jantar de 
boas-vindas ao Dr. Joâo Perestrello, 
Cônsul-Geral de Portugal em Ontario 
e Manitoba, recentemente chegado. 
A festa teve lugar no Dundas Banquet 
Place, em Toronto, onde estiveram 

présentes varias individualidades dos 
Governos Federal, Provincial e 
Municipal do Canada e, 
naturalmente, do Governo de 
Portugal, e, ainda, responsâveis de 
Clubes, Associaçôes e personalidades 
do comercio, indüstria e imprensa da 
comunidade portuguesa. Joe 
Eustâquio, fez o elogio e deu as boas- 
vindas ao Dr. Joâo Perestrello e, o 
Assessor da Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Vitor 
Caio Roque, saudou-o em nome do 
Secretârio de Estado, Eng, José Lello. 
O Dr. Joâo Perestrello, visivelmente 
feliz, agradeceu a recepçâo de boas- 
vindas e prometeu providenciar para 
que o convivio entre o Consulado- 
Geral, as Associaçôes e a 
Comunidade, seja aberto e proficuo. 
Houve, depois, um agradâvel 
momento de variedades corn a 
presença de Catarina Cardeal, Ed e 
Tony Gouveia e, a surpresa da noite; 
Fado de Coimbra, pela voz do Dr. 
Vitor Caio Roque, acompanhado pelo 
trio Antonio Amaro, Tony Melo e 
Leonardo Medeiros. Foi um sucesso! 
O Assessor Eduardo Saraiva, que 
também esteve entre nos, 
confidenciou-nos que nâo é a 
primeira vez que Caio Roque 
surpreende tudo e todos corn a sua 
voz e a predisposiçâo para cantar. 
Ainda bem! Ouvir o fado Coimbrâo, 

Logo ap6s a actuaçào de Catarina Cardeal, 

Ed e Tony Gouveia -a duo- ofereceram temas 

bonitos aos présentes, corn o habituai toque de 
classe que possuem. 

A “ACAPO”, decobriu uma estrela! O Dr. Vitor Caio Roque, chegou, cantou e...encantou. 

0 fado de Coimbra teve em si um apaixonado cantador e. Antonio Amaro, Tony Melo e Leonardo 
Medeiros, bons acompanhantes. 

Apôs osjustos aplausos e palavras de ocasiâo, pensamos câ para nos: Porque é que o VITOR nào 

canta ROQUE e me disse, nofinal,”noutra nâo CAIO...?”. 

sabe sempre bem, 
especialmente se é 
cantado por quem o sabe 
fazer e corn o prazer 
demonstrado. 
Uma festa em beleza. 
As nossas boas-vindas, 
mais uma vez, ao senhor 
Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello. 
JMC 

ECO ÂÇOR 
TnAVFI Ü TRAVEL SERVICE INC. 

College St., Toronto 421 603-0842 
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hià se^uro do $eu Seduro? 
Uma doença 

incuràvel poderà 
alterar os seus 

sonhos financeiros 
Por vezes é extremamente dificil 
imaginar o quanto a vida pode ser 
alterada depois de um acidente ou de 
uma doença incuràvel. 
No auge da vida, quando esperamos 
estar no topo das nossas arreiras, no 
cume dos nossos ganhos e a olhar 
para o futuro sorrindo, uma doença 
incuràvel séria uma catâstrofe e os 
seus efeitos iriam causar perças de 
valores incalculâveis, afectando 
também os seus pianos para uma 
reforma tranquila. 
As boas novas sâo que todos nos 
estando sujeitos a doenças 
catastrôficas ou acidentes os cuidados 
de saùde improvisados e a tecnologia, 
significam que as chances de 
sobreviver a tais eventos se tornam 
animadoras. 
O facto é que os ataques de coraçâo e 
as tromboses no Canada tem descido 
50% desde 1950; 60% dos 
sobreviventes de cancro poderâo 
viver 5 anos ou mais e 75% das vitimas 
de tromboses, irâo sobreviver o 
primeiro acontecimento.* 
Alem da dilaceraçào da sua vida, 
considéré a reduçâo e mesmo a 
eliminaçâo do seu ordenado causado 
por uma invalidez quer seja por 
acidente ou uma doença incuràvel. 
Poderâ isso afectar a sua contribuiçâo 
para o seu piano de reforma? 
sera voce forçado a mergulhar nas 
suas poupanças, para poder enfrentar 
despesas de reabilitaçâo e de 
tratamentos ? 
Para ilustrar, vou usar um piano de 
reforma baseado em contribuiçôes ao 
ano de $7500.00 rendendo um juro de 
5% harmonizado anualmente. Nâo 
contribuir por 3 anos durante os 
seus 40 anos, iria por o piano fora de 
percurso em $330 000.00 pelos 65 

anos. Você pode evitar um possivel 
descarrilamento no seu planeamento 
de reforma corn um piano 
proporcionado de protecçâo de 
acidentes e de doenças incurâveis, 
designado especificamente para 
complementar e protéger o seu piano 
de reforma(RRSP). 
No caso de invalidez, o piano de 
protecçâo poderâ contribuir uma 
quantia mensal em seu favor numa 
conta para que quando se reformar, o 
possa fazer corn o mesmo objective 
corn que sempre sonhou. Quanto ao 
piano de protecçâo de doenças 
incurâveis este irâ pagar-lhe uma 
soma amontoada, caso você seja 
detectado corn uma das 10 doenças 
incurâveis, poderâ usar essa mesma 
soma de dinheiro do jeito que bem 
entender, quer seja para substituir o 
seu ordenado, pagar a sua hipoteca, 
despesas do seu négocié, viajar ou 
mesmo reabilitando-se, poderâ 
usufruir o privilégié de se ausentar do 
trabalho facilitando-lhe assim a 
recuperaçâo da saüde. 
Uma protecçâo para doenças 
incurâveis ou para invalidez, podem 
ajuda-lo a estar no caminho certo 
para uma reforma sorridente, 
enquanto estiver no caminho de se 
recuperar, dando-lhe assim conforte e 
confiança para o seu futuro. 

*Tirado de “Heart and Stroke 
Foundation, 1996; National Cancer 
Institute of Canada, 1996; The 
Mercantile and General Life 
Reassurance Company of Canada, 
1997. 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADA! 

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

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

DANIEL FERNANDES 

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

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

Continuaçào da pagina 1 

A Federaçâo de Comerciantes e Profîssionais 
Luso-Canadianos (FPCBP), inaugurou a sua 

nova sede nas instalaçôes do First Portuguese 
C.C. Centre, em Toronto 

A équipa responsâvel pela FPCBP, numa saudaçào signiflcativa, logo apôs a ahertura | 

oficial da sede, nas instalaçôes do First Portuguese C.C. Centre. | 

I 
O Executive ficou, assim, 
constituido: 
Présidente: Luis Louro 
Vice-presidente: Charles Sousa 
Tesoureiro: Carlos Teixeira 
Secretârio: Carlos Laborde Basto. 
A cerimônia foi presidida pelo 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello. 
Para "Trustees", foram escolhidos 
Luis Arruda e David Costa e, um 

terceiro elemento, serâ ainda | 
eleito. I 
O acontecimento que teve lugar na | 
sede-social do First Portuguese | 
C.C.Centre, no passade dia 25, vai | 
concerteza repercutir-se entre a | 
comunidade de comerciantes e | 
profissionais, levando a FPCBP ao | 
lugar de destaque que merece e | 
justifica. Haja uniâo que a força I 
aparece! | 

0 Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joào Perestrello, rodeado porjovens 

componentes da Luso- CAN TUNA, na abertura da sede da Federaçâo. 

Fotos: cortesia de Eugénio Photography 

Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 

Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os seus 

produtos de compta e venda, na pagina dos 

CLASSIFICADOS. Paie com Raul Coelho, no 

departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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14.000 em greve e o lixo a 
acumular-se nas escolas de Toronto 

Mais de 500 escolas da regiâo de 
Toronto deverào fechar, segundo a 
porta-voz da CUPE Local 4400 Janet 
Davis. Davis referiu que a direcçào 
enfrenta uma situaçâo insuportàvel 
devido à greve dos seus 14.000 
funcionârios. Varias escolas estâo 
com énormes problemas devido à 
acumulaçâo de lixo nas suas entradas, 
casas de banho sem condiçôes e cada 
vez mais lixo. Equipas de emergência 
têm ajudado os directores das escolas 
a minimizar este problema. Os 
prôprios estudantes têm ajudado a 
piorar a situaçâo arremessando corn 
ovos, comida de gato e outras 
matérias para as jâ grandes pilhas de 
lixo amontoadas. A direcçào escolar 
Jâ procedeu ao encerramento de 21 
escolas desde o inicio da greve, no fim 
de semana e nào esta nos seus pianos 
o encerramento de mais nenhuma. A 
resoluçâo da greve esta em suspenso 
devido à falta de acordo quanto a 
segurança no emprego e aumentos de 
ordenados. Davis negou que a CUPE 
esteja a tentar alguns truques à mesa 
de negociaçôes, acrescentando que 
estâo a monitorizar as conversaçôes 
mas que as decisôes sâo tomadas pelo 
comité devidamente destinado para 
esse fim. Sid Ryan, présidente 
provincial da CUPE declarou, na 
passada terça-feira que se vai 
candidatar pelo NDP às prôximas 
eleiçôes provincials. Quanto às 
familias dos alunos, elas manifestam- 
se sem tendência, uma vez que ora 
apoiam os grevistas ora querendo que 
as escolas continuem abertas. 

A RCMP efectua 
vestoria a casa do 

Premier da BC 
A Real Policia Montada 
do Canada efectuou, na 
passada terça-feira, uma 
vestoria à casa de 
Vancouver pertencente ao 
Premier da Columbia 
Britânica, Glen Clark, 
bem como a um 
estabelecimento de jogo, 
pertença de Dimitrios 
Pilarinos. Pilarinos foi uma das duas pessoas a 
obter a licença para operar um casino no ano 
passado, tendo sido fortemente contestada pela 
autarquia de Burnaby e esta agora sob 
investigaçâo. O dono do casino efectuou obras 
de renovaçào na casa do Premier no valor de 
16.000 dôlares. Glen Clark afirmou nâo estar 
preocupado corn a vestoria da RCMP a sua casa 
mas nada mais adiantou sobre o assunto. 

Allan Rock dà 
luz verde ao uso 

de Marijuana 
O ministro 
federal da 
saüde acaba de 
abrir a porta ao 
uso da 
Marijuana. 
Allan Rock 
declarou ter 
dado instruçôes 
ao seu 
departamento 
para que os doentes em estado critico tenham 
acesso àquela droga. O ministro acrescentou 
ainda estar a desenvolver esforços no sentido de 
ser criado um armazenamento daquela planta 
destinado às pessoas que sofrem de SIDA e outras 
enfermidades débilitantes. 

Desminagem, 
acordo assinado 

o Ministro dos Assuntos Externos do Canadâ, 
Lloyd Axworthy, afirmou no Parlamento, estar 
satisfeito corn a assinatura do acordo de 
desminagem. 
Lloyd Axworthy, afirmou ainda que 130 paises 
assinaram o acordo que passa a ter força de Lei. 
Russia, EUA e China, sâo os paises que ainda 
nâo subscreveram o Tratado de Desminagem. 

Greve de Zelo, na Bell 
Dez mil empregados da Bell Canada/Ontario e 
Quebec, estâo em greve de Zelo, devido a uma 
interrupçào nas conversaçôes para negociaçào 
de novo acordo de trabalho. 
Um porta-voz do Sindicato afirmou que por um 
lado os utentes vào beneficiar jâ que quando 
ligarem para assitência vào falar directamente 
corn uma pessoa em vez de ouvirem uma voz- 
gravada. 
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Torneio de artes 
marciais do Ontario 

Realizou-se em Hamilton, 
no passade dia 27 de 
Fevereiro, um campeonato 
de artes marciais onde 
participou a escola Luso- 
Canadiana Silvestre’s 
Martial Arts corn uma 
équipa de 9 atletas e onde 
se integraram mais de 20 
exécutantes por categoria. 
Eis a classificaçâo final; 

Joe Ferreira - peso leve - 
campeâo 
Allen Figueiredo - cinto 
castanho - 3° lugar 
Cezar Silva - cinto amarelo - 
3° lugar 
Fernando Lee - peso leve - 
3°lugar 
Armando Silva - peso leve - 
2«lugar 
Rui Martins - pesos pesados - 
3"lugar 
A équipa foi assistida pelos 
instrutores Valter Silvestre, 
Monica Silvestre e David Costa. 
A Escola de Artes Marciais 
Silvestre, vai candidatar-se ao 

A esquerda, o campeâo do tomeio Joe Ferreira com o 

instrutor Valter Silvestre. 

apuramento da équipa canadiana 
para o campeonato do rnundo de 
1999, no dia 1 de Maio de 1999 a 
realizar no Metro Toronto 
Convention Centre. 

"Dia do socio", no 
Canadian Madeira Club 

Decorreu corn a habituai animaçâo. Rancho Infantil do Canadian 
na sede-social do Canadian Madeira Madeira Club. 
Club, a festa do "Dia do Sôcio". Parabéns aos sôcios do Canadian 
Além da mùsica do EJ Madeira, Madeira Club-Madeira House 
actuaram Gilberto Pancini e o Community Centre, em Toronto. 

Aniversàrio do "Amor da Pâtria" 

Lücia Dimas, présidente do Clube 
Amor da Pâtria, recebeu-nos corn o 
seu sorriso de sempre. O seu "Amor 
da Pâtria" comemorava 26 anos de 
exitência. A sala recheada de sôcios e 
amigos. O casai Dimas, responsâvel 
pelo "Amor da Pâtria, nos ùltimos 5 
anos - corn outros bons 
companheiros, claro!-, davam mostras 

da sua felicidade. E, convidaram-nos 
de imediato, para a prôxima festa, dia 
13, uma festa muito especial, a 
Matança do Porco, à maneira... 
É sempre muito agradâvel estar entre 
gente boa. 

Os nossos parabéns aos responsâveis 
e sôcios do "Amor da Pâtria". 

CAPPE, STEINMAN 
TÉCNICOS DE CONTABILIDADE 

Serviços de Contabilidade, Auditoria, 
Impostos Corporativos e Pessoais, Micro 

Computadores, Piano Financeiro 
Corporativo e Pessoal, e muitos outros 

serviços de contabilidade. 

nos serviços profissîonais dafitma 

Cappe, Steinman 

Larry Cappe C.A. Joel Steinman B.A., M.B.A., C.A. 

