
CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

Pag. 15 

O M1LÉN10 
PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • FRIDAY 12th MARCH, 1999 • ANO II EDIÇÀO N»17 • PREÇO: 50<: INCL. GST 

Embaixador do Canada, em Lisboa, entre nos, a convite da 
Federanao dos Comerciantes e Profissionais Luso-Canadianos 

Robert Vanderloo, canadiano de ascendência 
Holandesa, esteve em Toronto, falando de 

emigraçâo, trocas comerciais e cultura, 
entre Portugal e o Canada. 

Na sua visita a Toronto, o Embaixador do 
Canadiano, de uma simpatia contagiante, 

visitou a CIRV-fm, onde participou no 
programa "Opiniâo", estabelecendo dialogo 

com os ouvintes sobre os mais variados temas. 

Acompanhado por dois executivos da Federaçào dos Empresârios e 
Profissionais Luso Canadianos, Carlos Laborde Basto e Charles de 
Sousa, teve a gentileza de visitar a CIRV-FM, o Embaixador do Canada 
em Lisboa, Mr. Robert Vanderlou, que foi entrevistado por Maria 
Fernanda, tendo ainda, participado em directe nos estùdios, na rubrica 
OPINIÀO. 

MF - Vou fazer uma fotografia muito simpâtica que esta à minha frente. 
Robert Vanderlou^ tomou posse do cargo de Embaixador no fim de 
Agosto de 1998. E delegado comercial de carreira sendo este, o seu 
primeiro poste como Embaixador. De 1975 a 1978 esteve no Rio de 
Janeiro, na qualidade de delegado comercial e, foi no Brasil que. 

Continua nas pàginas 16-17 

Deodato e Susie Garcia (S.C.Lusitânia), Présidente da Cûtnara deAngra do Heroismo-Séigio 
Âvila e esposa e, o Présidente da Comissâo dos Sanjoaninas-99, Hildebrando Ortins, 

no jantar-recepçào do Sport Club Lusitânia of Toronto. 

PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
ANGRA, LIDEROU DELEGAÇÂO 

DAS SANJOANINAS 99 
Corn a finalidade de motivar a 
comunidade da ilha Terceira, 
residente no Canada, a participar 
nos festejos em honra de Sâo Joâo, 
esteve recentemente entre nos, uma 
delegaçào das Sanjoaninas 99. 
Liderada por Sérgio Âvila, a 
delegaçào teve como missâo 
primordial, percorrer os diferentes 
Clubes e Associaçôes onde, existem 
sôcios e simpatizantes oriundos da 
ilha lilàs. 
O Milénio, através do seu chefe de 

redacçâo José Mario Coelho, foi 
descobrir a comissâo das 
Sanjoaninas, no Clube Lusitânia de 
Toronto onde, dialogou corn o 
Présidente da Edilidade Angrense . 
MILENIO - Sabe-se que o actual 
Présidente da Câmara de Ponta 
Delgada vai liderar o PSD Açores . 
Quai a leitura que o Sérgio Âvila faz 
desta situaçào? 
SÉRGIO ÂVILA - Eu vejo isso, no 
decorrer de um processo natural de 

Continua na pagina 13 
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As gralhas... 
As gralhas acontecem e nem sabemos como nem 
porquê. 
Sâo umas famigeradas "cavalheiras" que nos 
estragam a escrita e nos deixam mal colocados e 
sem desculpa ou, se preferirem, com 
desculpas...indisculpaveis! 
Ja tinha lido muito sobre gralhas e entendia 
perfeitamente que houvessem enganos, erros e 
quejandos, nos outros, mas feitos por mim, 
julgava impossivel, nâo porque me sinta super - 
bem pelo contrario!-, mas porque sempre pensei 
que era extremamente cauteloso, equilibrado, e 
capaz de 1er e reler, para nâo falhar. 

Pois! 
Mesmo cumprindo com todo o rigor aquilo que 
penso de mim...falho. Cometo gralhas que nâo 
consigo explicar a mim prôprio. 
Isto vem a proposito do 'falbanço' que cometi em 
relaçâo ao Asas do Atlântico Sports & Social 
Club Inc. que, sem razâo aparente, chamei-lhe 
"Amor da Patria"! Se eu estive num porque 
escrevi acerca de outro? Jâ me desculpei e 
rectifiquei a gralha em relaçâo ao "Asas do 
Atlântico" e, agora, faço-o também ao "Amor da 
Pâtria" que, sem ser 'dado nem achado' surge 
num apontamento de reportagem que em nada 
Ihe diz respeito. A ambos, as minhas sinceras 

desculpas. 
Mas, esta gralha...( entre 
outras menos graves) 
indesculpavel, deu-me varias liçôes: Primeiro, 
nem em mim devo confiar cegamente. Segundo, 
as gralhas fazem falta para justificar...a razâo 
anterior. Em terceiro lugar, porque as gralhas 
ensinaram-me que sâo como o amor; ninguém 
sabe porquê, mas acontece! 
Quando voltar a "apanhar" com uma gralha na 
escrita, jâ nâo vou revoltar-me. Vou aceita-la com 
a mesma naturalidade com que ela acontece. 
Até à prôxima gralha, se Deus quiser. 

JMC 

TU CA TU LÀ com os Leitores 
Ola, meus amigos! 
Nesta ediçâo vou procurar por a escrita em dia. Hâ 
muita correspondência acumulada... 
A nossa conterrânea Bernardete Gouveia, enviou- 
nos uma noticia importante e que jâ mencionamos 
na CIRV e na TV. 
Trata-se da reabertura do Cais 21, em Halifax, da 
abertura de um Museu e o erguer de um "Muro de 
Memôrias", para homenagear os homens e 
mulheres, de todo o mundo, que desembarcaram 
naquele cais entre 1928 e 1971. 
Gostariamos que os nossos PIONEIROS, aqueles 
que vieram de barco e desembaracaram no Cais 21, 
em Halifax (1928 - 1971), participassem no apoio 
que os responsâveis desta iniciativa precisam: Para 
o "Museu do Imigrante", procuram passaportes 
desses tempos, malas de viagem, peças de arte, 
instrumentes musicais, fotografias, roupas, 
brinquedos, etc... 
Aqui, em Toronto (e arredores), podem contactar a 
Bernardete Gouveia, pelo telefone: (905) 669 - 4823 
ou, se preferirem, directamente para a 
Organizaçâo, em Halifax: (877) 474 - 3721. 
A Bernardete Gouveia, esta entusiasmadissima 
com esta homenagem e tudo tern feito para que os 
PIONEIROS portugueses se façam representar em 
Halifax, no dia da festa, Dia 1 de Julho, Dia do 
Canada. Os PIONEIROS que queiram os seus 
nomes perpetuados, numa plaça, no "Muro das 
Memôrias", podem fazê-lo mediante o pagamento 
de $200. dolares. 
E, que tal, organizarmos uma excursâo a Halifax, 
por altura da festa? Dia do Canada e Dia do 
Imigrante, dois "coelhos de uma cajadada", como 
dizem na nossa terra. 
Bom, jâ nâo falta muito tempo, amigos 
PIONEIROS, deitem mâos à obra! E, contem 
connosco. 

Do Governo Regional da Madeira, Centro 

das Comunidades Madeirenses, recebemos um 
comunicado que dâ conta da mudança de telefone 
naquele Centro. 
Assim, todos os madeirenses que pretendam 
informaçôes do Centro das Comunidades 
Madeirenses, podem fazê-lo, pelo telefone: (91) 20 
38 05. 

Ensino de Português ameaçado 

No dia 3 de Março, a Coligaçâo Luso-Canadiana 
para a Melhoria do Ensino esteve présente na 
reuniâo realizada na Direcçâo Escolar Catôlica 
onde, na agenda do dia, ia ser discutida a 
continuaçâo ou nâo dos Programas de Linguas 
Internacionais integrados no horârio regular. 
Segundo a informaçâo enviada pela Dra. Ilda 
Januârio, Présidente da Coligaçâo, a porta-voz Dra. 
Manuela Marujo, pronunciou-se, assim: 

"Gostariamos de expressar a nossa grande 
preocupaçâo face à possibilidade de serem 
encerrados os programas de Linguas 
Internacionais integrados no horârio regular 
escolar. Nos ültimos 20 anos, temos seguido corn 
toda a atençâo o desenvolvimento e a 
implementaçâo dos programas de linguas 
integradas nas Escolas do Ontario. Sabemos quais 
sâo as vantagens e a maneira benéfica como o 
Programa tem afectado milhares de crianças e 
respectivas familias. O enorme sucesso da ultima 
iniciativa da Direcçâo Escolar Catôlica -através da 
quai se inicia as crianças na aprendizagem da 
leitura na sua primeira lingua- sô veio provar aquilo 
que a pesquisa hâ muito tempo tem vindo a 
demonstrar -as crianças melhoram o seu 
rendimento escolar se a lingua que falam em casa 
for ensinada, respeitada e valorizada pelo sistema 
escolar. As crianças igualmente se sentem mais 
orgulhosas de quem sâo por ver que a lingua falada 

em casa pelos pais e outros membros da familia é 
incluida na escola. Por essa razâo, o Programa de 
Linguas tem sido fundamental em manter a 
comunicaçâo entre as familias. Durante mais de 20 
anos, as Direcçôes Püblica de Toronto e a Catôlica 
de Toronto foram pioneiras e lideraram um 
Programa integrado, reconhecido 
internacionalmente. Isso nâo se obteve sem grande 
luta. 
Serâ que no limiar do século 21, sô porque os 
politicos fizeram cortes no Orçamento, vamos 
abandonar um Programa de Linguas 
Internacionais que fez inveja a muitos paises do 
mundo? Serâ que nâo sabemos ser mais criativos e 
encontrar uma outra forma de continuar o 
Programa dentro do Orçamento de que dispomos? 
Porque nâo organizar um grupo de trabalho em 
conjunto corn a Direcçâo Escolar Püblica para 
estudar formas de tornar o Programa mais eficaz 
reduzindo os custos e informando os interessados 
directes -Escolas, pais e comunidade? 
A posiçâo da Coligaçâo no que se référé a angariar 
fundos de paises estrangeiros ou nas comunidades 
é que essa nâo é uma soluçâo a longo prazo. Os pais 
e encarregados de educaçâo jâ pagam impostos 
suficientes para custear tais encargos. Fechar os 
Programas de Linguas Internacionais é andar para 
trâs na histôria deste programa e révéla da parte 
deste Governo uma falta de visâo gritante contra a 
quai temos que continuar a lutar. Numa 
democracia, todas as crianças têm direito a uma 
educaçâo excelente. 