1111 FINCH AVE. W., SUITE 352, NORTH YORK, M3J 2E5 

E-mail: joelstein@aol.com 

TEL: (416) 665-0133 FAX: (416) 665-9626 
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* Arminda Alvernaz esta uma vez mais entre nos 

• Tudo começou hâ cerca de 12 anos. Tudo foi 
• muito lento e, a pouco e pouco, foi crescendo com 
• algum sucesso pelo meio. 
• Eu sou portuguesa, é verdade que sou Picarota, 
^ sou dos Açores mas sou, acima de tudo, 
• portuguesa e o fado pertence aos portugueses. Eu 
*- sinto-me muito portuguesa. Desta forma penso, 
, ser uma componente de mais valia da minha 
• gente. Onde hâ um português hâ um fadista, pelo 
• que, aqui estou a cantar fado. 
e A minha inclinaçâo para o fado teve muito a ver 
• com a minha mâe. Ela cantava fado quando eu 
• era pequena e, desde sempre que, me lembro de 
• a ouvir cantar fado. Penso, que de alguma forma, 
• me influenciou bastante. Tudo terâ nascido dessa 
• tenra idade em que, eu via a minha mâe 
• interpretar a cançâo nacional. Quando comecei a 
• perceber tudo, o que se 
® relacionava com o fado, fiquei 
• encantada e dai para câ, nunca 
• mais parei. 
• Sou uma amadora. Nâo me 
• considero uma profissional. 
e Quanto muito, talvez, uma 
• semi-profissional. Costumo até 
• dizer que, como fadista de 
• nascimento nâo me posso 
• colocar em parte alguma no 
• panorama artistico jâ que, 
• ainda nâo sei quai o peso que 
, podefei ter no panorama 
• picoense ou dos Açores mas, 
• de alguma forma, tento à 
• minha maneira dizer alguma 
• coisa de importante a quern me 
• escuta através do fado. A vida, a morte, o amor e 
• todas as questôes que se podem abordar 
• cantando o fado em relaçâo ao nosso ambiente 
• que tern de ser muito bem preservado e cuidado. 

Além destas, existe também a alegria e a saudade 
que nos portugueses sentimos muito. 
Acima de tudo, o fado é português. Talvez tenha 
a ver corn Arabe e até corn ciganos mas, foi muito 
desenvolvido e acarinhado pelos portugueses. 
Tenho actuado um pouco por todos os lados. Jâ 
cantei em todas as ilhas dos Açores corn excepçâo 
do Corvo visto que, ainda nâo tive possibilidades 
de levar à mais pequenita ilha a minha 
mensagem o que, espero fazer em breve. Tenho- 
me deslocado assiduamente a Lisboa e ao 
Algarve. Estive na costa Leste dos Estados 
Unidos e vivi algum tempo na Bélgica e França 
onde, aproveitei, para actuar e agora pela 
segunda vez neste belo pais Canada. 
Como imigrante, muito haveria para dizer sobre 
o fenômeno da nossa diâspora. Penso que, na 

maioria dos casos, procuramos 
uma vida melhor. De poder dar 
um futuro melhor aos filhos, 
para quem os tem. Claro que, 
muitos fazem-no por mera 
aventura. 
Encontro-me em Toronto desta 
vez através da Casa dos Açores 
que teve a gentileza de me 
convidar. Aceitei corn muito 
gosto. Nâo gostaria de deixar 
passar em claro que estou aqui 
corn o apoio da Câmara 
Municipal de Sâo Roque do 
Pico que tem sido importante 
na minha carreira. 
No passado recente dia 30 de 
Janeiro saiu o meu primeiro 

compacto. O lançamento aconteceu na ilha do 
Pico. Cantar sempre é, um dos meus pianos. 
Neste momento faço a maior divulgaçâo possivel 
deste trabalho discogrâfico e, espero, que as 

A bonita picoense, Arminda Alvemaz, cantando 

0 Fado na Casa dos Açores, em Toronto. 

pessoas gostem. , 
Quero agradecer a todos os residentes desta • 
cidade que têm contactado comigo. Tenho sido * 
tratada de uma forma tâo carinhosa. Espero • 
muito em breve voltar a este pais. Esta foi uma * 
experiência maravilhosa e espero ter agradado. • 
Na festa que decorreu na Casa dos Açores • 
estavam présentes cerca de 160 pessoas que, , 
segundo apurâmes, gostaram de rever a Arminda • 
Alvernaz que, foi gentilmente apresentada ao ^ 
pùblico pelo nosso amigo e colega Jorge • 
Machado. :f 

Tony Melo e sens guitarristas além de terem î* 
acompanhado a Arminda Alvernaz fizeram-no, • 
também, para Luciana Machado e Avelino • 
Teixeira. 
Festival Português, Cirv Radio 88.9 e jornal O ^ 
MILÉNIO agradecem a amabilidade da Casa » 
dos Açores nomeadamente ao OLAVO um 
Florentine que sabe estar e, que muito tem • 
contribuido para o engrandecimento deste Hall '• 
de entrada da comunidade oriunda dos Açores. !'* 

Luis Fernandes 

"Sonhos de Porlndal”, 
rcallzaram mais um sonho 
Os jovens componentes do conjunto 
musical SDS-Sonhos de Portugal, 
gravaram o seu segundo trabalho, 
intitulado 'Principio sem fim' . 

J Um dos temas,"Fantasia", foi gravado 
pelo Nelson -a voz da Banda- e pela Sarah 
Pacheco. 
Estes jovens, todos nascidos no Canada, 
mas cheios de vontade em contribuir 
para a continuidade da lingua 
portuguesa, gravaram todos os seus 
temas em português, um geste de louvar, 
na medida em que, o português, nâo é a 
primeira lingua de nenhum deles. 
Os "Sonhos de Portugal", realizam a sua 
festa de apresentaçâo do CD gravado, no 
proximo dia 13 de Março, no Clube 
Português de Cambridge. 
Présente, corn o seu show, estarâ Sarah 
Pacheco que, também, irâ cantar o tema 
"Fantasia", ao vivo, corn o Nelson. 

Os nossos parabéns aos jovens rapazes 
dos SDP e um obrigado pelo gentil 
convite que nos enviaram. 

Uma escada pode simbolizar uma subida ou, 
uma descida. No caso dos jovens dos “Sonhos 

de Portugal”, estamos certos que servirâ de 
apoio à subida. S6 precisam aceitar esta 

simples verdade: Subir é sempre mais difîcil e 
àrduo. Paciência e trabalho, ajudam... 
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MICHELLE TAVARES DED TOgUE DE CLASSE 
Aconteceu no Renaissance Convention Centre 
em Mississauga. Présentes, 650 pessoas que 
estavam interessadas em apreciar o primeiro 
lançamento discogrâfico de uma jovem desta 
comunidade, da quai, hâ muito a esperar no 
mundo das cantigas. 
Fomos descobri-la, antes do espectâculo, num 
pequeno estüdio onde se preparava para o seu dia 
maior nesta que, é uma das grandes indüstrias 
desta parte do Mundo. 
A nossa primeira questâo foi, directamente 
relacionada corn este primeiro projecto musical 
ao que Michelle nos disse que, IA.RA SEMPRE 
NOS MEUS SONHOS, foi o titulo escolhido para 
este projecto de mùsica portuguesa 
corn um grande toque de ritmo latino 
e até de ballett. Nâo se esqueceu até, 
dos mais Jovens da comunidade tanto 
é que, um dos temas foi interpretado 
corn uma série de outros jovens 
intérpretes que, gostaram de juntar-se 
à Michelle, no dia do lançamento do 
seu primeiro compacto. Shawn 
Fernandes, Tammy Correia e 
Elizabeth Rodrigues cantaram com a 
nova artista o tema AMIGOS. Antes, 
abriu o espectâculo Otilia de Jesus 
que, depuis de interpretar dois temas, deu lugar a 
John Ferreira que foram muito aplaudidos pela 
audiência. 
Respondendo à nossa pergunta sobre como 
descobriu que tinha gosto pelas cantigas Michelle 
afirmou pensar que sempre gostou, apesar de, ter 

sido sempre uma grande critica de si propria. 
Com a idade de 4 anos, comecei a cantar algumas 
coisas que me iam ficando no ouvido. A minha 
bisavo era cantora e, como tomava conta de mim, 
quando era muito miùda, cantava com ela todos 
os dias e, talvez por isso, tomei muito gosto a esta 
arte 
O Luis sabe, eu penso até que, ainda nâo estava 
completamente pronta para este primeiro 
lançamento discogrâfico. Queria estudar ainda 
mais os temas que defendo no compacto mas, tive 
grande pressao de gente ligada à râdio e da Venus 
Creation que, exerceram muita força animica 
para que eu fosse àvante e, realizasse o meu 

sonho. 
A seguir a este lançamento nâo vou 
ficar de mâos caidas. Vou gravar em 
Francês, Inglês e Espanhol a cançâo 
que deu o titulo genérico ao CD. 
Tenho uns amigos que trabalham 
numa estaçâo de televisâo em 
Quebec, do tipo Much Music, e 
pediram-me que eu gravasse este 
tema em Francês. Penso até que, para 
o ano, vou lançar o meu segundo CD. 
Sobre a receptividade da familia a 
esta ideia das cantigas Michelle 

garantiu que, os pais estâo bastante contentes 
corn a ideia mas um pouco nervosos. O meu pai 
até jâ me disse, em jeito de brincadeira, que 
muito em breve também vai gravar um disco. 
Sem o apoio dos meus pais, eu pçnso que séria 
muito dificil colocar este projecto de pé. 

A jovem e atraente Michelle Tavares, em plena actuaçào, no 

Renaissance Centre, em Mississauga. Um grande 

espectâculo, uma promessa que se confirma. 

Quero aproveitar para, agradecer muito a toda a 
comunicaçâo social na medida em que todos me 
ajudaram imenso. 
Foi, na realidade, uma festa digna de registo 
onde, nâo faltou a amabilidade de todos quantos, 
estiveram envolvidos neste projecto Michelle 
Tavares. 
O Milénio, deseja-lhe os maiores sucessos e a 
promessa de divulgaçâo deste novo CD através da 
CIRV FM. 

Luis Fernandes 

Joâo Lücio, em Toronlo 

O jornalista Joâo Lücio, estâ de 
novo em Toronto, de visita a 
amigos e, naturalmente, para 
'matar' saudades dos caminhos 
de si conhecidos... 
Como sempre, Lena e Joâo 
Lücio, visitaram a CIRV-fm e O 
Milénio, onde deixaram um 
grande abraço para todos os 
amigos espalhados pela Provincia 
do Ontario. 

Lena Monteiro, como é da 
tradiçâo, encontra-se na Agência 
de Viagens ACADIA, em 
Toronto, onde espera encontrar- 
se corn as pessoas das suas 
relaçôes. 
Na prôxima ediçâo de O Milénio, 
vamos oferecer-vos uma 
entrevista corn Joâo Lücio. 
As nossas boas-vindas à Lena e ao 
Joâo. 
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TRÂNSITO ? NOTlCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

CiRV 
R D O 
INTERNATIONAL 

TORONTO'S MULTf(^ 
f/irUBAL SUPER MIX 

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

SERVINOO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNiCOS 
AO sut DO 
ONTÂRIO 

tmwAvS - 

iül 

1 t -rnsh» 

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

FESTIVAL PORTUSUÊS RÂDIO £ TELEVISÂO, OnTV. 
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Metade dsis mulheres portuguesas é vitima de violência 
Metade das mulheres portuguesas é 
vitima de violência - révéla um estudo 
promovido pelo Governo, que quer 
enfrentar o problema, enquanto o PP 
e os Verdes querem ver tratada a 
questâo corn urgência, noticia o 
Püblico. De acordo corn o estudo feito 
por investigadores da Universidade 
Nova de Lisboa (UNL), citado pelo 
Püblico, "assédio sexual, puxôes de 
cabelos, difamaçâo, sovas, 
discriminaçâo no acesso ao emprego, 
chantagens" sâo algumas das 
situaçôes de violência vividas pelo 
menos uma vez na vida por mais de 
metade das mulheres em Portugal. 
O estudo révéla ainda que nâo existe 
um retrato para essas vitimas, 
podendo ser operâria como quadro 
superior, viùva, solteira, casada ou 
divorciada e ter 20 ou 60 anos. A 
investigaçào conclut que o problema 
da violência contra as mulheres nâo 
conhece fronteiras, atravessa escalôes 
etârios, niveis de ensino, classes 
sociais e estados civis. Segundo a 
anâlise, 50,7 por cento das mulheres 
portugueses dizem-se vitimas da 
violência psicolôgica, seguindo-se a 
violência sexual, sobretudo o assédio 
sexual, com 28,1 por cento, e a 
discriminaçâo sôcio-cultural corn 14,1 
por cento. Em ultimo aparece a 
violência fisica, corn 6,7 por cento. As 
mulheres que mais se queixam sâo as 

mais novas, que vivem em regiôes 
urbanizadas e têm niveis de instruçâo 
mais elevados. Em relaçâo às 
diferenciaçôes como os vârios estratos 
sociais se comportam face a violência, 
os investigadores da UNL detectaram 
que a violência sexual e a 
discriminaçâo sôcio-cultural foi 
referida sobretudo pelas mulheres 
mais novas, com niveis de instruçâo 
mais elevados, pertencentes aos 
quadros superiores ou a prôfissôes 
libérais. A violência fisica situa-se no 
piano contrario, sendo referida pelas 
mulheres corn niveis de instruçâo 
mais baixos e mais velhas. "A 
violência psicolôgica é de todas 
aquela que apresenta uma maior 
ambiguidade nas leituras, diz a 
conclusâo. Isto porque "é a que 
atravessa toda a sociedade, sendo 
referida tanto por operârias e 
domésticas como por universitârias e 
quadros superiores". Quanto ao 
espaço, a violência fisica e a violência 
psicolôgica ocorrem sobretudo em 
casa e num contexte de grande 
proximidade entre a vitima e o 
agresser, sendo este normalmente o 
marido ou companheiro. As outras 
duas categorias - violência sexual e 
discriminaçâo sôcio-cultural 
registam-se mais em lugares pûblicos 
e no local de trabalho. Dominaçâo 
masculina, ma formaçâo moral. 

machismo, droga, consume de alcool, 
problemas psicolôgicos e ciüme sâo, 
por ordem decrescente, as causas 
mais apontadas da violência. Um 
outro dado desta anâlise refere-se aos 
niveis de escolaridade das 
entrevistadas e agresseras. Embora a 
instruçâo primâria continue a ter um 
peso, as mulheres inquiridas 
apresentam niveis de ensino 
secundârio e universitârio superiores 
aos dos seus pais, cônjuges ou 
companheiros. O estudo conclut 
ainda que os maridos ou 
companheiros ficam "muito aquém 

do nivel de instruçâo das mulheres 
corn quem vivem", proporcionando 
uma situaçâo que "poderâ ter 
contribuido uma maior percepçâo da 
violência e sua denüncia nas 
mulheres de condiçâo social mais 
elevada". Por outro lado, o PP e o 
Verdes tentam combater este 
problema corn dois projectos para 
regulamentar uma lei sobre violência 
nas mulheres corn mais de nove anos, 
sendo a resposta à proposta 
governamental sobre quotas por sexos 
nas listas eleitorais, que sera quinta- 
feira chumbado no parlamento. 

GOVERNO 
REGIONAL 

INCENTIVA 
PRODUÇÀO DE 

BELERRAB A 
o Governo Regional dos Açores, 
através da Secretaria Regional da 
Agricultura, Pescas e Ambiente, 
decidiu estabelecer um novo 
programa e incentivos à produçâo 
de beterraba, que vigorarâ desde a 
sementeira do corrente ano até 

2001, ano em que o mesmo sera 
reavaliado. 
Este programa de incentivos 
compreende uma ajuda de 1.500 
escudos por tonelada aos novos 
produtores e de 1.700 escudos aos 
que, jâ exercendo a actividade, 
ultrapassem em 20 por cento a 
produçâo do ano anterior. 
Por sua vez, os produtores que 
mantiverem, este ano, p volume de 
produçâo do ano de 1998 receberâo 
uma ajuda de 1.300 escudos por 
tonelada de beterraba. 
O Governo Regional decidiu 
igualmente comparticipar em 75 
por cento o custo da semente de 
beterraba. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

^ Enorme selecçao de carros e camiôes para trabalho, carridhas de 
carga e passageiros, e uma grande variedade de automôveis, novos 

^ 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: v4lb; bbb-izuu rax: i^ibj t 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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Despejar inquilinos para alojar filhos 
de senhorios é inconstitucional 

Os senhorios estâo a partir de agora impedidos 
de despejar inquilinos invocando a necessidade 
de alojarem os filhos, uma decisâo do Tribunal 
Constitucional (TC) que instalou a confusâo nos 
proprietârios. De acordo com o matutino, esta 
decisâo deixou milhares de senhorios numa 
situaçâo caricata, ao tornar inconstitucional 
uma norma legal que nos ültimos anos foi muito 
invocada. O diârio explica que o Regime de 
Arrendamento Urbano (RAU), aprovado pelo 
governo de Cavaco Silva, em Outubro de 1990, 
veio possibilitar aos senhorios a denüncia do 
contrato de arrendamento, sempre que 
necessitassem da casa para habitaçâo prôpria 
dos descendentes em primeiro grau. Uma 
inovaçâo que permitiu que muitos proprietârios 
de imôveis arrendados despejassem os 
inquilinos para alojarem os seus filhos, référé o 
Püblico. Jâ nessa altura, o TC julgou 
inconstitucional a aplicaçâo desta norma 
porque correspondia a uma inovaçâo. Desde 
entâo sucederam-se os pedidos de apreciaçâo da 
constitucionaiidade e a comunidade juridica jâ 
estava consciente de que pouco servia intentar 
acçôes de despejo porque estas teriam escassas 
possibilidades de êxito. Mesmo assim, "alguns 
senhorios continuaram a intentar acçôes civeis 
de despejo nos tribunais" salientando que "isto 
deixou agora de fazer sentido". Segundo noticia 
o matutino, depois de em très casos concretos 
ter sido julgada inconstitucional a aplicaçâo da 
norma em questâo, o Ministério Pûblico 
promoveu um processo especial para a 
declaraçào de inconstitucionalidade corn força 
obrigatôria gérai, deixando assim a norma de 
vigorar definitivamente. "E foi exactamente o 
que aconteceu hâ duas semanas corn a 
publicaçâo do acôrdâo 55/99 do TC, que veio 
dar força obrigatôria gérai a esta 
inconstitucionalidade, em Diârio da Repùblica", 
frisa o jornal. Indignado corn a situaçâo, o 
présidente da Confederaçâo Nacional das 

Associaçôes de Proprietârios Imobiliârios 
(CNAPI), Eduardo Carvalho e Silva, convida 
todos os senhorios lesados "a chamarem o 
Estado à responsabilidade", nomeadamente 
"pedindo-lhe indemnizaçôes". "Hâ muitos 
senhorios que gastaram dinheiro corn 
advogados corn o objective de denunciarem os 
contratos para chegarem à conclusâo de que o 
Governo lhes deu expectativas que foram 
logradas. Isto é pior que publicidade enganosa. 
É uma situaçâo de irresponsabilidade e o 
Estado dévia pagar todas as despesas", defendeu 
ao Püblico o présidente da CNAPI. O TC "nâo 
contesta o principio, mas apenas a forma como 
tudo foi feito", explicou ao jornal Eduardo 
Carvalho da Silva, estimando que sejam 
"milhares os proprietârios que se encontram 
nesta situaçâo, os quais gastaram, entretanto, 
centenas de milhares de contos corn as acçôes 
de despejo". O secretârio-geral das Associaçôes 
de Inquilinos Lisbonenses, Carlos Pacheco, 
adiantou ao Püblico que "o novo pacote 
legislative sobre habitaçâo, que se encontra em 
fase de discussâo püblica e deverâ ser aprovado 
em breve, prevê a reposiçâo daquele principio". 
"E uma questâo que se voltarâ a pôr em breve", 
referiu Carlos Pacheco, sublinhando que a 
possibilidade dos senhorios denunciarem os 
contratos corn base na necessidade do prédio 
para habitaçâo dos seus descendentes se tornarâ 
definitiva quando a Assembleia da Repüblica 
legislar sobre esta matéria. Carlos Pacheco 
lamentou que as criticas dos inquilinos nâo 
tenham sido levadas em conta quando o pacote 
legislative sobre habitaçâo estava a ser 
elaborado, destacando a injustiça do principio. 
Para alguns advogados, mais importante do que 
a declaraçào de inconstitucionalidade é o facto 
de o legislador reconhecer que o principio é 
juste, como o prova o projecto governamental 
em discussâo, prevendo a sua reposiçâo. 

AÇORES ADOPTAM PROGRAMA DE CONTROLO DA DIABETES 
Os Açores, através da Direcçâo Regional de Saüde, 
aderiram à estratégia nacional de desenvolvimento 
e implementaçâo de um programa de contrôle da 
diabetes mellitus, cujo arranque no arquipélago 
estâ previsto para o proximo dia 1 de Abril. 
A diabetes mellitus, recorde-se, constitui um grave 
problema de saüde püblica nos Açores, 

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

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçào 

através do Fax: (416) 538-0084. 
Façade «OMILÉNIO» 
a sua companhia semanal. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

presumindo-se que afecte entre cinco a 10 por cento 
da populaçâo. 
Através de um portaria, jâ publicada, o Governo 
estabeleceu a adopçâo, nos Açores, do "Guia do 
Diabético", que consiste num documente onde sâo 
efectuados os registos periôdicos das alteraçôes do 
doente diabético, dos medicamentos que toma, dos 

exames e seus resultados. 
A distribuiçâo do "Guia 
do Diabético" serâ 
efectuada pelos Centres 
de Saüde, permitindo ao 
doente o acesso gratuite a 
lancetas, agulhas, 
seringas e a descente de 
75 por cento nas tiras de 
diagnôstico. 

ASSINE E DIVULGUE 

No âmbito deste 
programa, os Açores sâo 
pioneiros, a nivel 
nacional, ao estenderam 
os seus bénéficiés aos 
utentes dos subsistemas 
de saüde, desig- 
nadamente à ADSE e 
SAMS. 

Naufràgio: Sobreviventes 
chegaram a Ponta Delgada 
Os très sobreviventes do "Skybird", o porta- 
contentores que ficou à dériva segunda-feira ao 
largo dos Açores, recusaram a prestar quaisquer 
declaraçôes à sua chegada a Ponta Delgada. 
Segundo o représentante do armador, a "Albano 
Oliveira", os sobreviventes nâo falaram porque 
"ainda estâo em estado de choque e em obediência 
a uma das normas do inquérito iniciado". As 
circunstancias do abandono do navio pelos onze 
tripulantes, sete dos quais mortos e um dado como 
desaparecido, permanecem estranhas, uma vez que 
o "SkyBird" nâo se afundou e aparentemente esÇâ 
em condiçôes de navegabilidade. Os sobreviventes 
(todos filipinos) do acidente faziam-se acompanhar 
por um advogado do armador, evidenciando sinais 
de cansaço, queixando-se de dores um deles. Os 
nâufragos e um morto foram transportados para 
Ponta Delgada pelo cargueiro "Shinssua" que 
colaborou nas operaçôes de socorro. O "Skybird", 
um navio de 1977 corn 91 metros de comprimento 
e bandeira das Antilhas Holandesas, foi colhido 
pelo mau tempo, que motivou um "escorregamento 
de carga" e conséquente adernamento. O navio 
largou do porto canadiano de Becancour e dirigia- 
se para Beirute (Libano). Entre os sete mortos estâo 
o comandante e o chefe de mâquinas, ünicos 
dinamarqueses numa tripulaçâo filipina. 

Madeira: 
Alunos indisciplînados deixados 

à fome - Governo nâo nega 

O Govérno Regional da Madeira reagiu a 
acusaçôès da CDU sobre suspensâo do 
fornecimento de refeiçôes a alunos considerados 
indisciplinados, garantindo que nâo permite 
"abandalhamento social" nas escolas püblicas da 
Madeira. Sem negar a ocorrência das puniçôes 
referidas pelo deputado da CDU/Madeira Edgar 
Silva, a Secretaria Regional da Educaçâo diz em 
comunicado que a funçâo da escola é educar, pelo 
que nâo permitirâ "o abandalhamento social 
pretendido pelo deputado da CDU". O conselho 
directivo da escola secundâria do Estreito, de 
Câmara de Lobos, visada na denüncia, remeteu 
uma posiçâo para um comunicado que tenciona 
emitir em breve. Uma fonte da escola, que pediu 
para nâo ser identificada, disse que os casos "nâo 

chegam a meia düzia" e 
reportam-se a situaçôes 
pontuais de alunos 
suspensos por alegados 
actos de indisciplina, 
que por isso nâo 
beneficiaram de ajuda 
alimentar. 

Deputados PS visitam hospital 
com acamados pelos corredores 

O Grupo Parlamentar do PS na Assembleia 
Legislativa Regional da Madeira criticou a falta de 
espaço para doentes no Hospital dos Marmeleiros, 
durante uma visita a esta unidade de saüde. Os 
deputados do PS-M depararam-se corn doentes 
distribuidos pelos corredores do Hospital dos 
Marmeleiros, facto que deploraram. "Hâ 
deficiencias e hâ doentes que sâo forçados a 
estarem acamados nos corredores, porque nâo hâ 
camas, e naturalmente isso nâo nos satisfaz e nâo 
satisfaz ninguem", referiu Fernâo Freitas num 
balanço da visita efectuada ao Hospital dos 
Marmeleiros. 
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Eülrair osl^enio cm Marte 
Em 2002 inicia-se uma experiência inédita: obter oxigénio a 

partir da atmosfera de diôxido de carbono de Marte. No 
futuro, sera ai produzido o propulsante dos foguetôes que 

regressem a Terra 

O problema do oxigénio é um dos muitos que 
terâo de ser resolvidos, se no futuro se pensar em 
qualquer tipo de permanência Humana, mais ou 
menos prolongada, em Marte, e uma équipa de 
cientistas da Universidade do Arizona deu agora 
um passo fundamental para a sua resoluçâo: 
extrair o oxigénio da atmosfera do planeta, 
sobretudo constituida por diôxido de carbono. 
O processo esta a ser desenvolvido por uma 
équipa de 20 investigadores, liderada K. R. 
SridHar, e o protôtipo, uma pequena mâquina 
corn cerca de um quilo, chamado Oxygen 
Generating Subsystem que deverà começar a 
funcionar a partir de Janeiro de 2002, quando for 
depositado na superficie do planeta pela sonda 
Mars Surveyor 2001. 
"Esta experiência constitui um marco 
importante", disse Sridhar, citado num 
comunicado da universidade. "E a primeira vez 
na Histôria que se produz um objecto ütil ao 
homem a partir de recursos extraterrestres", 
acrescentou. Segundo o comunicado, este sera o 
équivalente, em termos da exploraçâo espacial, da 
Revoluçâo Industrial, mas corn uma gigantesca 

fonte de recursos, ou seja, todos os 
materials encontrados nos 
planetas, nos sens satélites e nos 
asterôides do sistema solar. 
O oxigénio nâo é apenas 
fundamental como sustentâculo 
de vida na exploraçâo espacial, 
mas sera também usado como 
propulsor dos motores de foguete 
de naves que regressem de Marte. Se tudo for 
bem sucedido em 2002, Sridhar espera procéder 
a uma experiência deste tipo durante a missâo 
Mars Surveyor 2003, fabricando oxigénio e 
combustivel a partir de recursos marcianos. O 
oxigénio e o combustivel serâo utilizados para 
lançar uma pe'queno foguetâo do planeta ou para 
uma broca que retirarâ amostras do subsolo. 
O OGS sera transportado para Marte pela sonda 
que deverâ pousar no planeta em 22 de Janeiro de 
2002. Ai, o aparelho produzirâ oxigénio por 
electrôlise. A tecnologia é baseada numa célula 
electroquimica que funciona como "filtro" para o 
oxigénio e o electrôlito usado no OGS apenas 
transferirâ iôes de oxigénio através do sua 

estrutura cristalina. A unidade, segundo o 
comunicado, consome menos de 15 volts para 
produzir um centimetro cùbico de oxigénio por 
minute. 
O desafio que estes cientistas tiveram de 
enfrentar foi, miniaturizar a tecnologia, fazer que 
o processo seja muito eficiente em termos de 
gasto de energia e, ao mesmo tempo e construir 
um aparelho capaz de suportar aceleraçôes até 35 
G no lançamento. O OGS esté a ser desenvolvido 
e construido no Space Technologies Laboratory, 
da Universidade do Arizona, e necessitou de 
materials cerâmicos especiais, capazes de 
aquecerem muito mais, e mais depressa, que os 
materials normals. 