No mesmo dia, outras vozes se juntaram à da 
Coligaçâo, a do ex-Ministro da Educaçâo Tony 
Silipo e a do Présidente do Sindicato das Linguas 
Internacionais Domenico Servelo (Catôlico) que 
igualmente fizeram ouvir as suas vozes apelando 
para que a Direcçâo Escolar reconsidère a sua 
decisâo. 
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Posfais do 
Norfe 

Estimados leitores, é minha vontade iniciar uma estreita 
colaboraçâo com "O Milénio", com o intuito de vos trazer 

pequenos "retalhos" da cidade do Porto, da quai sou natural. 

Tentarei, sempre que possivel, trazer 
também outros "cantinhos" de 
Portugal, que fazem dele cada vez 
mais nosso outros "cantinhos" de 
Portugal. 

Nâo é minha intençâo elaborar uma 
profunda investigaçâo, nem uma 
revoluçâo histôrica. 
Pretendo, isso sim, mostrar o lado 
pitoresco mas, também histôrico de 
lugares que muitas vezes nos passam 
despercebidos e que vâo ser aqui 
destacados. 

Assim, o espaço que se segpie 
é...a livraria Lello & Irmâo. 

A livraria Lello & Irmâo, também 
conhecida por livraria Chardron, é 
um edifi'cio situado na rua das 
Carmelitas, n°144, Porto (aos 
Clérigos) e foi inaugurada a 13 de 
Janeiro de 1906. 
A Lello, é, antes de mais, um sitio 
mâgico. Mâgico por tudo aquilo que 
représenta: as estantes empoeiradas; 
os livros velhos, cuidadosamente 
guardados nas vitrines antigas; as 
talhas de madeira, trabalhadas em 
estilo neogôtico, espalhadas pelas 
suas paredes; a sua escadaria, que nos 
eleva ao seu magnifico e famoso vitrai 
corn a inscriçâo Decus in labore. Por 
tudo isto, e muito mais, este espaço é 
mâgico. 
A livraria, como espaço e edificio em 
si, foi considerada patrimônio 
nacional. Mas ela é mais do que 
patrimônio nacional, ela é 
patrimônio individual, virtude que 
faz elevar os espiritos mais incautos 

daqueles que la entram, a um nivel 
mais elevado de fascinio por aquilo 
que é português. E um lugar de 
encontre de geraçôes multifacetadas 
que fazem a perfeita sintonia entre o 
passade português e o future de 
Portugal. 

A Livraria Lello & Irmâo, é um monumento 

histôrico da cidade do Porto e de Portugal. 

A direita, uma extraordinâria imagem do 

interior da Livraria onde, podem ver, a talha 

de madeira, estilo neogôtico, a histôria e os 

livros. 

Na fotografia ao fundo, a frontaria da 

Livraria, que evoca o passado num présenté 
nem sempre de acordo corn a beleza e o 

requinte que as “cidades e as gentes” merecem. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuîdados corn 
a boca. 

'àAcèitam-se todos os tipos de seguros i^Abertos à mite (Terças e Quintas) 
■üParque de estacionamento nas traseiras -(tFala-se Português 

Para uma consulta telefone: *78*7”8897 

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

OS MELHORES NEGOCIOS ENCONTRAM-SE NA... 

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE 

citne' iirto 

ao scu dip or 

PlymouthVoyager '99 

^^7 
-% 'S’^ 

sert 

Motor V6, automâtico, ar condicionado, janelas e portas eléctricas, 
radio c/cassette, e portas laterals de ambos os lados. 

Plymouth Breeze '99 'Special Edition' 

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

Chrysler Neon LE 2000 de quatro portas 

Mais silencioso, confortâvel e suave. Bern equipado, desde $16,995* 
• Mais iransp«>rle, impjmtos, cu&los adminislrativos, nio o'mbinivel cxm oteriasdefiiunciaincnloreduzido.^'Niocombinâvfl c«m otitra.s i^trULs de rebate. 

Contacte 
Celina Santos ou Antonio Martinho 

os seus représentantes Portugueses na 
Downtown Chrysler 

(416) 345**9900 1030 King St., west, na esquina com a Shaw 
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CÂ PARA N0$... 
Ninguém duvida que a 

sociedade moderna é 
extremamente violenta embora, se 
constate que esta componente, 
também fez parte intégrante da 
historia da humanidade 
representando, na maioria dos 
casos, o seu motor. 
Esta força motriz continua a 
dominar no lumiar do século XXI 
embora, de maneira mais subtil e, 
quando se transmitem em directo 
as guerras do Golfo, o julgamento 
de O.J. Simpson, o escândalo 
Lewinsky versus Clinton ou até, as 
penas de morte premeditadas da 
terra das amplas liberdades 
democraticas! 
Até que alguém seja capaz de me 
provar o contrario, continuarei a 
pensar que, a violência existe 
sobretudo, porque hâ causas 
sociais, culturais e economicas que 
a favorecem. Em democracia, a 
moral deveria residir no intimo de 
cada cidadao. Nunca foi e, nunca 
sera, püblica a nao ser que o 
Estado, veladamente, queira impôr 
uma ditadura. 
A violência, significa um erro e um 
desvio no tecido social o que, na 
maioria dos casos, constitui uma 
injustica e até, crime social. 
Partindo deste principio os 
politicos, os educadores, os lideres 
de opiniâo, os moralistas e os 
pensadores deveriam sempre 
combatê-la corn medidas 
inteligentes tendentes a inverter o 
curso de uma sociedade distorcida. 
Mas, que poderâ o cidadâo comum 
fazer, para evitar exageros que 
sistematicamente promovem a 
violência? Bom, muito hâ a fazer e, 
talvez seja altura de se pensar 
seriamente nos diversos meios 
condutores de violência onde, os 
orgàos de comunicaçâo social 
estâo, em muitos casos, em 
primeiro piano. Nâo pela 
divulgaçào imparcial e equilibrada 
dos acontecimentos que 
constituem noticia - a sociedade 
tem o pleno direito de ser 
devidamente informada - mas sim, 
pela alienaçâo que alguns 

^ programas provocam 
nomeadamente na comunicaçâo 
electrônica. 
Vejamos dois exemplos que 
poderâo, à priori, iludir os 
telespectadores menos atentos. As 
telenovelas e, alguns talk shows. 
De acordo corn Marta Suplicy, 
formada em sexologia “ nâo existe 
criança nenhuma no mundo que, 
seja submetida a tào elevado nivel 
de erotismo como a criança 
brasileira. As meninas de sete 
anos, sô pensam em namorar, em 
seduzir os meninos, em se 
fantasiar de mini-Xuxas e as 

conversas corn as bonecas sâo 
reproduçôes fieis dos diâlogos da 
televisâo...é sô transar corn este ou 
transar corn aquela “. 
Manoel Carlos que, é autor de 
telenovelas afirma “ os limites 
àcerca do que deve ser 
apresentado dependem da 
consciência de quem faz mas, do 
jeito que a televisâo esta, garante, 
que um anùncio de cigarro é 
infinitamente menos desastroso 
que muitas novelas e programas de 
auditôrio “. 
A actriz Bruna Lombardi afirma 
que “ a televisâo provoca uma 
banalizaçâo do terror até ao ponto 
de, anular as reacçôes e os 
sentimentos das pessoas em 
relaçào à violência “ 
Segundo o médico de psiquiatria 
infantil Dr. Haim Grunspum “ de 
tanto presenciar cenas de sexo e 
violência, as crianças passam a 
encarâ-las como as coisas mais 
banais do mundo...e, para agravar 
a situaçâo, a criança tende a imitar 
as cenas de violência sendo 
expostas a exemplos copiosos de 
sexo complicado e nâo de sexo 
saudâvel...a televisâo brasileira 
enveredou por um caminho que, 
nâo esta ligado à educaçâo do 
povo, nela ninguém se preocupa 
corn as crianças, seu futuro sexual 
e corn as geraçôes que se estâo a 
formar em frente ao televisor “ 
O antropôlogo Gilberto Velho 
afirma que “ a televisâo tem 
impacto sobre a sociedade mas, faz 
parte delà, expressando o 
verdadeiro modo de ser dessa 
sociedade “ 
A actriz Regina Duarte vai ainda 
mais longe afirmando que “ as 
cenas de sexo nâo sâo perniciosas 
para as crianças. Se elas 
demonstram curiosidade, é sinal 
de que esta na hora de aprenderem 
mais sobre o assunto “ 
A revista “ ISTO É “ numa 
publicaçâo de 1990, coloca mesmo 
o assunto desta maneira “ nunca vi 
na televisâo histôrias sobre 
prostituiçâo infantil ou, crianças 
drogadas, coisas que fazem parte 
da nossa realidade. A ideia de se 
manter uma capa de moralidade é 
assunto de gente que, vivendo nas 
Honduras pensa estar na Suiça. “ 
Depuis destas afirmaçôes vivas 
que, me limitei a pesquisar para 
hoje aqui as citar, resta-me a 
felicidade de sempre ter pensado 
que, ver telenovelas ou programas 
que incitem à violência sô me 
acabaria por fazer esquecer tudo o 
que me foi dado aprender durante 
o jâ quase meio século da minha 
existência. 
Ou, nâo sera? 

Luis Fernandes 

O MILÉNIO 

Aniversârio do "Asas Do Atlântico" 

Lucilia Simas, présidente do Clube 
Asas do Atlântico, recebeu-nos corn o 
seu sorriso de sempre. O seu "Asas do 
Atlântico" comemorava 26 anos de 
exitência. A sala recheada de sôcios e 
amigos. O casai Simas, responsâvel 
pelo Clube nos ültimos 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 
inaneira... 
E sempre muito agradâvel estar entre 
gente boa. Os nossos parabéns e, 
as nossas desculpas, por termos 
errado o nome do Clube, na ediçâo 
anterior! Gralhas... 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPÂTICA 

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

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçào dos vossos problemas. 
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Doença Coronâria - Um problema familiar 
Todos sabemos quâo valiosa se torna uma 
coisa que é peça ùnica. Bern, tu que tens 
um coraçâo, e, apesar de nele serem 
possîveis pequenas reparaçôes, és o 
responsàvel por lhe dar a oportunidade de 
fazer um bom trabalho. 
Os genes que herdaste e o estilo de vida que 
escolheste decidirâo se tu e o teu coraçâo 
irâo, juntos, ter uma vida feliz. 

Doenças das artérias coronàrias 

A doença cardiaca é, hoje em dia, a afecçâo de 
maior mortalidade, nos paîses industrializados. De 
acordo corn algumas estimativas, dois em cada 5 
homens sofrerâo de enfarte cardiaco antes de 
atingirem a idade de reforma. As mulheres nâo 
estâo isentas, tendo-se também registado um 
aumento da sua frequência. 
Hâ muitos tipos diversos de doença cardiaca, mas, 
a mais vulgar, é de longe, a das 
Artérias Coronàrias. 
Olhemos, em primeiro lugar e por 
forma breve, para o prôprio 
coraçâo. E um saco muscular, 
aproximadamente do tamanho de 
um punho fechado, que, ao 
contrair-se (cerca de 70 vezes por 
minuto), bombeia o sangue que 
circula por todo o organismo. 
Como todos os müsculos, ele 
prôprio nécessita de um 
fornecimento de sangue, que lhe 
leve o oxigénio de que précisa para 
poder funcionar eficazmente. O 
aporte de sangue ao müsculo 
cardiaco chega-lhe através das duas 
artérias coronàrias que sâo 
ramificaçôes da principal artéria do 
corpo - a Aorta. As artérias 
coronàrias vâo-se sucessivamente ramificando, de 
forma a nutrir todo o müsculo cardiaco através de 
uma rede de pequenos vasos sanguineos. 
Ao longo de muitos anos as paredes das artérias 
coronàrias podem gradualmente ir sendo 
revestidas no seu interior por um depôsito gordo 
chamado Aterona. As artérias vâo-se estreitando, e 
a passagem do sangue é reduzida ou mesmo 
totalmente impedida. 
Isto é o que se chama Doença Coronâria. 
Apresenta-se sob duas principais formas; a angina 
de peito e o enfarte do miocârdio. Muitas pessoas 
nâo estâo de todo conscientes de que têm doença 

coronâria, até sofrerem um enfarte do miocârdio 
sério. 

O que é a Angina de Peito? 

O exercicio fisico faz o coraçâo trabalhar corn mais 
força e pulsar corn maior frequência. Se o fluxo 
sanguinio através das artérias for diminuindo 
devido ao ateroma, o coraçâo poderâ nâo obter o 
oxigénio de que nécessita quando o seu trabalho 
aumenta. Se o coraçâo nâo o conseguir, a pessoa 
pode sentir uma dor forte, no peito, semelhante à 
de uma câibra, ou de um grande peso. A dor pode 
irradiar para o pescoço, queixo ou braços. Logo que 
a pessoa descansa, a sobrecarga de trabalho exigida 
ao coraçâo régressa ao normal e a dor alivia. 
A esta dor chama-se Angina. Quem sofra de 
Angina de peito tem maior probalidade de vir a ter 
um enfarte do miocârdio. No entanto, a Angina de 
peito pode ser eficazmente aliviada por 
medicamentos ou, em casos graves, por 

intervençâo cirürgica das artérias 
coronàrias. Ter em conta, que os 
medicamentos e a cicurgia nâo sâo 
uma cura para a doença coronâria, 
mas apenas aliviam a dor anginosa. 

O que é um Enfarte do 
Miocârdio (Ataque Cardiaco) 

Fornecimento de sangue ao coraçâo 
pelas artérias coronàrias. 

Se uma artéria coronâria ficar 
totalmente bloqueada, pâra o 
fornecimento de sangue ao 
müsculo alimentado por essa 
artéria, o coraçâo, e ocorre um 
Enfarte do Miocârdio. 
Geralmente, esta interrupçâo 
provocada por um coâgulo 
sanguinio, que se forma sobre a 
superficie irregular do Ateroma 
(depôsito gordo). Se uma grande 

parte da artéria ficar entupida, uma grande ârea do 
müsculo cardiaco poderâ ser afectada, de forma 
suficientemente grave nalguns casos, para levar a 
uma paragem compléta das 
pulsaçôes cardiacas. 
A menos que ressuscitada 
rapidamente, a pessoa 
morrerâ. Mais fre- 
quentemente, a vitima sente 
uma dor intensa no peito, 
sua abundantemente, pode 
desmaiar, ter nâusea ou 
sentir tonturas. Outras vezes, 
a crise cardiaca poderâ ser 
muito ligeira e nem levar o 
doente a consultar o médico. 

Em cada cinco homens dois sofrerâo enfarte do miocârdio 

antes de se reformarem. 

Quem esta predisposto a doença cardiaca? 

Na Grâ-Bretanha, um terço de todas as mortes, em 
homens, e um quarto de todas as mortes, em 
mulheres, sâo causadas por uma doença do 
coraçâo. 
Em todo o mundo, é a Grâ-Bretanha que detém a 
mais elevada taxa de mortalidade por esta doença. 
Nalguns paises, por exemplo no Japâo, a taxa de 
mortalidade dévida a doença das artérias 
coronàrias é muito baixa. Mesmo em Inglaterra, 
verifica-se variaçâo tendo a Escôcia a mais alta taxa 
de mortalidade. Alguns especialistas neste assunto 
estâo a tentar determinar as razôes pelas quais a 
mortalidade varia tanto de local para local. As 
respostas sâo complexas e resultam de uma 

multiplicidade de factures. Alguns paises têm, corn 
sucesso, envidado esforços no sentido de diminuir 
as suas respectivas taxas de mortalidade por 
doença coronâria - Os Estados Unidos conseguiram 
jâ, nos ültimos anos uma grande reduçâo. Na Grâ- 
Bretanha, no entanto, até agora sô se verificou uma 
ligeira reduçâo. 

Os paises corn maior incidência de Doença 
cardiaca, sâo: 

1- Irlanda do Norte 
2- Finlandia 
3- Escôcia 
4- Irlanda 
5- Inglaterra e Pais de gales 
6- Nova Zelândai 
7- Hungria 
8- USA 
9- Dinamarca 
10- Suécia. 

é A causa da doença coronâria 

Nenhuma causa ünica foi até agora encontrada. 
Sabe-se, no entanto que existem diversos factures 
que, juntos, aumentam o risco de vir a ocorrer 
doença cardiaca. 
As vezes, hâ uma tendência familiar para morrer 
cedo, e, para todos nôs o risco de ter um enfarte do 

miocârdio aumenta corn a 
idade. O estreitamento das 
artérias, que conduz à 
Angina de peito e aos 
ataques cardâcos, pode 
começar precocemente, 
mas tende a agravar-se corn 
a idade. 
Em gérai, a mulher tem 
menos probabilidade de 
sofrer de doença coronâria 
do que o homem, e, 
concretamente, um homem 

corn quarenta e tal anos tem 
cinco vezes maior hipôtese de morrer, do que uma 
mulher da mesma idade. 
Apôs a menopausa, a probalidade que a mulher 
tem de sofrer de doença coronâria é quase identica 
à do homem. Se bem que todos estes factures - 
histôria familiar, idade e sexo - estejam fora do 
nosso controlo, outros que podem causar enfarte do 
miocârdio nâo o estâo. 

Hâ très factures de risco de primordial importância 
que podem ser modificados: niveis elevados de 
colesterol no sangue, tabagismo e pressâo arterial 
alta. 

Aterosclerose levando ao estreitamento de uma artéria. 

Publicaçâo da Fundaçâo Portuguesa de Cardiologia. 
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Crônicas da Hislôrta de um Povo 

Poder-se-ia pensar que as 
profundas alteraçôes 
efectuadas por Roma 

durante os 4 séculos da 
sua permanência na 

Peninsula Ibérica, estas 
teriam tido o efeito de um 

^^manto de neve “ que 
tudo cobriria, alterando 

para sempre a face da 
terra e dos seus homens. 