A pequena mâquina 
desenvolvida por 

professores e alunos da 
Universidade de Coimbra 

simula movimentos 
humanos. 

E um pequeno robô, anda em 
duas pernas e até ao Verâo vai 

"aprender" a subir e descer 
escadas, "ensinado" por 
alunos e professores da 

Universidade de Coimbra. 
Baptizado provisoriamente de 

Bipede, tem cerca de 30 
centimetres. Foi "dado à luz" 
no ultimo ano lectivo e agora 
esta a ser aperfeiçoado para 

poder subir e descer escadas. 
O Bipede quer superar as 
capacidades do seu homôlogo da Honda, 
apresentado em 1998, corn a particularidade de 
subir escadas. Até ao final deste ano lectivo vai 
aprender a fazê-lo corn agilidade e segurança, 
como os humanos, sem gatinhar, suportado 
apenas por duas pernas. Até agora o robô tem 
servido para os alunos de Manuel Crisôstomo e 
Antonio Paulo Coimbra, do Departamento de 
Engenharia Electrotécnica da Universidade de 
Coimbra, desenvolverem conhecimentos, mas a 
utilizaçâo da sua tecnologia em modelos maiores 
poderâ ter aplicaçôes comerciais. Crisôstomo e 
Coimbra sâo investigadores do Instituto de 
Robôtica e Sistemas e ai se ocupam a desenvolver 
o invento, no âmbito da cadeira de projecto do 
curso de engenharia, corn a colaboraçâo dos 
alunos Luis Simôes, Joâo Ferreira, Carlos 
Ferreira e Nuno Marques. 

O modelo reformulado, sera de 
maiores dimensôes, terâ motores | 
mais potentes, importados | 
directamente dos Estados | 
Unidos, e pés em forma de I 
paralelepipedo, corn um sistema | 
de contrapesos no "tronco", para I 
lhe garantir o necessârio | 
equilibrio a subir e descer | 
escadas. | 
Segundo os investigadores, o | 
Bipede é o primeiro robô criado I 
em Portugal corn duas pernas, I 
rompendo com os vulgares, I 
movidos por rodas e apenas | 
capazes de acçôes em superficies | 
planas. | 
Os algoritmos desenvolvidos para | 
o pequeno protôtipo sâo | 

perfeitamente adaptâveis a modelos maiores, | 
mais potentes e capazes de executar tarefas I 
prâticas, de aplicaçâo comercial, garantem os | 
cientistas. I 
Mais potente, corn outras dimensôes e equipado I 
corn tecnologias complementares, como sensores | 
de ultra-sons e câmaras de video, sera capaz de | 
contornar obstâculos e desempenhar tarefas | 
ligadas à vigilâneia, ao corte de ârvores, i 
execuçâo de actividades rotineiras ou ainda | 
actuar em ambientes nâo indicados para I 
humanos, como os radioactivos e poeirentos. O | 
protôtipo jâ disponivel no Instituto de Robôtica e | 
Sistemas da Universidade de Coimbra vai ser | 
exibido, entre 15 e 19 de Março, em Ansiâo, 
numa mostra de ciência e tecnologia. 
Posteriormente, ele prôprio, ou o seu novo 
"irmâo", serâ mostrado em salôes de inventes. 

Primavera vem uma 
semana mais cedo 
do que hâ 40 anos 
Folhas de ârvores antecipam-se em 

relaçâo a 1960, diz a sabedoria de quem jâ 
viveu muito que o tempo jâ nâo é o que 

era. "Agora", ouve-se dizer corn 
insistência "jâ nem hâ estaçôes como 

antigamente". 

Um estudo de uma équipa de investigadores 
alemâes, vem agora dar razâo a este conhecimento 
empirico, mostrando que até as ârvores parecem 
nâo saber bem a quantas andam. 
Numa anâlise dos dados da International 
Phenological Gardens, que concentra informaçôes 
dos ültimos 40 anos sobre a flora europeia, Annette 
Metzel e Peter Fabian, da Universidade de 
Munique, descobriram que, em média, as folhas 
das ârvores nascem agora, na Primavera, seis dias 
mais cedo do que em 1960. Esta antecipaçâo tem 
uma situaçâo correspondente no Outono, corn as 
folhas a cairem hoje cinco dias mais tarde do que 
hâ 40 anos. Corn base nesta surpreendente 
observaçâo, os dois investigadores demonstraram 
que os fenômenos naturals que ocorrem na 
Primavera sâo sensiveis à mudança climâtica. 
Dependendo da espécie, ela manifesta-se até seis 
dias mais cedo, para cada grau de aumento da 
temperatura do ar, no Inverno anterior. No curto 
prazo, estas alteraçôes podem ser benéficas, dado 
que "significam mais oxigénio e mais madeira e a 
floresta europeia aumenta a sua capacidade de 
absorçâo do diôxido de carbono causador do efeito 
de estufa". Mas, a longo prazo, podem reduzir as 
réservas de âgua potâvel, dado o prolongamento da 
estaçâo quente. 

"Bipede" é inovador em Portugal 
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Cigarro podia 
Tabaqueiras sabem como poderiam fabricar um 
produto muito menos perigoso, mas nâo usam 
essas tecnologias Milhares de mortes prematuras 
poderiam ser evitadas anualmente se as grandes 
companhias fabricantes de cigarros quisessem, 
porque dispôem da tecnologia adequada para 
tornar o produto menos pernicioso para a saùde e 
nâo a aplicam, conclui um relatôrio divulgado em 
Londres. 
O documento, elaborado pela Action on Smoking 
and Health (ASH) e pelo Imperial Cancer Research 
Fund (ICRF), afirma que as tabaqueiras 
investigaram e patentearam tecnologias que 
reduziriam os quimicos causadores de cancro, 
doenças cardiacas e enfisema pulmonar, mas nâo 
as puseram em prâtica, quer por motives 
econômicos quer porque isso séria admitir que os 
produtos actuais sâo perigosos. 
A Tobacco Manufacturer's Association, que 
représenta a indüstria tabaqueira britânica, reagiu 
de imediato à divulgaçâo do relatôrio (que pode ser 
consultado na Internet em 
www.ash.org.uk/papers/patent.html), 
considerando-o "baseado em alegaçôes nâo 
provadas". 
O porta-voz daquela associaçâo, citado pela BBC, 
afirmou que a indüstria "sempre cooperou" corn o 
Governo em termes das exigências legais, 
nomeadamente os niveis de alcatrâo e nicotina nos 
cigarros, e respeita as normas internacionais. 
"Como fabricantes responsâveis, preferimos falar 
corn o Governo directamente a sermos intimidados 
por actividades de um lobby de nâo fumadores", 
disse John Carlisle. 
O documento, no entante, baseia-se essencialmente 
numa pesquisa aos bancos de dados dos registos de 

Futura estaçâo espacial 
pode ser vista a olho nu 

Uma nova "estrela" pode ser jâ avistada de 
diverses pontes da Terra, incluindo Portugal 
(Lisboa), se as condiçôes atmosféricas forem 
favorâveis: o brilho nâo é rhuito, nem se 
distinguem, obviamente^ as formas, mas a 
futura Estaçâo Espacial Internacional (ISS, na 
sigla em inglês) começou a ser presènça 
habituai nos céus. Quando estiver concluida, 
serâ tâo visivel, ao amanhécer e ao anoitecer, 
como o planeta Vénus, informou a NASA. 
Em Lisboa, os ünicos dois modules que por 
enquanto constituem a ISS poderâo ser 
avistados bâsicamente todos os dias, tende sô 
o inconveniente de mudar de posiçâo 
diâriamente e a observaçâo dependerâ de um 
céu limpo e livre de qualquer neblina, 
inclusive a causada pela poluiçâo, pelo que os 
interessados terâo de deslocar-se a qualquer 
local mais "aberto" na regiâo de Lisboâ. 
Actualmente, a NASA tem catalogados 3031 
pontes de observaçâo em todo o mundo. 

ser "saudàvel" 
patentes nos Estados Unidos, feitas durante os 
ùltimos 25 anos, corn o objective de reduzir os 
niveis de alguns compostes tôxicos causadores do 
cancro e outras doenças. Dessas patentes, segundo 
o relatôrio, 57 sâo consideradas significativas. 
Uma delas, citada a abrir o documento, référé 
especificamente que a invençâo se destina à 
"reduçâo dos constituintes biologicamente 
indesejâveis do fumo do cigarro", tende como 
objective um "cigarro mais saudàvel". A tecnologia 
destinava-se a reduzir os niveis de benzopireno, o 
que faria diminuir a presença de "um dos dois mais 
potentes dos sete carcinogénios identificados no 
fumo do tabaco". 
Objectives destes, no entante, foram encarados de 
forma bem "realista" por Patrick Sheehy, présidente 
da British American Tobacco, que, num 
memorando confidencial interne, de 18 de 
Dezembro de 1986, escrevia: "Ao tentar 
desenvolver um cigarro mais "saudàvel", colocam- 
se, por implicaçâo, no risco de serem interpretados 
como aceitando que o produto actual é "perigoso", 
e nâo pense que devamos tomar essa posiçâo." 
O relatôrio recorda que mais de 500 mil cidadâos 
da Uniâo Europeia morrem prematuramente todos 
os anos devido ao tabagisme e sublinha que 
modificaçôes na tecnologia de fabrico do cigarro 
poderiam reduzir a sua toxicidade e carcinogenia e, 
corn isso, as doenças causadas pelo fumo. 
O fumo do tabaco contém mais de quatre mil 
quimicos, sublinha o documento, e alguns deles, 
como o monôxido de carbone, as nitrosaminas, os 
hidrocarbonetos aromâticos policiclicos, metais 
pesados, etc., sâo responsâveis pelo cancro, doenças 
cardiacas e doenças respiratôrias nos fumadores. 
Destes produtos, 43 sâo bem conhecidos como 
carcinogénios, desde alguns dos 76 metais, como o 
arsénico, o câdmio, e outres, a compostes 
radioactives, como o polônio-210, o potâssio-40, o 
râdio-226 e 228 e o tôrio-228. 
O relatôrio référé que, na pesquisa efectuada às 
patentes, encontrou numerosos exemples de 

Dois fetos 
retirados do 

abdomen de bébé 
Médicos de um hospital pediâtrico da cidade de 
Ho Chi Minh, Vietname, retiraram do abdômen de 
uma bébé de quatre meses dois fetos, revelaram 
fontes hospitalares. "Retirâmes do ventre do bébé 
do sexo feminine dois fetos separados que 
pesavam, no total, dois quilos", revelou um 
responsâvel do hospital, adiantando que a 
operaçâo durou très horas. Segundo o cirurgiâo 
responsâvel pela operaçâo, "foi a primeira vez que 
um caso deste tipo foi detectado no Vietname. 

A mâe da bébé estava grâvida de triples, mas dois 
dos fetos desenvolveram-se no interior do terceiro". 
A bébé, filha de um casai de camponeses corn mais 
dois filhos, pertence a etnia minoritâria dos 
M'N'ng da provincia meridional de Binh Phuoc. "A 
criança era normal à nascença mas, a partir do 
primeiro mês, o seu ventre começou a inchar. Foi 
hospitalizada, em finais de Janeiro, por apresentar 
sintomas graves de desnutriçâo", revelou o 
cirurgiâo. "A criança tem boas hipôteses de 
sobrevivência. Actualmente, goza de uma boa 
saüde e pesa 4,35 quilogramas", precisou o médico. 

tecnologias e processes que reduziriam a 
concentraçâo de quimicos particularmente 
perigosos, desde a adiçâo de catalisadores para 
reduçâo do monôxido de carbone e monôxido de 
azoto (tal como os catalisadores dos escapes de 
automôveis "limpam" as emissôes de gases) a filtres 
que reteriam grandes quantidades de cianeto de 
hidrogénio e de sulfureto de hidrogénio, bem como 
o acetaldeido. 
Os investigadores encontraram 11 patentes para 
reduzir o alcatrâo, 14 para eliminar ou reduzir o 
monôxido de carbone, oito para eliminar ou 
reduzir hidrocarbonetos aromâticos policiclicos, 11 
para eliminar ou reduzir o cianeto de hidrogénio, 
seis para eliminar ou reduzir as nitrosaminas, 14 
para eliminar ou diminuir o diôxido de azoto e 
outres compostes azotados, duas para eliminar o 
nitrate de potâssio, duas para eliminar compostes 
radioactives, uma para eliminar metais, uma para 
reduzir aldeidos e sete referentes a outres 
compostes. 
"Nâo acreditamos que alguma vez se fabrique um 
cigarro saudàvel, pelo menos cigarros baseados na 
queima de tabaco. Todavia, os produtos actuais 
causam a morte prematura de um em cada dois 
fumadores de longo hâbito. Mesmo uma pequena 
melhoria nesta sinistra estatistica pouparia 
milhares de vidas", escrevem os autores do 
documento. "Poucas destas invençôes foram usadas 
pelas tabaqueiras, se é que algumas o foram", 
acrescentam. E os governos, indicam, também têm 
culpas. 
"O cigarro é como uma seringa suja para injectar a 
droga nicotina. O que agora sabemos é que as 
companhias tabaqueiras a poderiam ter feito 
menos suja", comentou para a BBC Martin Jarvis, 
do ICRF. 

Cibernauta italiano 
alucina depois de très dias 

a navegar pela internet 

Um cibernauta italiano, cuja idade e sexo 
nâo foram divulgados, sofreu alucinaçôes e 
delirios depois de passar très dias navegando 
na Internet, informou Tonino Cantelm, 
psiquiatra da Universidade Gregoriana de 
Roma. Cantelm disse que mais de cinco ou 
seis horas de navegaçâo na rede por dia 
criam dependência. O cibernauta nestas 
condiçôes sofre quando estâ longe do 
computador e quando nâo participa em 
fôruns de discussâo na Internet. Este 
primeiro caso de "intoxicaçâo" foi descoberto 
durante uma investigaçâo que estâ a ser 
realizada para determinar o perfil dos 
dependentes da Internet em Itâlia. Segundo 
os primeiros resultados desse estudo, disse 
Cantelm, os cibernautas italianos 
dependentes têm cerca de 30 anos, bom nivel 
cultural, sâo solteiros e começam a utilizar a 
Internet no trabalho. 