Averdade é que coin a chegada dos 
Suevos, a temperatura subiu, 

aqueceu os solos, e os espiritos, 
derretendo o manto de neve, levando 
consigo os ditadores, as suas ideias e 
parte considerâvel das suas obras. 
Assim foi com a “debandada” das 
legiôes Romanas, dos seus politicos, 
dos seus Nobres, homens de négocies 
e Sacerdotes, enfraquecidos, sem 
autoridade, sem poder econômico e 
juridico que possibilitasse a sua 

permanência por estas paragens ou 
mesmo fazer frente ao avanço dos 
novos invasores. 
Corn a extensâo da organizaçâo 
Eclesiâstica Cristâ aos sectores 
enfraquecidos de Roma, esta foi 
adquirindo lentamente poderes de 
gestâo sobre as populaçôes. 
Outres aspectos houve em que se 
retrocedeu e voltou à forma de vida 
“antiga” quero dizer, à maneira como 
viviam antes da colonizaçâo Romana 
por volta do século I a.C. 
Assim, as terras voltaram a ter 
carâcter comunitârio, e a ser o 
elemento base de sobrevivência das 
tribes e das familias. 
A forma de vida Castreja substituiu a 
das Urbes Romanas. 
Por sua vez o Direito Romano recuou 
e o “Costume” voltou a ser usado 
temporariamente. 
Corn a autorizaçào do Culte Cristâo 
pelos Suevos, dâ-se um importante 
desenvolvimento dos Rituais e 
prâticas religiosas, bem como o 
reaparecimento de uma enorme 
quantidade de Parôquias. 
O Direito Canônico ia entretanto 
desenhando lentamente as suas 
regras. 
Mantiveram-se apenas duas cidades 
importantes no reinado Suevo, Braga 
e Lugo. 
A Peninsula Ibérica tinha, por seu 
lado, a capital Visigôtica em Toledo, 
que mais tarde viria a ofuscar Braga. 
Diz a Histôria que os Reis Suevos 
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Requila e Requiârio na sua actividade 
de Guerreiros, organizavam grandes 
expediçôes, nâo tende sô a ambiçâo 
das conquistas mas, tal tendência 
correspondia a um renascimento 
tardio do “bandoleirismo lusitano” de 
outres tempos. 
De salientar que voltam a aparecer os 
Régionalismes anteriores à 
Colonizaçâo Romana. 
Apesar de o Latim nâo ter sido 
completamente abandonado, vindo 
mesmo a ser usado pela Igreja em 
varias situaçôes e ser a lingua da corte 
pelo Côdigo Visigôtico, as populaçôes 
voltaram aos seus dialectes juntando- 
Ihes agora as influências das linguas 
dos novos senhores da Peninsula. 
Aqui começou a estruturar-se o que 
vira a ser no século XI a lingua 
galego-português falada na Galiza e 
na regiâo onde sera o Reino de 
Portugal. 

Sô pelo século XII, no entante, a 
lingua apresentarâ caracteristicas que 
permitam designâ-la como tal, sendo 
nesta altura que se verifica o seu uso 
em varies registos notariais e mesmo 
em varies textes poéticos o que 
proporciona a sua introduçâo nos 
varies aspectos da vida das 
populaçôes. 
Os Visigodos, de ascendente Ariane, 
nâo aceitaram pacificamente a 
conversâo dos Suevos à religiâo 
Romana, e em 576, o Rei Leovigildo 
depôe o Rei Miro submetendo-o a seu 
Vassale. 

A vassalagem obrigava a uma relaçâo 
juridica de dependência em que 
alguém se submetia a outrem, 
jurande por sua honra e da sua 
familia, fidelidade, pagamento de um 
tribute e ajuda militar para defesa do 
senhor ou participaçào nas suas 
expediçôes e compromisses 
recebendo em troca protecçâo do seu 
Nobre. 
Assim se estrutura o que vira a 
designar-se regime feudal. 
Estas relaçôes poderiam estender-se 
de geraçâo em geraçào. 
Este regime cria uma pirâmide corn 

vârios niveis abrangendo os varies 
estratos da nobreza dependentes 
entre si. 
Apesar da submissâo imposta ao Rei 
Suevo, em 589 o Rei Visigodo 
converte-se também à Igreja Catôlica 
de Roma. 
No ano 654 é criada uma Lei gérai 
Visigôtica para toda a Peninsula 
Ibérica destinada a todos os povos. 
A estrutura social apresentava nesta 

fase, très classes distintas: A nobreza, 
o clero e o povo. 

A nobreza, como vimos hà pouco, 
assentava o seu poder a partir do topo 
da pirâmide, em cascata, submetendo 
gradualmente os estratos abaixo, 
pondo-os ao seu inteiro serviço, 
produtivo, econômico e militar. 
O clero corn os seus Bispos e Pârocos 
ia por um lado exercendo a missâo 
Apostôlica mas, por outre, desenvolve 
as tarefas deixadas pelos Romanos, 
como a administraçâo do territôrio, a 
execuçâo de determinados registos, 
alguns aspectos juridicos e também a 
funçâo do ensino jâ que se tratava de 
um aspecto menos cuidado pelos 
Visigodos. 
O Povo incluia os pequenos 
Comerciantes os Servos bem como os 
trabalhadores por conta prôpria e por 
conta de outrem. Os Escravos nâo 
tinham inclusâo definida pois o seu 
estatuto nem sequer lhes conferia 
personalidade juridica. 
A organizaçâo da propriedade e da 
posse das terras foi entretanto sendo 
alterada. 
Este assunto passou a ser resolvido 
pelas batalhas cabendo “os melhores 
bocados” aos vitoriosos. 
Tratava-se assim, de um direito e um 
poder sobre as terras conferido, jâ 
nâo pela antiguidade de ocupaçâo, ou 
por espirito comunitârio, ou mesmo 
por compra ou por legado, mas pelo 
reconhecimento de feitos guerreiros. 
Depois de vârios confrontas entre 
Suevos e Visigodos, estes unificam a 
peninsula em 624. 
Em 710 inicia-se uma guerra civil que 
vem a culminar corn a invasâo Arabes 
abrindo-se um novo contexto Ibérico. 
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A Mûsica que a gente gasta 
O Pasquale, italiano sem 
querer, compunha umas 

cançôes muito bonitas e, de 
facto, eram. Alias os 
italianos, na mûsica, 
sempre tiveram bons 

compositores, sempre 
conseguiram cançôes de 

sucesso no mundo inteiro e 
agora, corn o melhoramento 

operado nos registos 
digitais, a mûsica que é feita 
naquele pais é optima de se 

ouvir. Mas para além da 
mûsica, o povo italiano tem, 

nos mais variados campos, 
muito mais para se ver, 

ouvir e apreciar. 

Os italianos sabem disso e nos 
também. E por falar em nos. Os 
portugueses, em menor escala o que é 
ôbvio, também acompanharam essa 
evoluçâo musical e, noutros campos 
também temos muito para ver, ouvir 
e apreciar. Porém o que se verifica é 
que parece que sempre gostamos e 
continuaremos a gostar daquilo que 
os outros fazem e daquilo que os 
outros têm, o que é bom até certo 
ponto, pois ninguém nos pode acusar 
de xenôfobos. Nâo sô no Canada, 
mas também em Portugal, sempre me 
conheci a ouvir nas nossas radios 
uma generosa quantidade de mûsica 
italiana, misturada corn mûsica 
inglesa, espanhola, brasileira, 
francesa e portuguesa. Quer dizer que 
os portugueses sào de bom ouvido... 
ouvem tudo e consomem muito mais 
a mûsica que se faz no estrangeiro do 
que a que se faz no seu prôprio pais. 
Conheço portugueses que afirmam 
veementemente que português bem 
falado é no Brasil. Bern, mas voltando 
aos italianos. Embora me provoquem, 
às vezes, certa indignaçâo pela sua 
excessiva arrogância, devo confessar 
que lhes encontre um grande orgulho 
em tudo o que lhes pertence e no seu 
pais e os nossos radios nâo deixam 
que isso se esqueça prestando-lhes a 
dévida homenagem ao passar nos 
sens programas a sua mûsica. Se 

digerirmos o que aqui acabou de ser 
proposto a conclusâo parece ser por 
demais évidente. Este fenômeno 
parece assentar muito mal num povo 
como o nosso que deveria ter um 
profundo orgulho pelo que représenta 
no mundo, por o muito de bom que 
tem e faz, jâ para nâo falar no seu 
secular passado o que parece jâ nâo 
ter a capacidade para espevitar, 
mesmo de leve, o espirito, outrora 
aventureiro, dos lusitanos resistentes 
ao poderio militar de Roma. Assim, 
temos as radios portuguesas a passar 
mûsica italiana e as radios italianas a 
passar mûsica italiana. Se algum 
leitor ouvir mûsica portuguesa numa 
radio italiana, diga-me. Ficaria 
extremamente agradecido pelo 
especial favor. E la vamos compondo 
e rindo neste mar aventureiro, corn 
uma expediçâo de lusitanos cansados 
que vâo perdendo o direito a serem 
chamados assim, fundamentalmente 
por sua culpa. O que é que se poderâ 
fazer para reaver o orgulho que 
abundava no pais mais ocidental da 
Europa? Sô o Benfica e a Amâlia nâo 
chega... E preciso mais. E preciso 
cavar fundo no espirito ancestral e 
aprender de novo a amâ-lo. E preciso 
e é urgente. Por mim, se calhar 
estupidamente, ainda continue a 
pensar que isso é possivel. Moral da 
histôria: Ficou o D. Afonso Henriques 
coxo para os portugueses virem a ser 
isto. 

Domingos Melo 
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"Cara-a-cara" é nome de campanha sobre direitos sexuais 
Um laço lilas é o simbolo da campanha 
internacional "Cara-a-cara", que visa dar a conhecer 
a situaçào de milhôes de mulheres que no mundo 
vêem negados os acessos aos cuidados de saüde 
sexual, reprodutiva e planeamento familiar. A 
campanha, lançada no dia 08 de Março - Dia 
Internacional da Mulher -, decorrerâ durante très 
anos e procura alertar os cidadâos para o facto dos 
direitos das mulheres serem direitos humanos. A 
iniciativa, a que jâ aderiram Irlanda, Finlândia, 
França, Bélgica, Dinamarca, Portugal e Holanda, 
visa ainda fomentar o apoio financeiro para a 
criaçâo de serviços que facilitem a todas as 
mulheres o exercicio dos seus direitos sexuais e 
reprodutivos. Catarina Furtado é quem em 
Portugal "empresta" o rosto à "Cara-a-cara", 
campanha financiada por 19 instituiçôes 
internacionais, cuja porta-voz nos Estados Unidos é 
protagonizada pela ex-"Spice Girl" Gerry Hall. 
"Pensar, perguntar, questionar, falar, reunir e 
influenciar" sâo - segundo disse Sara Moreira, da 
APF - algumas das coisas que se podem fazer para 
alertar para os direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres. Numa brochura sobre a campanha, lê-se 
que cerca de 40 por cento das mulheres de todo o 
Mundo nâo têm acesso a cuidados de saüde sexual 
e reprodutiva, sendo que a cada minuto que passa 
uma mulher morre em consequência de 
complicaçôes relacionadas corn a gravidez. No que 
toca ao numéro de gravidezes nâo desejadas. 

cifram-se em cerca de 75 milhôes 
por ano, enquanto 150 milhôes de 
mulheres nâo têm acesso a meios 
eficazes para espaçar o numéro de 
filhos desejados. Mais de 120 
milhôes mulheres sofreram 
mutilaçôes genitais, enquanto em 
cada ano outros dois milhôes se 
encontram em risco de as vir a 
sofrer. Em cada ano que passa, 
aproximadamente dois milhôes de 
crianças do sexo feminino corn 
idades compreendidas entre os cinco 
e os 15 anos sâo levadas para a 
prostituiçâo. A iniciativa vai ainda 
alertar para o facto de existirem em 
todo o Mundo mais de 1,5 biliôes de 
pessoas corn idades compreendidas 
entre os 10 e os 24 anos, dos quais 85 por cento 
vivem em paises em vias de desenvolvimento. Além 
disso, em cada dez mâes, uma é adolescente, e nos 
paises em vias de desenvolvimento um em cada seis 
nascimentos acontece em mulheres corn idades 
entre os 15 e os 19 anos. Também nos abortos, um 
em cada dez ocorre nestas idades, sendo que, 
segundo a APF, perto de cinco milhôes de jovens 
entre os 15 e os 19 anos recorrem ao aborto, 40 por 
cento dos quais realizados sem condiçôes. A 
acompanhar a campanha, sera produzido um filme 
para divulgar a situaçào feminina, cujos direitos 

mais elementares sâo 
atropelados, além de haver 
uma exposiçâo itinérante que 
versarâ sobre os direitos 
sexuais e reprodutivos que irâ 
circular por escolas e por 
varias câmaras municipais, 
acrescentou Sara Moreira. As 
duas maiores financiadoras da 
campanha sâo o Fundo das 
Naçôes Unidas de Apoio à 
Populaçâo (FNUAP) e a 
Federaçâo Internacional do 
Planeamento Familiar (IPPF). 
O FNUAP é o financiador da 
assistência à populaçâo em 
mais de 160 paises, tendo 
como areas de actuaçâo a 

saüde reprodutiva, a populaçâo, a investigaçâo para 
o desenvolvimento e a defesa de estratégias de 
intervençâo nestas areas. A IPPF oferece serviços 
de aconselhamento na area do planeamento 
familiar, atendimento juvenil em sexualidade e 
outros serviços de saüde sexual e reprodutiva. Por 
direitos sexuais e reprodutivos entende-se, entre 
outros, o direito à vida, o direito de estar livre de 
torturas e maus tratos, à segurança do individuo, à 
privacidade, aos cuidados de saüde, à liberdade de 
pensamento e à igualdade de estar livre de todas as 
formas de discriminaçâo. 

A actriz. Maria Ruef, deu um ar da sua 
graça enquanto o Présidente da Repühlica, 
Jorge Sampaio, the impunha a Ôrdem de 
Mérito durante a cerimônia que assinalou o 
Dia da Mulher, no Teatro José Lucio da 
Silva, em Leiria. 

mmmmmm 

Megawati corrigiu posiçâo 
sobre possivel independência 

o embaixador da Australia na 
Indonésia, John McCarthy, disse 
que a lider da oposiçâo indonésia, 
Megawati Sukarnoputri, prometeu 
nâo se opor à independência de 
Timor-Leste, no que constitui um 
reverso da sua postura anterior. 
John McCarthy falava a jornalistas 
em Sidnei, Australia, depuis de 
uma visita na semana passada a 
Timor-Leste, tendo afirmado que a 
anterior postura de Megawati, de 
rejeitar a independência do 
territôrio, se dévia a questôes 
politicas internas, nas vésperas das 
eleiçôes nacionais indonésias. 

Segundo McCarthy, Megawati 
apenas tinha criticado o facto de a 
decisâo sobre uma possivel 
separaçâo de Timor-Leste da 
Indonésia ter sido tomada 
publicamente pelo présidente 
Habibie, que, segundo a oposiçâo 
indonésia, apenas lidera um 
governo de transiçâo. McCarthy 
disse que Megawati Sukarnoputri 
comunicou ao ministro dos 
Negôcios Estrangeiros australiano, 
Alexander Downer, que a sua 
opiniâo era de que "se os 
timorenses optassem pela 
separaçâo (da Indonésia) num 
processo de consulta sob os 
auspicios da ONU, ela nâo tentaria 
afectar esse resultado, se chegasse 
ao poder". Comentando a sua 
visita a Timor-Leste, McCarthy 
disse haver algumas carências 

alimentares e falta de 
medicamentos em Dili, apesar de 
descrever a situaçào no territôrio 
"nâo tào ma como aparentava ser". 
O diplomata australiano disse, no 
entanto, nâo ter qualquer dado 
sobre comentârios proferidos pelo 
Nobel da Paz José Ramos-Horta, 
que indicou que Timor-Leste esta à 
beira da fome, depuis de 
alegadamente Jacarta suspender o 
fornecimento de bens essenciais 
para o territôrio. "É dificil saber ao 
certo quâo agudas sâo essas 
necessidades, mas obviamente que 
têm que ser monitorizadas", disse 
McCarthy. Segundo o diplomata, a 
Australia continua preparada para 
fazer o necessârio para lidar corn o 
problema humanitârio, devendo 
enviar "a curto prazo" um 
représentante a Timor-Leste para 
avaliar adequadamente as carên- 
cias no terreno. 
No entanto, McCarthy afirmou 
que os assuntos prioritârios sâo 
conseguir um cessar-fogo e 
aumentar o processo de diâlogo 
entre timorenses prô-integraçâo e 
prô-independência, referindo-se à 
tensâo que ainda se sente em 
Timor-Leste. "Hâ muita tensâo, as 
forças prô-integraçâo nâo sâo 
muito profissionais e nâo estâo 
activas hâ muito tempo", disse 
McCarthy, referindo que, apesar 
de armadas, estâo "mal equipadas, 
mal treinadas e bastante 
apreensivas sobre o futuro". 

Fàtima: agenda impede visita do 
Papa, dizem bispos portugueses 

A possibilidade de Joâo 
Paulo II visitar Fâtima 
em 13 de Maio proximo 
esta praticamente posta 
de lado pela hierarquia 
nacional da Igreja 
Catôlica, revelou fonte da 
Cohferência Episcopal 
Portuguesa (CEP). D. 
Januârio Torgal Ferreira, 
secretârio da CEP, disse haver "quase 
a certeza" de que Joâo Paulo II "nâo 
virâ", esperando ter na prôxima 
semana "uma informaçâo definitiva". 
O secretârio da CEP, que falava no 
final da reuniâo do Conselho 
Permanente da Conferência, 
realizada em Lisboa, adiantou que 
"na prôxima semana o secretariado 
do episcopado nâo deverâ deixar de 
emitir uma nota a este respeito". 
O prelado, que représenta esta 

semana, em Bruxelas, os 
bispos portugueses na 
Comissâo Episcopal da 
Comunidade Europeia, 
referiu que "as questôes 
de agenda sâo o aspecto 
fundamental que 
impedem a eventual 
deslocaçâo do Santo 
Padre a Fâtima". 

No Conselho Permanente, além de 
preparada a agenda da prôxima 
Assembleia Plenâria da CEP, a 
decorrer em Fâtima no mês de Abril, 
durante a quai serâ eleito o novo 
présidente da Conferência 
- actualmente liderada pelo Bispo de 
Coimbra, D. Joâo Alves -, foi 
analisada a criaçâo de uma Provincia 
Eclesiâstica no centro do pais. 