P i 
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CARNEIRO Voce jâ deixou passar duas 

oportunidades. Deve agora com 
determinaçào, trabalhar para que isso nào 
aconteça outra vez. Destaque para urn 
programa de reconstruçâo e urn 
empolgante relacionamento amoroso. 

T O U RO Aqueles que insistem que você deve 
permanecer em casa sào sinceros, mas mal 
informados. A viagem, mesmo sendo breve, 
possibilitara o cumprimento das suas 
obrigaçôes. Hâ uma balança nessa histôria. 

GÊMEOS Os que o/a acusaram de falta de originalidadej 
vâo morder a lingua. Destaque para espirito 

K JBIL JI pioneiro, necessidade de terminar o que os ^ ^ ^ outros começaram. Nativos de Leào e Aquârio| 

^ I têm papel importante neste momenta. 

CARANGUEJO Uma semana mesmo do modo que você 

gosta. Destaque para direccionamento, 
motivaçào, aprimoramento das suas 
habilidades culinârias corn novas receitas. 
Um membro da familia deverà declarar que é I 
a favor do casamento. 

LEÀO 0 momenta é para diversào, brincadeiras, 

^ diversidade, versatilidade. 0 relacionamento 
amoroso é mais sério do que esperado. Você 
sera solicitado/a a decidir-se. Hà um nativo 
de Sagitârio no cenârio. 

VIRGEM Você nào esta fora da jogada. As pessoas que 

o/a apoiam nào irào desapontâ-lo, apesar das 
aparências extemas. Você pode nào ser 
nenhum/a manequim, mas é muito atraente. 
Hà um aquariano neste cenàrio. 

B AL AN ÇA Um encontre secreto faz disparar faiscas 

amorosas. Você estarà a lidar corn palavras, 
orais ou escritas. 0 momenta é propicio a 
conquista. Uma descoberta financeira. Você 
esta à beira da fama e da fortuna. 

ESCORPIAO Acalme-se. Um familiar farâ corn que os 
documentes necessaries sejam 
preenchidos. Um acerto doméstico poderà 
induit um contrato financeiro ou um 
casamento. Um nativo de Touro marca 
presença. 

SAGITARIO Saia do seu esconderijo. Reclame a 

propriedade, nào rétrocéda corn medo da 
exposiçào. Mostre a coragem das suas 

i convicçôes, você esta destinado/a a uma 
i vitôria estrondosa. Um peixe ajuda-o/a nessa 

caminhada. 

CAPRICÔRNIO 0 ser amado garante: "Isso é o que você 
gosta." Certamente é o que parecerâ apôs a 
maratona de reuniôes e 0 cumprimento de 

P#***"^- ^ prazos. Hà um caranguejo no cenârio, que 
^ ^ terâ um papel importante neste momenta. 

AQUARIO Procure ver para além do imediato, 
manifeste os sens talentos espedais, entre 
des, a percepçào extrasensorial. Faça uma 
concessào inteligente, mas nào exagere. 
Nativos de cameiro e balança têm 
participaçào nisso. 

PEIXES Acentue a originalidade, o espirito pioneiro. 
Empreenda um recomeço, esteja aberto/a 

I para o amor a despeito de uma recente 
decepçào. Pique atento/a à coordenaçào de 

I cores. Imponha o seu estilo. 

BANCO ESPIRITO SANTO 
\ 

0 SEU BANCO DE SEMPRE 

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

Internet - http://www.bes.pt 

COMMAISDE470AGÊNCIASNO 
CONTINENTE, AÇORES E MADEIRA. 

Pacote de Bénéficies aos Nào Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

O Banco Espirito Santo esta também présente nas principais praças 
financeiras internacionais: Lausane, Londres, Madrid, Nassau e 
Nova lorque. 
Possui também Escritôrios de Representaçào em Caracas, 
Francoforte, foanesburgo, Luanda, Milào, Newark, Paris, Rio de 
Janeiro, Sào Paulo e aqui perto de si em Toronto. 
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Marido mata mulher por 
ver tv com som muito alto 

Um homem de 71 anos estrangulou 
no sâbado à noite corn uma gravata a 
sua mulher de 74 em Allessandria, no 
noroeste de Itâlia, porque ela tinha 
"demasiado alto" o som do televisor 
durante a transmissâo da final do 
festival de mûsica de San Remo. 
Segundo fontes policiais, o marido, 
Paolo Fasano, perdeu o controlo dos 
sens nervos, agrediu a mulher corn 
um ferro de engomar e abafou os seus 
gritos de dor estrangulando-a corn 
uma das suas gravatas. 

"Nào compreendo nada, perdi a 
cabeça, mas nâo queria matâ-la", 
declarou o homicida à policia no 
momento da sua detençâo. 
Testemunhas indicaram à policia que 
o casai tinha frequentes discussôes 
nos ültimos tempos. Cerca de 
dezasseis milhôes de telespectadores 
italianos assistiram no sâbado à noite 
à final do Festival de San Remo, 
ganha pela veterana cantora Anna 
Oxa corn a cançâo "Senza Pietâ" (Sem 
Piedade). 

SIGNORA 

BENEDETA 
Conselheira espiritual Portuguesa ajuda em todos osproblemas da vida. 

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

Se outros videntes me consultam, porque nâo, você? 

647 Sheppard Ave., W. (junto à Bathurst) Xcls (416) 638-0582 
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PMAVRAS CRIZADAS 
123456789 10 11 12 

H0RI20NTAIS: 1-Rocha;velhos.2-Tornar louro; 
terra saibrosa.3-Ecoar;rigoroso.4-Rodeadas; 
tosquia.5-Ecrespar.6-Continua;deâo.7- Orde- 

na;engodos.8“Entrada de um porto.9-Bad; ex- 
pulso.10-Remarias em sentido contrario;gos- 
tar de.ll-Corroia;irritado.12-Obolos; flan- 
cos . 

\ERTICAIS: 1-Nivel(fig.);picante.2-Aroma;te- 
souro publico(pl.).3-Coagular;filho de Adao 
e Eva.4-Aragem;peixe selaquio,muito voraz. 
5-Cena pungente.6-Penetrai;cingira. 7-Esqui 
va(fig);mulheres formosas(fig.).8-Protelar. 
9- Canal do aparelho urinario(pl.); estria. 
10- Vento do Noroeste; antiga moeda de oiro 
no JapSo.ll-Ensejo;oferecida.12-Planta do 
pé; que tem ossos salientes(pl.). 

Soluçôes da semana passada: 

HORIZONTAIS; 1- Sacro; careca. 2- Urra; famosos. 3- Lei; Bagatela.4- Anas; zaga; ar. 5- Nonas; 
ro. 6- Oscular; CAP. 7- Aal; batutas.8- Sr; Orada. 9- Em; muar; arem. 10- Camarcào; aca. 11- Ataudes; 
eter.l2- Lassai; alara. 

VERTICAIS: 1- Sulano; lecal. 2- Arenosa; mata. 3- Crianças; mas.4- Râ; Saul; maus. 5- SL; surda. 
6- Faz; abracei. 7- Cagarra; râs.8- Amago; tô. 9- Rota; cura; el. 10- ESE; catarata. 11- Cola; padecer. 
12- Asaro; samara. 

Joâo Paulo II 
apresenta disco 

O PapaJoâo 
Paulo II apresenta 
dia 17 no Vaticano 
O disco "Abba 
Pater", uma 
colecçâo de 
oraçôes e mûsicas 
para comemorar o 
Jubileu 2000 e o 
20° aniversârio do 
seu pontificado. O 
disco mistura 
mûsicas originais 
e arranjos de com- 
posiçôes contemporâneas corn gravaçôes em 
directe do Papa, que pronuncia homilias e 
entoa cânticos em seis linguas diferentes, 
português, latim, italiano, francês, inglês e 
espanhol. "Trata-se de uma peregrinaçâo 
interior que se oferece às gentes de todo o 
Mundo em forma de oraçâo e de meditaçâo 
sobre o significado real do Jubileu 2000", 
disse o padre Pasquale Borgomeo, director da 
Râdio Vaticano e encarregado da supervisâo 
do disco. No disco, o Papa examina, com 
textes extraidos da Biblia, temas tâo 
universais como o amor ao prôximo, o 
perdâo e a reconciliaçâo. O lançamento 
internacional de "Abba Pater", Portugal 
incluido, via Sony Music, realiza-se no dia 23 
de Março. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

•5°' 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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SEMANA DA EDUCAÇÂO 
Por: Ana Fernandes 

Ora câ esta uma notîcia que me dâ 
alegria: A Semana da Educaçâo 
realizada pela Associaçâo Portuguesa 
da Universidade de York, mais 
conhecida como YUPA, 22 a 26 de 
Março! Alias dâ-me alegria a mim e 
alegra a comunindade (ou pelo menos 
deveria) que sente orgulho em ver os 
seus frutos, os seus descendentes a 
cultivar a cultura portuguesa nestas 
terras norte-americanas. É que 
chegou a hora de um grupo de 
estudantes, o quai pode ser pequeno, 
mas que possui muito valor, mostrar 
que se consegue ultrapassar qualquer 
obstâculo, qualquer barreira quando 
se quer atingir um objective e 
concretizar um sonho. A YUPA, jâ 
corn alguns anos de existência. 

sempre realizou os seus eventos, como 
foi podendo, em prol da cultura 
portuguesa. No entanto, e nâo 
obstante as criticas destrutivas de 
alguns, O executive actual achou ser 
necessârio fazer mais alguma coisa; e 
a aposta foi na educaçâo. Nâo podia 
ser mais brilhante a ideia que 
tiveram. Jâ por varias vezes 
mencionei que nos, portugueses, 
somos um pouco injustiçados perante 
a sociedade canadiana. Jâ presenciei 
inùmeros cases em que se menciona a 
cultura X, y e Z e, talvez por lapse, 
nunca se lembra que existem os 
portugueses. Na minha faculdade, 
Glendon, jâ assist! a uma conferência 
onde vi représentantes das culturas 
italiana, judia, polaca e nâo sei 
quantas mais e nem um représentante 
português fazia parte do painel. Mais 

Primeira Orquestra de Jazz portuguesa 
vai ser criada em Matosinhos 

A primeira orquestra de jazz portuguesa 
vai ser criada em Matosinhos, um 
municipio que tem dedicado especial 
atençâo a este tipo de musica e que 
promove, em Maio, a terceira ediçâo do 
seu Festival de Jazz. A Orquestra de Jazz 
de Matosinhos, que conta corn o apoio 
do Ministério da Cultura, terâ a forma 
juridica de uma associaçâo, contando 
entre os seus fundadores corn a Escola 
de Musica Oscar da Silva. Esta nova 
orquestra surge na sequência do 
projecto "Heritage Big Band", cuja 
actividade musical se prolongou por 
dois anos. A Orquestra da Jazz de 
Matosinhos serâ responsâvel pelo concerto inaugural do III Festival de Jazz do 
concelho, marcado para 19 de Maio. O programa inclui ainda espectâculos 
corn a banda "Taj Mahal" (20 de Maio), o "Joel Zawinul Syndicate" (21 de 
Maio) e o trio do pianista Broadbent, acompanhado por Mark Murphy (22 de 
Maio). O festival encerra a 23 de Maio corn um concerto da "Big Band", do 
saxofonista David Murray. 

QUALIFICAÇÀO PROFISSIONAL É A 
VALORIZAÇÂO DOS JOVENS AÇORIANOS 
O Director Regional da Juventude, 
Emprego e Formaçâo Profissional, 
Rui Bettencourt, relevou na ilha de 

^S.Miguel, que a formaçâo e a 
qualificaçâo profissionais que 
abrangem, actualmente, cerca de 
3.000 jovens açorianos, sâo garante 
do futuro, jâ que serâo, também, esses 
jovens que farào os Açores de 
amanhâ. 
Para o Director Regional, que falava 
na cerimônia de encerramento do 
XIII Concurso Regional de Formaçâo 
Profissional, que decorreu na Escola 
Profissional das Capelas, a 
qualificaçâo profissional é uma 
questâo central corn reflexos 
déterminantes na valorizaçâo e no 
reconhecimento do trabalho dos 
homens e mulheres dos Açores. 
A qualificaçâo dos recursos humanos 
nos Açores, na opiniâo do Director 
Regional da Juventude, Emprego e 

Formaçâo Profissional é uma opçâo 
estratégica, tendo em conta que o 
emprego nâo se cria por decreto e que 
o desenvolvimento nâo se déclara, 
antes faz-se corn empresas que 
funcionam bem e corn recursos 
humanos qualificados. 
Rui Bettencourt aproveitou a ocasiâo 
para salientar que nâo existem 
medidas de emprego avulsas, mas 
sim, medidas de qualificaçâo 
profissional que fomentam o 
desenvolvimento regional e 
valorizam as empresas. 
Referindo-se ao Concurso de 
Formaçâo Profissional, o Director 
Regional reconheceu que os 
participantes mostraram o que valem 
os jovens açorianos qualificados e 
enalteceu a uniâo verificada entre os 
jovens concorrentes, entre as suas 
empresas e escolas profissionais e 
entre as suas prôprias profissôes. 

ainda, falou-se da contribuiçâo das 
culturas acima mencionadas para o 
desenvolvimento da sociedade 
canadiana e os portugueses, mais 
uma vez, ficaram esquecidos no 
tempo. Porém, diz o velho provérbio 
que quem espera sempre alcança. A 
YUPÂ esperou, pensou, planeou e, 
certamente, vai alcançar. Desta bem 
fadada semana da educaçâo consiste 
um dia de informaçâo aos estudantes 
secundârios, mais propriamente nas 
escolas Loretto College, St. Mary's, 
Bishop Marroco, Central Commerce 
e West Toronto, sobre a vida 
universitâria. Segue-se um dia de 
aventura, ou seja, cada estudante 
português da universidade levarâ 
consign para as aulas um secundârio 
para que este se aperceba da 
realidade universitâria e do dia-a-dia 
desta instituiçâo. A semana consite, 
também, de um dia dedicado ao 
planeamento financeiro, para se 
estudar na universidade, um dia 
dedicado às carreiras profissionais, 
corn o apoio da federaçâo de 
comerciantes e profissionais Luso- 
Canadianos do Ontario e, por ultimo, 
um dia que tem um titulo muito 
intéressante: Portugal depois da 
escuridâo; quer isto dizer que um 
bom estudante português preza-se das 
suas habilidades boémias e da sua 
capacidade de se divertir. No entanto. 

os estudantes secundârios nâo estâo 
excluidos deste dia; afinal, jâ que é 
para os introduzir à vida 
universitâria, nâo os vamos privar do 
agradâvel. A verdade é que esta 
semana promete. O minimo que 
podemos esperar da nossa 
comunidade é o apoio a estes jovens 
que tanto se empenham para ver o 
que, afinal, nâo me canso de dizer; 
lutemos por uma comunidade mais 
unida, mais instruida e corn 
capacidade de concretizar qualquer 
sonho que tenha. Acima de tudo, 
tenhamos orgulho de demonstrar a 
riqueza da nossa histôria e cultura a 
esta sociedade canadiana. Meus 
jovens, coragem! Tem todo o meu 
apoio!!! 