Detido principal responsàvel militar da ETA 
Seis pessoas, uma das quais o 
principal responsàvel militar da 
organizaçâo separatista basca ETA, 
Javier Arizeuren-Ruiz, conhecido por 
"Kantauri", foram detidas terça-feira 
em Paris, anunciaram fontes policiais. 
Os seis presumiveis membros da 
ETA, cinco homens e uma mulher, 
foram detidos em duas operaçôes 
distintas. "Kantauri" e mais très 
pessoas foram detidas num hotel do 
ll/o bairro de Paris (centro-leste) às 
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08:15 locals (07:15 de Lisboa), e as 
outras duas pessoas num 
apartamento no 15/o bairro 
(sudoeste), que servia de "base 
logistica". Todos os suspeitos 
encontravam-se armados, mas nâo 
houve tiros quando ocorreram as 
detençôes, levadas a cabo por um 
dispositivo comum da secçâo 
operacional da Direcçâo Central das 
Informaçôes Gerais e da Direcçâo 
Nacional Anti-terrorista. 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER - ENCONTRO DE MULHERES 
Por: Maria Fernanda. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Loi 
realizado a 8 de Março. De ano para ano, mais se 
vai fortificando esta efeméride. L bem verdade que 
a mulher nos dias de hoje, se vai impondo no 
mundo do familia, do trabalho e assim, desta 
maneira, da sociedade. Sociedade dos nossos dias, 
que jâ aceita e respeita a mulher e poderemos dizer 
que nalguns sectores corn o devido valor e respeito 
que Lia (mulher) tem merecido através da sua luta 
“saudâvel”. Assim se tem portado e conduzido a 
verdadeira mulher que afinal luta por uma 
igualdade e nâo (ridiculamente) uma luta corn o 
homem. 
Mas se formos verdadeiramente atentos, sabemos 
que por todo o Mundo tem acontecido e acontece 
(infelizmente) debaixo da reivindicaçâo dos direitos 
da mulher, autêntico descalabro feito por 
determinado sector de mulheres. Luta-se 
(endurecidamente) contra o Homem. Certo, 
também, que a nivel de empregos, fomos sempre 
um pouco arredadas para um canto. Mesmo corn a 
mesma capacidade de trabalho. 
Mas os tempos mudaram. Materialmente hoje uma 
mulher tem e (deve) ter a sua independência 
mesmo que numa vivência conjunta. 
Mas de uma forma ou de outra é sempre muito 
bom nâo deixarmos morrer esta luta saudâvel e 
benéfica para o sector feminino. O lema este ano 
em todo o Mundo foi: MULHERES SOLIDÂRIAS 
EM LUTA PELA IGUALDADE. 
Para além do muito que se comemorou entre nos, 
tivemos a presença ilustre de algumas senhoras 
que aqui estiveram a convite da Casa do Alentejo. 
Casa do Alentejo, sempre atenta a estas 

movimentaçôes sociais e culturais. 
Tivemos o prazer de corn elas falar. E aqui vamos 
deixar parte da conversa que tivemos corn a Dra. 
Margarida Godinho, Présidente da Câmara de 
Alandroal. As palavras iniciais da Dra. Margarida 
Godinho foram de agradecimento ao convite que 
lhe foi feito por nos e saudado esta comunidade 
sempre atenta aos nossos ilustres visitantes e aos 
acontecimentos da marcha do mundo. 

ME- Seja bem vinda. Dia Internacional da Mulher 
e a sua deslocaçâo. Paie disto. 

M.G.- Estou aqui corn todo o prazer a convite da 
Casa do Alentejo para se festejar o Dia 
Internacional da Mulher. A emancipaçâo feminina 
nâo tem nada a ver na luta contra os homens. Pelo 
contrârio, é feita do lado deles, é preciso escolher 
aqueles que querem estar nela ou os que estâo 
contra ela. 
Os que estâo contra ficarâo irremediavelmente pelo 
Caminho. Porque de facto o Mundo vai em frente 
corn homens e mulheres. 
O poder local, isto para quem nâo tenha uma visâo 
muito histôrica do que foram os ültimos 24 anos 
em Portugal, a partir de 1976 foram criadas as 
autarquias locals e dai chamar-se o poder local. 
Hoje as mulheres estâo nas Câmaras, nas 
Assembleias Municipals, nas Juntas ou 
Assembleias de Freguesia. Uma vez que em 
termos de Autarquias Locals falta criar a ultima 
Autarquia que estâ prevista constitucionalmente 
que sâo as Regiôes, mas que (como se sabe) levadas 
a referendo o ano passado nâo passaram. 
A nivel de poder local as mulheres nâo sâo muitas, 
mas gradativamente o numéro de mulheres na 

politica local tem vindo a 
aumentar. E um hom 
sintoma e é évidente que 
hâ muito para se fazer. 
Em Portugal temos, e 
nomeadamente pôs-25 de 
Abril, nâo sô em termos 
legais como em termos 
prâticos, vindo a dar 
passos curtos talvez, mas 
firmes que em principio 
nâo darâo marcha-a-trâs. 
Se bem que em termos de 
direito a nivel de trabalho 
tenha havido 
pontualmente alguns 
retrocessos. E é 
exactamente por isso que 
nâo deveremos baixar os 
braços e continuar esta 
luta. Queremos que o 
saber feminino (que nâo é 
superior ou inferior ao do 
homem) também ai faça 
ouvir a sua voz. 
ME- Fala-se e querem dar 
realidade a quotas para 
mulheres, em 
determinados orgâos 
regentes do nosso Pais. 
Nâo serâ essa uma 
maneira de descriminar a 
mulher? Dar-lhes 
nùmeros e nâo valores 
para ocuparem os lugares 
ELirque têm direito pelas 
suas qualificaçôes 
naturals. 
M.G.- Em absolute. E 

Dra. Margarida Godinho 

creio nâo ser por sistema de quotas que se vai 
implementar. flâ que criar condiçôes. E quando 
falo em condiçôes, falo em condiçôes sociais e falo 
em condiçôes culturais. Ter condiçôes para 
desenvolver aqueles cargos e nâo apenas porque é 
preciso pela lei. Preencher esses lugares nessas 
circunstâncias é um problema que se pôe hoje em 
dia à mulher, principalmente àquelas que têm 
menos oportunidades de desenvolver o seu 
potencial. Parece bonito ter sempre pela frente um 
chefe homem. Quando na realidade isso jâ passou 
â histôria. Grandes Empresas jâ se dâo ao luxo de 
entregar a chefia dos sens serviços a mulheres e têm 
dai tirado excelentes resultados. Outra das 
limitaçôes que ainda hoje é imposta às mulheres é 
a maternidade . Porquê?... Porque de facto as 
condiçôes nâo sâo as ideais. Para que a mulher 
possa exercer o seu direito de cidadâo e de mâe. É 
de facto uma limitaçào forte. Agora hâ que lutar 
para conseguir isso, que é um direito. Nâo 
deveremos deixar de ser mâes, porque queremos 
ser cidadâs de pleno direito, mas também para 
sermos mâes, nâo temos que abdicar do resto. E um 
esforço de conciliaçâo muito grande, mas a 
sociedade vai-se apercebendo e aceitando isto. 
MF.- Pensa que a Mulher, seja onde for, tem as 
mesmas oportunidades de desenvolver o seu 
potencial? 
M.G.- Sem dùvida. Neste momenta pelo menos a 
nivel de ensino e de hahilitaçôes a mulher 
portuguesa (e um pouco por todo o mundo) tem 
uma percentagem muito superior à dos homens nas 
Universidades. As estatisticas falam por si. 
MF.- Pensa que o Mundo da Politica é um mundo 
dos homens? 
M.G.- O Mundo da politica é (ainda) um mundo 
dos homens. E ai é mais dificil conseguir realmente 
entrar - porque o lugar das decisôes o lugar do 
poder é efectivamente ainda masculino. Mas nâo sô 
aqui. Por exemplo, as grandes empresas, os cargos 
de directorias normalmente sâo ocupados pelos 
homens. Veja que a discriminaçâo ai estâ dia-a-dia 
hora a hora. Em qualquer emprego o homem ganha 
sempre mais quando a fazer o mesmo trabalho. Isto 
salvo rarissimas excepçôes. 
ME- Resumindo: as condiçôes sociais é que devem 
ser alteradas. 
M.G.- Sem düvida. Quando as condiçôes sociais 
estiverem igualmente ao serviço do homem e da 
mulher, entâo seremos uma verdadeira sociedade. 
ME- Milénio nâo poderia deixar passar este dia 
Internacional da Mulher, sem a ele se referenciar. 
Apenas aqui fica o desejo e o pedido para que esta 
desigualdade ainda existante - quer queiramos 
quer nâo- deixe de acontecer. 
Para isso é necessârio que haja um esforço 
conjunta. 
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A MENINA SEM CORAÇÀO 
Era uma vez uma menina que nasceu sem coraçâo. 
Vivia na indiferença, muito afastada de tudo e de 
todos. Tinha um comportamento instâvel, denso e 
complexo. A sua volta, os amigos, achavam-na 
egoista, altiva, rispida e seca. A menina que nasceu 
sem coraçâo, nunca dava nas vistas pelo amor. Ela 
tinha excessos de energia e achava que as outras 
pessoas tinham comportamentos estranhissimos 
como, gostarem umas das outras, empolgarem-se 
umas corn as outras, sofrerem umas pelas outras, 
perdiam, enfim, energias corn aquilo que 
classificava de...palermices. A menina que nasceu 
sem coraçâo, passou a reparar que as pessoas 
tinham uma opiniâo esquisita a seu respeito e 
achava que eram injustas. Foi essa a conclusâo 
depois de uma noite nâo ter adormecido por causa 
do assunto. A menina que nasceu sem coraçâo era 
pragmâtica e ao concluir que era irrelevante o facto 
de nâo ter coraçâo, para o seu comportamento, 
decidiu nâo perder mais tempo corn isso. E cresceu. 
Para ela, aos 25 anos, nunca houve homem bonito, 
atraente ou (como diziam as suas amigas) aquela 
coisa estranhissima de serem charmosos, pior 
ainda, serem...sexy (um horror!). Tinha um ünico 
amigo. O Kiko. Um ecologista que andava sempre 
de sandâlias e uma mochila. Corn ele passava mais 
de metade do tempo, falando de coisas naturais, da 
natureza, às quais, ela, dava importância relativa. 
O Kiko, um dia, aproximou-se delà corn ar 
endeusado. Pousou-lhe a mâo sobre o ombro e 
disse-lhe corn voz grave: - Tu nâo tens coraçâo. Ela 