AGORA COM 
/ITAMINA Cü 

SPRING WATER BEVERAGES 

Âguas 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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Tabagismo 
passive no utero 

Estudo révéla que bébés 
filhos de fumadoras 
absorvem agentes 

cancerigenos, como o NNK, 
mesmo antes de nascerem 

Uma équipa de cientistas americanos e alemâes 
disse ter encontrado vestigios de um agente 
causador de cancro na urina de bébés recém- 
nascidos filhos de mulheres fumadoras. 
O estudo, publicado no ültimo numéro do 
Journal of the National Cancer Institute, dos 
Estados Unidos, revelou que, de 31 bébés nessas 
condiçôes, de que foram recolhidas amostras, 
22 tinham na primeira urina depuis do 
nascimento 
subprodutos de 
NNK, um quimico 
derivado da 
nicotina. 
A nicotina nâo é 
considerada como 
agente cance- 
rigeno, mas o 
mesmo jâ nâo 
acontece corn sub- 
produtos delà deri- 
vados através do 
fumo. Estudos 
anteriores tinham 
jâ demonstrado 
que o NNK passa 
da mâe para o 
bébé através da 
placenta, e expe- 
riências corn este 
quimico revelaram 
que podia causar 
cancro em animais 
de laboratôrio. 
O estudo foi 
conduzido por 
Stephen Hecht, da 
Universidade de 
Minnesota, e por 
Heinrich Heine, 
da Universidade 
de Düsseldorf. 
Stephen Hecht, 
que relatara jâ 
parte das conclusôes a que chegara na reuniâo 
da American Chemical Society, em Boston, em 
fins do ano passado, disse que o estudo 
demonstra que os bébés absorvem agentes 
cancerigenos das mâes mesmo antes de 
nascerem. Outros estudos mostraram jâ que as 
mâes fumadoras podem passar aos bébés 
subprodutos do fumo de tabaco na 
amamentaçâo. No entanto, e segundo Hecht, 
nâo é ainda claro se os filhos de mâes 
fumadoras têm um risco maior de contrair 
cancro ao longo da vida que os filhos de nâo 
fumadoras. 
Em 1997, Stephen Hecht realizara jâ outro 
estudo em que encontrou vestigios de NNK na 
urina de adultos nâo fumadores, mas expostos 
ao tabaco no local de trabalho. 

Soprano portuguesa canta corn 
Carreras na Opera de Washington 
A soprano portuguesa Elizabete Matos estreia-se na 
Opera de Washington no proximo dia 10, ao lado 
do tenor espanhol José Carreras. A cantora vai 
interpretar o papel de Dolly na opera "Sly", do italo- 
germano Eermanno Wolf-Ferrari, corn que a 
Companhia de Opera de Washington conclui a 
temporada 98/99. Esta é nâo sô a primeira vez que 
Elizabete Matos canta corn a Opera de 
Washington, como é também a primeira audiçâo 

da opera "Sly" na 
América do Norte. 
Elizabete Matos, que 
recentemente cantou ao 
lado de Plâcido Domingo 
na opera "Las divinas 
palabras", do espanhol 
Garcia Abril, conta no seu curriculo corn actuaçôes 
em destacados teatros de opera da Europa. 

Professores indonésios querem abandonar territôrio^ 
Mais de 300 professores indonésios manifestaram- 
se em Dili para exigirem ser retirados 
imediatamente de Timor-Leste e transferidos para 
vârias regiôes da Indonésia, por razôes de 
segurança, noticiou a agêneia Antara. Os 
manifestantes, que pertencem ao Forum de 
Irmandade de Professores de Timor-Leste, 
afirmaram terem sido aterrorizados e intimidados 
pelos seus estudantes e outros timorenses prô- 
independência, référé a agêneia oficial indonésia. 
"Professores que trabalham em Timor-Leste têm 
sido maltratados pelos estudantes e por outros 
membros da comunidade. Por isso, exigimos sair 
imediatamente (de Timor-Leste) e uma 
transferêneia para outras provincias", disse 
Nicolaus Kun, porta-voz do grupo. "Nâo hâ 
qualquer reconhecimento ou respeito pelos 
professores aqui", acrescentou. O grupo exigiu 
ainda que o governo indonésio os compensasse por 
tudo o que teriam que deixar em Timor-Leste, 
incluindo habitaçôes e terras, e que ao mesmo 
tempo fornecesse "protecçâo legal" para todos os 
restantes professores ainda em serviço no territôrio. 
Durante a manifestaçâo, que decorreu de forma 
pacifica junto aos serviços de educaçào em Dili, os 
professores cantaram o hino nacional indonésio e a 
cançâo popular "Gelang Sepatu Gelang" ("Vamos 
para Casa"). Quatro représentantes do grupo, 
liderados por Hari Suprihanto, encontram-se 
actualmente em Jacarta para encontros corn 
membros do governo indonésio, incluindo o 
présidente Bacharuddin Jusuf Habibie, acrescenta 
a Antara. A manifestaçâo coincidiu corn noticias da 

imprensa indonésia que référé que centenas de 
camiôes, carregados corn bens de familias que 
residem em Timor-Leste, têm feito viagens 
regulares do territôrio para Timor Ocidental. O 
matutino Jakarta Post référé na sua ediçào de hoje 
que na ultima semana o numéro de camiôes que 
diariamente sai de Dili mais que triplicou 
relativamente à semana anterior. Çitado pelo 
jornal, o chefe da policia de Bobonaro, prôximo da 
fronteira corn Timor Ocidental, disse que na 
ultima semana mais de 50 camiôes passaram na 
cidade diariamente, comparativamente aos cerca 
de 15 por dia na semana anterior. Um oficial da 
administraçâo de Belo (Timor Ocidental), Petrus 
Baluta Letor, disse que a sua regêneia estava jâ a 
iniciar preparatives para receber refugiados de 
Timor-Leste. A administraçâo de Atambua (Timor- 
Ocidental) recebeu jâ 55 familias, num total de 187 
pessoas, de Timor-Leste, estando as autoridades da 
cidade a construir abrigos para acomodar mais de 
5.000 pesssoas, acrescenta o jornal. O êxodo de 
indonésios iniciou-se depois de o governo de 
Jacarta ter anunciado em 27 de Janeiro que irâ 
anular a integraçâo de Timor-Leste, abrindo 
caminho para a independência do territôrio, se os 
timorenses rejeitarem uma proposta de autonomia 
da ONU. Fontes no territôrio calculam que cerca 
de 15.000 indonésios terâo saido de Timor-Leste 
desde o anùncio da nova posiçâo do governo de 
Jacarta. Timor-Leste tem uma populaçâo de cerca 
de 850.000 pessoas, incluindo cerca de 200.000 
indonésios, maioritariamente transmigrantes. 

Portugal serviu para lavar 
28 milhôes de contos em 1977 

Relatôrio dos EUA reg^sta trânsito do tràfico europeu 
Portugal é um ponto de trânsito para o trâfico de 
drogas a caminho da Europa, révéla um relatôrio 
do Departamento de Estado norte-americano. E 
acrescenta que apesar da "lavagem" de dinheiro 
nâo constituir um problema grave, 
em 1997 as autoridades 
portuguesas detectaram 148,5 
milhôes de dôlares (28,5 milhôes 
de contos) de fundos, branqueados 
em Portugal, provenientes do 
trâfico de estupefacientes. 
Segundo este relatôrio, as "ligaçôes 
culturais e linguisticas corn o 
Brasil e Moçambique constituiram 
um problema para Portugal" no 
combate ao trâfico de drogas. 
No caso de Portugal, as drogas que 
nâo sâo destinadas ao consumo 
interno passam pelo Pais 
caminho da Europa, vindas do 

Norte de Africa, incluindo Marrocos, e da América 
Latina. O estudo conclui que nenhuma droga 
apreendida em Portugal tinha como destino os 
Estados Unidos. 

O consumo de drogas em Portugal 
tem permanecido constante, e "a 
heroina é considerada a droga 
preferida", diz o documento, que 
faz notar que na primeira metade 
de 1998 foi apreendido o dobro da 
heroina que havia sido apreendida 
no mesmo periodo de 1997. A 
maior parte era originâria de 
Holanda, India e Tailândia. 
Quanto à apreensâo de cocaina, foi 
uma vez e meia superior quando 
comparada corn os primeiros seis 
meses de 1997, tendo como 
principals parses de origem o 
Uruguai, o Brasil e a Colômbia. 
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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 

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 
TORONTO: 
-Papelarias Portugal 
-Caldense Bakery 
-Palace Flowers 
-Silva & Sobral Variety Store 
-College Book Store 
-Discount Mart 
- 3 Padarias NOVA ERA 
- Courense Bakery 
- Pepper’s Café 
-Churrasqueira Costa Verde 
MISSISSAUGA; 
-Tropical Nights Restaurant 
-Casa Toste Armazem Português 
OAKVILLE; 

^ -Nova Era Bakery 
-Azores Supermarket 
-Tahiti Bakery 
-John’s BBQ^ 
-Oakville Fish Market 
HAMILTON; 
-Alves Supermarket 
OTTAWA; 
-José Soares (Bureau in Ottawa-Hull) 

Info; (416) 538-0940 

Agenda comunUaria 
-As velhas-guardas portuguesas de Windsor, Essex 
e Kent County, vao de excursâo às testas de Verâo 
da Praia da Vitoria, entre 30 de Julho e 14 de 
Agosto. Quem quizer participar na excursâo, 
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 Gérai 
Ordinâria, dia 7de Março, na sede-social, às 13 
horas. Apresentaçào do relatôrio e contas de 
1998/99 e eleiçôes dos novos Corpos Gerentes para 
1999/2000. 

-O Conselho das Comunidades Portuguesas, 
Conselho Regional da America do Norte (USA, 
Bermuda e Canada), realiza a sua segunda reuniào 
do Conselho Regional, nos dias 6 e 7 de Março, na 
Galeria Corte Real, na sede do First Portuguese, 
em Toronto. 

No domingo, dia 7, os responsâveis do Conselho 
Regional, programaram um encontro corn os 
Orgâos de Comunicaçâo Social, entre as 14 e as 15 
horas. 

-O Sport Club Lusitânia, em Toronto, realiza 
sâbado, dia 6, um jantar de boas-vindas ao 
présidente da Câmara de Angra do Heroismo, 
Sérgio Avila, e, aos componentes da Comissâo das 
Sanjoaninas-99. 
Nste jantar actua o jovem artista, Shawn 
Fernandes. 
Réservas: (416) 532-3501 

-A Lusa-CAN TUNA, realiza um jantar, sâbado, 
dia 6, no Dundas Banquet Place, para angariaçào 
de fundos, de apoio à viagem que irào fazer a Sâo 
Miguel, para participar num festival de Tunas. 
Mais detalhes, através da Sonia Fernandes, pelo 
telefone: (416) 930-7347. 

-A Real Repùblica de "Maconge", pela mào de Fuis 
Paiva de Carvalho, solicita a todos os antigos 
estudantes do Ensino Secundârio da ex-Cidade de 
Sa da Bandeira (Lubango) em Angola, o favor de o 
contactarem a fim de ser feito um levantamento de 
todos os residentes no Canada, que por ali 
passaram e estudaram. 
Telefone: (905) 847-6965. 

-"The Portuguese Club of Mississauga inc.", realiza 
domingo, dia 14, um "Almoço prô-sede", para 
angariaçào de fundos. O almoço sera na sede- 
social, e terâ inicio às 13 horas. Réservas: (905) 275- 
6844. 

Agradecimento 
Almerinda Moitoso e filhos, agradecem a todos 
quantos acompanharam na hora do passamento do 
marido e pai. Manuel Moitoso, falecido no dia 11 
de Fevereiro. 
Agradecem ainda a todos os que se incorporaram 
no funeral. 

Precisa-se de pessoal para limpeza na 
area de Oakville. 
Tel: (905) 272-6913 ou deixar 
mensagem no pager (416) 614-5060 e 
fale corn Pacheco. 

Precisa-se de homem corn famiTia 
para cuidar de propriedade corn 
conhecimento de agriculture e 
jardinagem. Dâ-se casa. Mais 
informaçôes contacte Julie 630-6010 
entre as 9 da manhâ e as 5 da tarde. 

Precisa-se de padeiro corn 
experiência. 
Tel: (905) 279-7557. 

Precisa-se de pessoa corn experiência 
em reconstruir alternadores e motores 
de arranque. 
Tel: (416) 232-2925. 

Precisa-se de homens para limpeza 
pesada e de casais area de 
TORONTO. 
TEL. 925-8901. 

Stand de automôveis nécessita de 
recepcionista e de vendedores que 
falem português e inglês. 
Tel: 531-7796. 

Companhia précisa de serralheiro corn 
experiência. 
Tel: 604-8711. 

Companhia de construçâo de piscinas 
précisa de trabalhadores corn alguma 
experiência em cimento. 
Tel: (905) 855-7953. 

Precisa-se de pessoal para a 
construçâo. 
Tel: (905) 720-1630. 

Precisa-se de empregada de balcào 
para padaria corn experiência. 
Tel: 534-1107. 

Procura-se padeiro corn experiência 
Tel.:(905) 279-7557 
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OBRAS DE CONSTRUÇAO DO 
PARQUE DE CAMPISMO DAS 

FURNAS ARRANCAM ESTE ANO 
As obras de construçâo do Parque de 
Campismo das Fumas, na ilha de 
S.Miguel, cujo projecto foi 
apresentado, vâo arrancar até ao final 
do corrente ano - anunciou o 
Secretârio Regional da Economia, 
Duarte Ponte. 
Duarte Ponte referiu, na ocasiào, que 
as obras deste parque de campismo a 
implantar na zona das Queimadas, 
proximo da freguesia das Fumas, irâo 
ser lançadas a concurso püblico jâ em 
Março, representando um 
investimento governamental da 
ordem dos 340 mil contos. 
Sublinhou que a construçâo desta 
infraestrutura, que estarâ concluida 
antes do final do ano 2000, vem 
beneficiar o turismo na freguesia das 
Fumas, trazer uma mais valia ao seu 
comércio e melhorar 
substâncialmente a qualidade de vida 
dos seus habitantes. 
Duarte Ponte afirmou ainda que além 
disso, a populaçâo local poderâ 
usufruir de equipamentos a 
implementar no parque, como o 

polidesportivo, corn dois campos de 
ténis, basquetebol e andebol, e o 
campo de mini-golfe. 

Duarte Ponte 

VISITA DO PRESIDENTE DO GOVERNO 
A CABO VERDE: PROGRAMA 

O Présidente do Governo Regional, 
Carlos César, iniciou na quarta-feira, 
dia 3 de Março, uma visita oficial à 
Repûblica de Cabo Verde, a convite 
do Primeiro Ministro Carlos Veiga. 
Na comitiva seguiu uma missâo 
empresarial composta por cerca de 
uma dezena e meia de empresârios e 
gestures dos sectores püblico e 
privado, nomeadamente o Présidente 
da Câmara do Comércio e Indùstria 
dos Açores, Eng° Luis Dutra, o 
Administrator da FÀBRICA DE 
TABACO ESTRELA e da 
INVESTIÇOR, Dr. Costa Martins, o 
Sôcio-Gerente da CORRETORA, 
Lda, Dr. Joào Tavares Vieira, o Sôcio- 

Carlos César 

Gerente da MARQUES, Lda, Eng° 
Primitive Marques, o Présidente da 
INSULAC, Dr. Jorge Costa Leite, o 
Administrador do BCA, Dr. Rocha 
Moreira, o Administrador do grupo 
BENSAÛDE, Eng° Joaquim 
Bensaùde, o Administrador do grupo 
NICOLAU SOUSA LIMA, Eng° 
Nicolau Sousa Lima, o Présidente da 
COMPANHIA DE SEGUROS 
AÇORIANA, SA, Dr. Artur 
Marques, o Sôcio-Gerente da ENG° 
LUIS GOMES SUCRS, Lda, Arq° 
Francisco Gomes de Meneses e o 
Adminsitrador da TRANSPORTES 
MARITIMOS GRACIOSENSES, 
Dr. Carlos Raulino. Do sector 
empresarial püblico da Regiâo, 
integram a comitiva Présidente da 
EDA, Prof. Dr. Monteiro da Silva, o 
Présidente da Lotaçor, Dr. Fernando 
Flores, e o Administrador da SATA- 
Air Açores, Dr. Antonio Mauricio de 
Sousa. 
Fazem igualmente parte da delegaçâo 
açoriana, o Présidente da Câmara 
Municipal de Velas de S. Jorge, vila 
geminada corn o Sal, e o Director do 
Departamento de Oceanografia e 
Pescas da Universidade dos Açores, 
Doutor Ricardo Serrâo Santos. 
Ao nivel das autoridades oficiais da 
Regiâo, integram a comitiva os 
Secretârios Regionais da Educaçâo e 
Assuntos Sociais, da Economia e da 
Agricultura, Pescas e Ambiente, e os 
Directores Regionais da Juventude, 
Emprego e Formaçâo Profissional e 
das Pescas. 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

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

NORSTAR 

MERIDIAN 1 

COMPANION 

NORTEL 
NORTHERN TELECOM 
AUTHORIZED DISTRIBUTOR 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

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

(JoM (â® dlâoDùiîsâ ê a imoihi jpsÉasKgâipdl..® 

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

Authorized Independent Distributor Awards 
peios produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITORIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO CANADÂ 

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

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

WWW.tcscanada.com 
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"Nunca houve nada corn FC Porto", 
diz Jorge Couto 

O futebolista Jorge Couto, do Boavista, 
revelou que "nunca houve nada corn o 
FC Porto" e que sô nâo comentou ou 
desmentiu a noticia por considerar que 
nâo era a altura ideal. Jorge Couto 
renovou por quatro anos corn o clube 
"axadrezado" escassas horas antes do 
"derby" portuense com o FC Porto e 24 
horas apôs ter sido adiantada a alegada 
transferencia para os tetracampeôes 
nacionais no final da época. "Estava em 
vésperas de um jogo importante - 
precisamente corn o FC Porto - e achei 
melhor nâo comentar, porque nâo era a 
altura ideal, mas posso afirmar agora que 
nunca houve nada", adiantou o jogador 
no final do "derby" da invicta. A prorrogaçâo 

Jorge Couto 

contrato corn Jorge Couto, que 
terminava no final da época, foi 
conseguida apôs uma reuniâo entre 
Jorge Couto, o présidente Joâo 
Loureiro, o técnico Jaime Pacheco e o 
responsâvel pelo futebol, Hernani 
Ascensâo. Joâo Loureiro referiu que o 
Boavista e o jogador - que era o ùnico 
que ficava livre no final da temporada 
- estavam em conversaçôes para 
concretizar a renovaçâo e os 
acontecimentos verificados sô vieram 
"precipitar a sua concretizaçâo". Jorge 
Couto considerou "Justo" o empâte 

verificado entre o Boavista e o FC 
Porto, atendendo a oportunidades e ao 

do que as duas équipas produziram ao longo do jogo. 

Olimpicos: Sidnei'2000 
FBI alerta para ataques terroristas 

Os Jogos Olimpicos de Sidnei'2000 sâo o alvo 
ideal para ataques terroristas dos 
fundamentalistas islâmicos liderados por Osama 
Bern Laden, alertou o chefe do Gabinete Federal 
de Investigaçâo (FBI) dos Estados Lfnidos, Louis 
Freeh. Freeh, entrevistado pela estaçâo de 
televisâo Channel Nine durante uma visita de 
trabalho à Australia, foi peremptôrio ao ser 
interrogado sobre a hipôtese de atentados dado o 
elevado numéro de atletas norte-americanos e de 
assistência que ira verificar-se durante a 
competiçâo. "Exactamente. A sua ameaça, ou 
Fatwah, nâo é apenas contra os americanos, mas 
contra os amigos dos americanos, que nôs 
acreditamos ser a maior parte do mundo e 
certamente os amigos desta parte do mundo". 

afirmou Freeh. 
"Por isso, penso que os Jogos Olimpicos, a APEC 
e a Taça America sâo oportunidades para 
alguém cuja agenda terrorista conta corn a 
vantagem de escolher as oportunidades", 
acrescentou o responsâvel mâximo do FBI. 

Tanto a APEC, cimeira dos lideres dos paises da 
Asia-Pacifico, como a Taça América, competiçâo 
de vela, realizam-se este ano em Auckland, 
capital da Nova Zelândia. 

José Roquette assina 
convénio coin Maxaquene 

O présidente do Sporting de Portugal, que esteve 
em Maputo no âmbito de um projecto algodoeiro, 
considéra que "hâ dezenas de Eusébios por 
descobrir em Moçambique". José Roquette, que 
visita Moçambique na qualidade de présidente do 
conselho de administraçâo do Grupo Peleide, que 
integra o consôrcio detentor da primeira fâbrica de 
algodâo do pais pôs-independência e que foi 
inaugurada pelo Présidente Joaquim Chissano, 
aproveitou para celebrar um acordo de cooperaçâo 
corn o clube Maxaquene. O dirigente do Sporting 
jantou sâbado corn um nùcleo de sportinguistas de 
Moçambique. O convénio corn o clube Maxaquene 
prevê que aquele clube bénéficié de apoio médico e 
estruturaçâo desportiva, bem como a transferência 
de jogadores. Entretanto, foi criado o nùcleo do 
Sporting em Moçambique, liderado por Antônio 
Costa, vice-presidente do Maxaquene para a area 
administrativa e nomeado como vice-presidente 
Mario Guerreiro. O nùcleo pretende dar 
informaçôes sobre o clube leonino, mas muitos 
moçambicanos pensam que esta é uma forma de 
"diplomaticamente se vir a mudar o nome do clube 
Maxaquene" para voltar a ser Sporting. José 
Roquette considerou que o Maxaquene teria 
vantagens em filiar-se no Sporting, como explicou 

que isso nâo é "nenhuma imposiçâo". Quanto a 
uma eventual mudança de nome, Roquette 
afirmou que tal decisâo compete aos seus 
associados. Entretanto, o técnico moçambicano 
Hilârio da Conceiçâo, ao serviço do Sporting, onde 
foi futebolista na década de sessenta vira a 
Moçambique no âmbito dos acordos entre o 
Maxaquene e o clube de Alvalade. Hilârio, que 
jogou no Ferroviârio de Maputo onde se sagrou 
campeâo vai trabalhar no projecto de formaçâo de 
jogadores no clube Maxaquene. 

Entào contacte "0 MILENIO” e anuncie 
os seus produtos de compta e venda, na 

pâgina dos CLASSIFICADOS. Fale com 
Raul Coelho, no departamento de 

publicidade. 

(416) 538 - 0940 

e CMficacao 
Jogos de quarta-feira 

Buffalo 3 - Edmonton 5 
Toronto 2 - New Jersey 5 
Pittaburgh 4 - Montreal 4 

Carolina 2- Boston 1 
Florida 5- Colorado 7 

Anaheim 2 - Los Angeles 1 

Jogos de quinta-feira 

Philadelphia - Ottawa 
Washington - N.Y. Rangers 

Tampa Bay - Colorado 

Jogos para hoje 

Buffalo - Dallas 
New Jersey - Boston 
Anaheim - Nashville 

Conferencia Oriental - 
Divisâo Nordeste 

Equipa 
Ottawa 
Toronto 
Buffalo 
Boston 
Montreal 

V 
34 

34 

28 

26 

25 

D 
18 

22 
21 
25 

29 

E 
8 
5 

12 
10 
9 

GM GS P^ 
174 

196 181 

166 137 

158 

152 

130 7É 

72 

61 

6i 
51 

144 

163 

Conferencia Ocidental - 
Divisâo Noroeste 

Equipa 
Colorado 
Edmonton 
Calgary 
Vancouver 

V 
31 

25 

21 
19 

D 
23 

30 

34 

E 
8 
9 

10 
9 

GM 
173 

173 

156 

151 

GS 
156 

162 

176 

193 

P 
7' 

5 

5 

4 

* Quer ganhar o mâximo • 
pagando o minimo ? • 

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

Vs= 

Mrs. Angela 
Tel: (416) 652-2581 
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Campeonato Nacional de 
Futebol da 1 Divisâo 

Classificaçâo 

CL EQUIPA 
I FC PORTO 
2B0AVISTA 
3 BENFICA 
4 SPORTING 
5 UNIAO LEIRIA 
6AMAD0RA 
7 SETUBAL 
8SALGUEIR0S 
9GU1MARAES 
10 BRAGA 
II FARENSE 
12 MARITIMO 
13 BEIRA-MAR 
14 RIO AVE 
15 CHAVES 
16CAMPOMAIOR 
17 ALVERCA 
18ACADEM1CA 

J V E 
24 16 5 
24 15 7 
24 16 4 
24 12 9 
24 10 7 
24 9 8 
24 8 
24 6 
24 8 
24 6 
24 7 
24 6 

7 
12 
6 
9 
6 
8 

D 
3 
2 
4 
3 
7 
7 
9 
6 
10 
9 
11 
10 

24 
24 
24 
24 

24 
24 

12 8 
9 10 
8 11 
5 13 
10 10 
6 14 

M S 
55 21 
39 19 
52 16 
44 20 
24 17 
26 28 
22 29 
33 34 
36 31 
29 41 
23 38 
28 31 
22 32 
19 34 
30 44 
27 39 
18 32 
24 45 

P 
53 
52 
52 
45 
37 
35 
31 
30 
30 
27 
27 
26 
24 
24 
23 
23 
22 
18 

Resultados da 24^ Jornada 

Uniâo Leiria 0 Braga, 0 
Rio Ave 1 Est. Amadora, 1 

Beira-Mar 2 Sporting, 2 
Salgueiros 1 Campomaiorense, 1 

Farense 2 Académica, 0 
Maritimo 2 Chaves, 2 
Alverca 0 Benfica, 2 

Boavista 0 FC Porto, 0 
Guimarâes 2 Setùbal, 0 

Jogos da 25“ Jornada 

Domingo 14 Março 
Campomaiorense - Rio Ave 
Est. Amadora - Beira-Mar 

Sporting - Farense 
Académica - Maritimo 

Chaves - Guimarâes 
Setùbal - Alverca 
Benfica - Boavista 

FC Porto - Uniâo Leiria 
Braga - Salgueiros 

Melhores marcadores 

26 golos JARDEL FC Porto 
19 golos NUNO GOMES Benfica 
13 golos TIMOFTE Boavista 

SILVA Braga 
9 golos ALEX Maritimo 

lORDANOV Sporting 
8 golos AYEW Boavista 

DEMÉTRIOS Campo. 
WANDERLEY Chaves 
GILBERTO Est. Amadora 
EDMILSON Guimarâes 
GILMAR Guimarâes 
CELSO Salgueiros 