riu-se! Sô uma vez tinha pensado nisso. Jâ la iam 
uns anos. Corn ele, Kiko, pensava nunca ter de 
abordar o assunto. Eram tâo completos... e 
agora...ele diz-lhe aquilo...assim...tâo brutalmente 
que lhe deu vontade de rir. E riu. Riu tanto, tanto, 
que deu por si a soltar pesadas lâgrimas, corn o 
corpo vergado, mâos nos joelhos enterrados na 
relva do parque. Lentamente levantou o olhar e o 
Kiko pareceu-lhe outro. Estava mais bêla do que 
nunca, e Kiko voltou-lhe as costas, incapaz de 
poder resistir ao abraço sonhado em muitos bares e 
em muitas bebedeiras. A menina sem coraçâo 
sentiu-se, pela primeira vez, s6. Nessa tarde, ao 
chegar a casa, foi reler todas as cartas que recebera 
e nem sequer dera importância. Elas continham 
expressôes gloriosas. muitas corn sementes para 
verdadeiros escândalos prometidos. A menina que 
nasceu sem coraçâo teve um arrepio e, ao contrario 
dos outros dias, fechou a janela a chorar, a pensar 
num qualquer poema corn cheiro a maçâs. Depois 
sorriu corn a memôria de um beijo que nunca 
tivera. Inquietou-se e, no outro dia, foi em busca do 
amor, coisa que sempre achara engraçada e, por 
isso, costumava até brincar corn a palavra. Ela 
sempre duvidara que os humanos tivessem isso 
dentro de si e tinha o amor no conceito das 
compras do supermercado. Passou a interrogar-se: - 
ter-me-ei convencido do contrario? A menina sem 
coraçâo tinha em conta que o amor era exigir o que 
se nâo tem, era dar o que nâo se quer, era aceitar o 
que se odeia, tudo em nome desse sentimento 

provocado por 
um...müsculo. 
A menina que 
nascera sem 
coraçâo, foi 
falar corn o 
Manuel, homem de muitas mulheres, de muitos 
sentimentos, de muitas tantas paixôes. Ele séria a 
pessoa ideal para a levar a tomar uma decisâo. O 
Manuel nâo se fez rogado. O homem falou-lhe 
como se estivesse possuido de imenso calor. Silaba 
a silaba as coisas eram comoventes e o resultado foi 
deixâ-la entusiasmada pelo sexo mas corn ausência 
de sentimentos. Nem ele tentou convencê-la do 
contrario. A menina que nascera sem coraçâo, 
ausente de qualquer tipo de comoçâo e nâo 
aguentando mais a frieza que a assolava a cada 
esquina, foi-se ao mundo e encheu-se de homem. A 
menina que nascera sem coraçâo fora afogada em 
beijos e caricias demasiado grandes para a sua 
condiçâo. Sempre infeliz (pela primeira vez sentiu 
isso) tentou convencer-se que nâo era bem assim, 
mas adivinhava formas mais trâgicas. Agarrou no 
peito corn imenso cuidado e decidiu encher-se de 
jantares quentes corn cheiro a sopa. Permaneceu no 
imenso abstrato a que chamavam amor e que viola 
as noites, jâ por si, curtas de potencial loucura. A 
menina que nasceu sem coraçâo sorriu 
ironicamente ao mundo dos sucessos que nunca lhe 
esteve reservado. Adquirira o amor e ficou corn 
vontade de...realmente...ter nascido sem coraçâo. 

NATO: Portugal na Bosnia 
foi "ponto de viragem" 

A participaçâo de 
Portugal nas operaçôes de 

paz da NATO na Bôsnia- 
Herzegovina constituiu 

um "ponto de viragem" no 
posicionamento do pais 

face à Europa e à Aliança, 
assinalou esta semana, 

em Lisboa, o ministro da 
Defesa. 

A^eiga Simâo intervinha na sessâo 
de abertura do seminârio 
"Portugal e as operaçôes de paz na 
Bosnia", organizado pelo Institute 
de Defesa Nacional (IDN) no 
âmbito das comemoraçôes dos 50 
anos da NATO e que vai decorrer 
até sexta-feira. A presença na 
Força de Estabilizaçâo (SFOR) e 
na Força de Implementaçâo 
(IFOR) dos Acordos de Dayton 
pela NATO foram "marcos 
simbôlicos" do reassumir da 
"vocaçâo europeia de Portugal e 
das novas tarefas das Forças 
Armadas" em missôes de paz, 
humanitârias e de gestâo de crises, 
referiu o ministro. O director do 
IDN, Nuno Severiano Teixeira, 

lembrou que a participaçâo 
portuguesa na I Guerra Mundial 
foi aprovada corn fortes divisôes 
entre vârias correntes politicas e se 
realizou em "condiçôes precârias", 
nâo tendo o pais alcançado os sens 
objectives estratégicos. Dai 
resultou um progressive 
isolamento de Portugal face à 
Europa que sô nos anos 90 foi 
efectivamente quebrado corn a 
presença militar na Bosnia, que 
suscitou grande apoio entre os 
principais partidos politicos e da 
prôpria opiniâo püblica. Portugal 
"reencontra-se e identifica-se corn 
os valores das alianças a que 
pertence" e "deixa de ser um 
consumidor passive de segurança 
para passar a ser um produtor 
active", sublinhou Severiano 
Teixeira. Alguns dos temas a 
abordar no seminârio, que vai ser 
encerrado pelo secretârio-geral da 
NATO, Javier Solana, sâo "O 
processo de decisâo politica", "O 
processo de decisâo na NATO", "A 
aeçâo diplomâtica" ou os 
"Testemunhos do teatro de 
operaçôes". 

Très cadàveres em 24 horas 
no miradouro do Pinaculo 

O terceiro cadâver em 
menos de 24 horas foi 
encontrado terça-feira 
pelos bombeiros no 
miradouro do Pinâculo, 
no Funchal. A 
descoberta de mais um 
corpo - este em 
adiantado estado de 
decomposiçâo - foi feita 
quando os bombeiros 
retomaram as buscas para recuperar 
o corpo de um homem que na 
segunda-feira se suicidou, atirando-se 
daquele penhasco. Durante as 
primeiras buscas, a uma altura de 25 
metros abaixo do miradouro, séria 
encontrado um outro corpo, também 
em decomposiçâo, que nâo 
correspondia ao do 
suicida. A série de 
descobertas macabras 
começou quando 
alguém estranhou a 
presença no miradouro 
de uma motorizada 
abandonada corn a 
chave na igniçâo, o que 
parecia indicar que o seu 
proprietârio poderia ter- 
se suicidado, atirando-se 

daquele penhasco corn 
280 metros de altura. As 
dificeis condiçôes 
atmosféricas, vento e 
chuva, obrigaram ' a 
interrupçâo das 
operaçôes de resgate, 
cerca da uma hora da 
madrugada, para 
recomeçarem ao nascer 

do sol, numa zona mais perto do mar. 
Foi entâo que, antes de chegarem 
junte do cadâver que procuravam, os 
bombeiros depararam corn o terceiro 
corpo, faltando agora decidir se a 
retirada dos dois cadàveres serâ feita 
por terra ou pelo mar, corn a ajuda de 
botes de borracha. Nenhum dos très 
corpos foi ainda identificado. 

ECO AÇOR 
d TI>AVFI H 
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Està se^uro do $eu Se^uro? 
O trabalho nâo remunerado no Canada 
Um négocie de valores nâo considerados. 

Se no Canada recebecemos um 
pagamento pelo trabalho que nâo tem 
preço desde cuidar dos filhos, sua 
educaçâo, actividades do dia a dia, 
também controlar a economia domestica, 
pagar as despesas do mês, controlar as 
contas, e também fazer as compras, 
eozinhar, arrumar a casa, enfim cuidar do 
lar no gérai... 
Se assim fosse seriamos cerca de $235 milhôes mais ricos! Governar uma casa 
conta corn cerca de 95% do trabalho nâo remunerado... sendo 65% deste 
trabalho feito pela mulher no Canada. 
Quanto nos custaria contratar alguém para as actividades domesticas da nossa 
casa? 
De acordo corn as estatisticas do Canada no ano de 1996, os custos vâo de 
$10,289 a $24,351 por ano... 

Ora tome-se em consideraçâo que: 

Cozinhar, preparar o almoço, o jantar etc.... 

Lavar a loiça, limpar depois das refeiçôes ... 

Cuidar da casa, aspirar, lavar o châo etc... 