Processo Bordéus - Transferências 
de jogadores em questâo 

O mecanismo de transferências de futebolistas no 
Bordéus nos anos 80, traduzido por desvios de 
fundos estimados em seis milhôes de euros, foi o 
tema central da sessâo inaugural do processo 
judicial do clube. O processo que envolve dois 
antigos dirigentes do clube e dois empresârios do 
futebol europeu tinha sido adiado por uma 
semana, devido ao estado de saùde de um dos 
visados, o intermediârio croata Ljubomir Barin. 
Este, considerado uma testemunha chave, 
apresentou-se no tribunal, ao lado de Didier 
Couécou, ex-director desportivo do Bordéus, e de 
Hervé Bizot, antigo secretârio-geral, enquanto a 
comparência de Luciano D'Onofrio esta prevista 
para quarta-feira. A justiça suspeita que estes 
quatro homens foram cûmplices do antigo patrâo 
dos Girondinos, Claude Bez, na subfacturaçâo de 
transferências de jogadores e no desvio de fundos 
relativos a jogos de competiçôes europeias, entre 
1983 e 1990. Claude Bez, considerado principal 
autor dos desfalques, morreu em Janeiro, foram 
examinadas duas transferências, a do croata 
Robert Zagar, proveniente do Rijeka, em Junho de 
1988, pela soma de 1,6 milhôes de francos (cerca de 
48.000 contos), dos quais apenas 600.000 (cerca de 
18.000 contos) foram entregues ao clube croata, e a 
do dinamarquês Jesper Olsen, vindo da équipa 
inglesa do Manchester United em Novembre do 
mesmo ano. No segundo caso, os Girondinos de 
Bordéus desembolsaram 7,456 milhôes de francos 
(cerca de 223.000 contos), mas o contrato inicial, 
redigido na Grâ-Bretanha, previa a aquisiçâo do 
jogador a troco de apenas 3,75 milhôes (cerca de 
112.500 contos). Em resposta ao présidente do 
tribunal, Louis Montamat, que lhes exigiu 
explicaçôes, Hervé Bizot e Didier Couécou - actual 
director desportivo do Toulouse - rejeitaram 
reponsabilidades. "No lugar em que eu estava, 
tinha de executar ordens. Nunca participei nas 

Pedro Roma operado 
coin sucesso 

No maior dos sigilos, o 
guarda-redes Pedro 
Roma foi operado na 
segunda-feira, ao fim da 
tarde, uma vez que o 
habituai titular da 
baliza dos estudantes 
estava a contas 
corn uma lesâo 
no corno 
anterior do 
menisco interno 
do joelho direito. 
O problema jâ se 
arrastava hâ 
algum tempo, 
até porque Pedro Roma 
chegou a treinar varias 
vezes nas ultimas 
semanas de forma 
condicionada, mas a 
decisào de submeter o 
atleta à operaçâo 
aconteceu hâ poucos 
dias e, de acordo corn 
Francisco Soares, 
responsâvel pelo 
departamento clinico 

da Académica, "a 
operaçâo correu bem e 
o atleta jâ teve alta e 
esteve no departamento 
médico", estimando 
ainda um periodo de 
recuperaçâo entre "oito 

a dez dias", ou 
seja, se tudo 
correr bem. 
Pedro Roma 
P o d e r â 
regressar à 
competiçâo 
ainda a tempo 
de defrontar o 

Maritimo na prôxima 
jornada, a 14 de Março, 
uma vez que neste fim- 
de-semana o 
campeonato irâ sofrer 
uma paragem devido 
aos oitavos-de-final da 
Taça de Portugal. 
Contactado pelo jornal 
“O Jogo”, Pedro Roma 
recusou-se a tecer 
qualquer comentârio. 

discussôes da transferência (de Zagar)", afirmou 
Hervé Bizot, enquanto Couécou disse que "o patrâo 
era Bez". "Vocês têm razâo. O patrâo era Bez e Bez 
era despôtico. Mas vocês cometeram uma falta 
(relativa à transferência de Olsen)", afirmou o juiz. 
Por seu turno, o agente de jogadores Ljubomir 
Barin admitiu sem reticências que "o dinheiro das 
transferências pago pelos Girondinos nâo chegava 
na totalidade às caixas dos clubes", acrescentando, 
sem mais detalhes, que "o dinheiro servia pafa 
outras transacçôes". "Eu nâo sabia nada do que se 
passava por trâs dessas montagens financeiras. 
Para mim, o mais importante era ter os melhores 
jogadores", insistiu Couécou, ao que o magistrado 
retorquiu, corn ironia: "Estamos num mundo onde 
circula tanto dinheiro que toda a gente quer ter um 
pouco". Os trabalhos recomeçam terça-feira, corn a 
audiçâo dos antigos ârbitros internacionais 
franceses Michel Vautrot e Joel Quiniou. 

Taça de Portugal 
O Santa Clara (II Divisâo de Honra) venceu o 
Vilanovense (III Divisâo) por 3-1, em jogo de 
desempate da quarta eliminatoria da Taca de 
Portugal em futebol, disputado no Estadio de S. 
Miguel. 

Os oitavos-de-final disputam-se no Domingo, dia 7 
de Março. Dois jogos envolvem primodivisionârios. 
O herôi da Taça, Torreense ficou isento, pelo que 
jâ se encontra nos quartos-de-final. 
Calendàrio 
Alverca - Campomaiorense 
Beira Mar - Uniâo de Leiria 
Boavista - Santa Clara 
Maritimo - Pevidém 
V. Setùbal - Paços de Ferreira 
Moreirense - Maia, Sâo Joâo 
de Ver ou Oriental 
Caç. Taipas - Esposende 

Torreense: Isento. 

TaçaUEFA 
(1/4 final) 
Resultados dos encontros da primeira "mào" 
dos quartos-de-final da Taça UEFA em 
futebol: 
Bolonha (Ita) - Lyon (Fra), 3-0 
Bordéus (Fra) - Parma AC (Ita), 2-1 , 
Marselha (Fra) - Celta Vigo (Esp), 2-1 ' 
Atletico Madrid (Esp) - AS Roma (Ita), 2-1 
Os encontros da segunda "mâo" estâo 
agendados para 16 de Março. 

Liga Campeôes 
(1/4 final) 
Resultados dos jogos da primeira "mâo" 
dos quartos-de-final da Liga dos Campeôes 
europeus em futebol: 
R Madrid, Esp - Dinamo Kiev, Ucr, l-I 
Manchester United, Ing - Inter Milâo, Ita, 24) 
Juventus, Ita - Olympiakos, Gre, 2-1 
B. Munique, Ale - Kaiserslautern, Ale, 2-0 
Os jogos da segunda "mâo" disputam-se no 
prôximo dia 17. 
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Formula 1:1999 - Très estreias, uma 
remodelaçâo e dois candidatos 

As estreias do brasileiro Ricardo Zonta e dos 
espanhôis Pedro De La Rosa e Marc Gene, a 
remodelaçâo total da Williams e a manutençâo das 
principais estreias da Formula 1 nas suas équipas 
dominaram o mercado de 
transferências para o 
mundial 1999, que 
arranca esta semana, na 
Australia. Mas, se Pedro 
De La Rosa e Marc Gene 
assinaram por Arrows e 
Minardi, respectivamente, Ricardo 
Zonta entrou num projecto completamente 
novo, a British American Racing, ao lado do 
canadiano Jacques Villeneuve. Na Ferrari desde 
1996, apôs ter ganho dois campeonatos corn a 
Benetton, Michael Schumacher, corn o sempre 
"fiel" irlandês Eddie Irvine a seu lado, renovou em 
1998 o seu contrato corn a Scuderia tornando-se o 
piloto mais bem pago do Mundo. Corn lugar na 
équipa assegurado até 2001, Michael Schumacher 
continuarâ a ser acompanhado pelo polémico 
piloto britânico Eddie Irvine, que em 1998 também 
renovou contrato corn a équipa, vendo as suas 
condiçôes salariais melhoradas. Também Mika 
Hakkinen, na McLaren desde 1993, renovou o seu 
compromisse corn Ron Dennis. Na prôxima 
temporada, o campeâo do Mundo continuarâ a ser 
acompanhado pelo escocês David Coulthard, que 
este ano acabou como segundo piloto da équipa, 
apesar de ter iniciado a temporada corn a 
expectativa de ganhar o campeonato. O escocês, na 
McLaren desde 1996, quando Villeneuve foi 
contratado pela Williams, também renovou o seu 
vinculo à escuderia de Ron Dennis e fechou, logo à 
partida, as possibilidades de alteraçôes nas duas 
melhores équipas do momento. Corn os lugares 
preenchidos nas équipas que este ano lutam pelos 
titulos de pilotos e construtores, o mercado acabou 
por ganhar algum interesse devido ao 
aparecimento da British American Racing (BAR), 

gerida por Craig Pollock. Amigo pessoal de 
Villeneuve e apoiado pela Reynard e pela 
Mecachrome, Pollock acabou por convencer o 
campeâo do Mundo de 1997 a mudar de ares e a 
juntar-se à nova équipa de Formula 1, onde terâ a 
seu lado o brasileiro Ricardo Zonta, campeâo de 
Formula 3000 em 1997 e de GTl este ano. Assim, 

sem Villeneuve, Frank Williams 
decidiu encetar uma 
remodelaçâo profunda e nâo 

perdeu tempo, 
constituindo uma nova 
dupla de pilotos, 

recorrendo ao italiano Alex 
Zanardi, que venceu os dois 

ùltimos campeonatos CART, e 
ao alemâo Ralf Schumacher. Apostando em 
Zanardi, que régressa à Formula 1 pela "porta 
grande", Williams réédita a estratégia que utilizou 
quando decidiu "roubar" Villeneuve ao campeonato 
CART, embora a força da équipa nâo seja idêntica 
à da chegada do canadiano. Para completar a sua 
dupla de pilotos, Williams sentiu algumas 
dificuldades. As negociaçôes com Ralf 
Schumacher, irmâo do bicampeâo do Mundo, nâo 
foram fâceis, devido às exigências financeiras do 
alemâo, e porque a Jordan 
recusava-se a libertar o piloto. 
No entanto, numa altura em 
que jâ existiam acçôes em 
tribunal, o bom senso acabou 
por imperar e as très partes 
envolvidas acabaram por 
chegar a acordo, corn Eddie 
Jordan a "ganhar" um 
companheiro de équipa para o 
inglês Damon Hill: o alemâo 
Heinz-Harald Frentzen, piloto que o substituira na 
Williams em 1997. A Sauber-Petronas, mantendo o 
francês Jean Alesi num dos seus monolugares, nâo 
resistiu aos milhôes proporcionados pelos 

Tâo amigos que eles (nâo) sâo! 
Sporting, Boavista e 
Porto, dividiram os 
pontos entre si, 
deixando o Benfica 
chegar ao conforto 
do dois primeiros 
lugares. O F.C. do 
Porto, corn um 
ponto de vantagem, 
tem na peugada, 
Boavista e Benfica, 
apenas a um 
"deslize" de distân- 
cia. Tâo amigos que 
eles sâo! Juntinhos e 
bem comportados... 
Esta o campeonato mais 'renhido' do que nunca. 
O aperto maior toca ao Benfica e ao Boavista 
que, a sangue frio, jogam na Luz, na prôxima 
jornada, o segundo posto e, quem sabe, o 
prôprio primeiro lugar... Nas Antas, o Porto 
recebe descansado (?) a Uniâo de Leiria, e, o 
Sporting, em Alvalade, dâ as boas-vindas ao 
Farense. Tudo fâcil nas aparências e muito 

Paulo Madeira 

complicado apôs os 
90 minutos de cada 
jogo. Esta a grande 
força do futebol. 
Nunca se sabe onde 
cai a 'nôdoa'... 
Por falar em 
"Nôdoas", refira-se 
as dificuldades cada 
mais visiveis dos 
ü 1 t i m o s 
classificados, -dando 
crédito ao equilibrio 

do 'actual' Maritimo- 
, Beira Mar (sô faz 

pontos corn os grandes?), Rio Ave, D. de Chaves, 
Campomaiorense, Alverca e Académica. A 
Académica jâ nâo deve ter hipôteses de man ter- 
se no escalâo maior e, dos restantes acima 
mencionados, alguns irâo "safar-se" mas, quais, 
nem o 'diabo' deve saber! 
Uniâo de Leiria, Amadora, Setubal, Salgueiros, 
Guimarâes e Braga, navegam em âguas mais 
calmas... 

Zahovic 

patrocinadores do 
brasileiro Pedro Diniz, 
um piloto que 
paulatinamente tem 
vindo a registar 
melhores resultados. 
Corn a libertaçâo do 
inglês Johnny Herbert, a 
Stewart decidiu contratâ- 
lo para fazer équipa corn 
o brasileiro Rubens 
Barrichello, jâ uma 
referência na escuderia 
"preferida" da Ford, para 
a quai guia desde a sua 
estreia na Fôrmula 1. 
Sem alteraçôes, a 
Benetton decidiu continuar a apostar na jovem 
dupla de pilotos composta pelo italiano Giancarlo 
Fisichella e pelo austriaco Alexander Wurz, 
enquanto a Prost-Peugeot manteve a confiança no 
francês Olivier Panis e no italiano Jarno Trulli. 
Corn praticamente todos os lugares definidos desde 
o final da temporada passada sô a Minardi e a 
Arrows, por motivos financeiros, foram adiando a 
escolha dos seus pilotos para o campeonato do 

Mundo de Fôrmula 1 de 1999. 
A maior surpresa veio mesmo 
da Minardi, onde o jovem 
argentino Esteban Tuero, corn 
lugar confirmadissimo na 
Scuderia de Eaenza, acabou 
por abdicar por motivos 
pessoais, deixando a escuderia 
italiana sem pilotos. A saida de 
Tuero agitou o mercado e o 
espanhol Marc Gêné, um 

estreante, depois de um excelente teste corn a 
équipa foi o primeiro a assinar corn os italianos, 
que contrataram ainda o italiano Luca Badoer, um 
regresso à escuderia quatro anos depois. Ligado à 
Ferrari, Luca Badoer teve alguma dificuldade em 
convencer os responsâveis da "gigante" équipa 
italiana a libertarem-no de alguns dos seus 
compromissos, mas ainda assim garantiu o regresso 
ao mundial, onde nâo conduzia desde 1996. Em 
marés conturbadas estâ também a Arrows. Quando 
se pensava que o finlandês Mika Salo tinha lugar 
garantido, os problemas financeiros da équipa 
obrigaram os seus responsâveis a procurar pilotos 
corn os "bolsos" cheios de cifrôes. Assim, corn 
alguma naturalidade, o espanhol Pedro De La 
Rosa, outro estreante, acabou por conseguir o lugar 
na escuderia de Torn Walkinshaw graças a um 
extraordinârio apoio da Repsol, uma empresa 
petrolifera espanhola, que assinou corn a Arrows 
um contrato de cerca de 1,2 milhôes de contos. 
Quanto a Mika Salo, o finlandês vê o seu lugar 
ameaçado pelo peso monetârio do japonês 
Toranosuke Takagi, numa situaçâo que sô deverâ 
ficar decidida muito perto da altura em que os 
carros sairem para a pista, nos treinos do Grande 
Prémio da Austrâlia. 