Lavar a roupa, passar a ferro, arrumar 

Remendar as roupas, cozer botôes etc... 

custo por hora $9.57 

custo por hora $8.13 

custo por hora $12.03 

custo por hora $10.15 

custo por hora $9.60 

Outras actividades domésticas como pagar as contas, arrumar as compras, 
etc... custo por hora $18.81 

Tomar conta dos filhos, desde comida a banhos, vestir etc... custo por hora 
$7.85 

Educaçao dos filhos, como ensinar os filhos a 1er, brincar e outras coisas do 
género... custo por hora $21.34 

Serviços pediâtricos dos filhos, tendência de uma criança doente, custa por 
hora $13.10 

Droga: Debate sem preconceitos mas nâo | 

liberalizaçâo - defénde Miguel Fontes | 
ï 

o secretârio de Estado da 
Juventude, Miguel Fontes, 
defendeu em Braga, a realizaçâo de 
um debate "sem preconceitos" 
sobre a despenalizaçâo da droga, 
mas considerou que "a 
liberalizaçâo nâo resolve o Iproblema". 
O governante considerou 
necessârio fazer "uma discussâo 
sem tabus" sobre o problema da 
toxicodependência, mas avisou que 
as medidas liberalizadoras nâo sâo 
uma panaceia milagrosa: 
"porventura, nâo é por ai que o 
problema se resolve", salientou. 
Miguel Fontes falava em 
conferêneia de imprensa realizada 
na delegaçâo de Braga do Instituto 
da Juventude, apôs a abertura de 
um gabinete de apoio a 
sexualidade juvenil, o quinto a 
entrar em funcionamento em 
Portugal. Lembrando que a I toxicodependência é um tema de 
grande melindre na sociedade 
portuguesa, devido ao sofrimento 
que provoca a milhares de jovens e 
as suas familias, manifestou-se 
"favorâvel a um maior esforço em 
matéria de prevençâo e de 
tratamento de jovens 
toxicodependentes". "O Governo 
que tem vindo a investir bem nesta 
area", declarou, assinalando que 
uma liberalizaçâo total das drogas 
poderia transformar Portugal num 
paraiso para um tipo de turismo 

I associado ao consumo de 
I estupefacientes, "que nâo intéressa 
I a ninguém". Miguel Fontes disse 

nâo ser "irreversivelmente" contra | 
um processo despenalizador do | 
consumo de drogas e lembrou que | 
a despenalizaçâo nâo pode ser 1 
entendida em sentido lato "jâ que | 
existem drogas duras e menos I 
duras, consumo pùblico e privado e | 
situaçôes muito dispares". | 
"Defender a abertura total do | 
consumo séria criar falsas | 
expectativas na sociedade | 
portuguesa, pois o problema nâo | 
iria resolver-se", argumentou. | 
Referindo-se ao novo Gabinete de | 
Apoio à Sexualidade Juvenil, que | 
servira os jovens do distrito de | 
Braga, o Secretârio de Estado I 
adiantou que os quatro gabinetes | 
anteriormente criados tiveram uma | 
grande adesâo de jovens, que | 
buscam aconselhamento em âreas I 
como a contracepçâo, doenças | 
sexualmente transmissiveis, | 
gravidez, questôes de tipo | 
relacional e mesmo casos de | 
violaçâo. O gabinete, que funciona | 
corn apoio da Regiâo de Saùde de p 
Braga e do Departamento de | 
Psicologia da Universidade do | 
Minho, exerce uma funçâo | 
"complementar" a dos centros de | 
saùde, onde - sublinhou - "os jovens | 
têm, por vezes, receio de se dirigir". | 
O serviço de uma linha telefonica | 
grâtis de atendimento a jovens corn | 
problemas, intitulado Sexualidade | 
em linha, résulta de um protocole | 
corn a Associaçâo para o | 
Planeamento da Familia que | 
formou, para o efeito, um grupo de | 
psicôlogos. I 

O transportar dos filhos, como leva-los para a escola ou “baby-sitters” custa 
por hora $9.86 

Caldas da Rainha: Hospital termal 

reabre no Verâo - révéla ministra da Saùde 
Depois de analizar-mos os factos concretes devemos perguntar: poderiamos 
viver o nosso dia a dia sem as nossas esposas? 
O que séria de nos se algo de trâgico acontecesse ? 
O que se poderâ fazer para evitar que nâo tenhamos de ver para crer...? 
Possiveis soluçôes seriam um piano de seguro de vida ou de acidentes e 
doenças, ou mesmo, um piano de protecçâo para doenças incurâveis... 

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 

(416) 823 
(24 horas) 

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

s I The Mutual Group TEL: 
DANIEL FERNANDES 

O Hospital Termal Rainha D. 
Leonor, nas Caldas da Rainha, 
encerrado devido a problemas 
bacteriolôgicos hâ mais de dois anos, 
reabre no proximo Verâo, 
revelou quarta-feira a ministra 
da Saùde, Maria de Belém 
Roseira. 
A ministra disse que 
o hospital voltarâ a 
funcionar "a partir 
do final do primeiro 
semestre", estando 
previstas novas 
âreas de serviço aos 
doentes, nomeadamente 
na reumatologia. Maria 
de Belém Roseira, que visitou 
demoradamente as instalaçôes do 
Hospital Termal, parecia responder 
às afirmaçôes proferidas minutes 
antes pelo présidente da Câmara 
Municipal das Caldas da Rainha, 
Fernando Costa, para quem "é um 
escândalo nacional" o tempo de 
encerramento da unidade hospitalar 

nao 

"por causa de uma maldita 
pseudomona". Fernando Costa, 
durante a sessâo solene que marcou a 
visita da ministra, mostrou-se ainda 

convicto da existência de "excesso 
de zelo" por parte dos serviços da 

Direcçâo-Geral de Saùde, ao 
permitirem a 

reabertura do hospital 
enquanto nâo for 
provada a extinçâo de 
qualquer colônia da 

bactéria "pseudomona 
aeruginosa" nas âguas. 

Maria de Belém refutou 
acusaçâo, afirmando 

nâo existir da parte da 
Direcçâo-Geral de Saùde 

nenhum fundamentalismo", 
acrescentando ser preocupaçâo do 
seu Ministério "garantir a reabertura 
do hospital corn todas as condiçôes e 
corn um projecto de futuro", uma vez 
que é reconhecida a importâneia da 
unidade termal "para a actividade 
econômica do concelho". 
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Conselho Regional da America do Norte, 
reuniu-se na cidade de Toronto 

Os conselheiros Regionais da America do Norte, na Galeria Corte Real, em convivio 

com os Orgàos de Informaçào de lingua portuguesa. 

O Conselho Regional da America do Norte - 
Estados Unidos, Canada e Bermuda-, membro do 
Conselho das Comunidades Portuguesas (Orgâo 
Consultivo), reuniu em Toronto, na Galeria Corte 
Real, no terceiro andar da sede-social do First 
Portuguese Canadian Community Centre. 
No domingo, dia 7, o Conselho Regional da 
America do Norte, abriu um espaço nos trabalhos 
e promoveu um encontro corn os Orgàos de 
Comunicacâo Social de Lingua Portuguesa, 
durante uma hora, o que permitiu conhecermos 
corn mais pormenor os assuntos discutidos e dos 
desabafos, por vezes incovenientes, de alguns 
conselheiros. 
Os conselheiros destacaram, entre outros assuntos, 
as discussôes sobre as deportaçôes, o ensino da 
Lingua Portuguesa e a RTPi. 
A queixa maior que ouvimos dos conselheiros diz 
respeito ao nâo serem ouvidos pelos responsâveis 
do Governo Português e, ainda, por nâo se terem 
feito representar na reuniâo. Dos convites enviados, 
sô se fizeram representar as Deputadas social- 
democratas pelo Circulo de fora da Europa, 
Manuela Aguiar e Lourdes Lara. "Faltaram à 
chamada", représentantes da Secretaria de Estado 
das Comunidades, e dos Departamentos de 
Imigraçâo dos Governos Regionais da Madeira e 
dos Açores (esta ultima, deu conta da 
impossibilidade do momento). Segundo o 
présidente do Conselho Regional, Dr. Tomâs 
Ferreira, estiveram Assessores da Secretaria de 
Estado das Comunidades, em Toronto, 
participando num jantar em que, até, um deles, 
cantou o Fado, mas que nâo puderam ficar mais 
uns dias para participar na reuniâo. 
-A nossa maior mâgoa é a falta de diâlogo corn o 
Governo.-, comentou Tomâs Ferreira. 
Trabalhamos ârduamente, muito trabalho, muito 
estudo e, o resultado da parte do Governo é igual 

a...ZERO!-Acrescentou ainda. 
Um dos conselheiros salientou que "hâ mais 
consenso entre os conselheiros da Bermuda, USA e 
Canada, do que entre a SEC e o Governo!". 
Os conselheiros do Canadâ, USA e Bermuda, 
aprovaram 12 moçôes, onde se destaca a proposta 
de uma Convençâo sobre o Ensino da Lingua 
Portuguesa na America do Norte. Os conselheiros 
pedem também a "dispolitizaçâo total e absoluta" 
do Conselho das Comunidades Portuguesas e da 
Secretaria de Estado das Comunidades. 
Quanto ao anulamento do processo de eleiçâo do 
Conselho Permanente pelo Supremo Tribunal 
Administrativo, o Conselho Regional da America 
do Norte exige uma imediata soluçâo do Secretârio 
de Estado das Comunidades, Eng. José Lello. 
Por fim, o Conselho Regional da America do 
Norte, decidiu manifestar ao Présidente da 

Assembleia da Repùblica e ao Présidente do 
Conselho Permanente todo o seu apoio e 
solidariedade. 
Ainda quanto ao anulamento das eleiçôes para o 
Conselho Permanente, pelo Supremo Tribunal 
Administrativo (por impugnaçâo de très membres 
do CCP, José Xavier-Holanda, Joâo da Fonseca- 
França e David Quintans-Brasil), José Xavier, disse: 
-Este processo nâo foi contra os conselheiros. 
Somos 100 conselheiros eleitos democraticamente, 
mas achâmos que estâvamos a ser lesados e por isso 
avançâmes para o Tribunal que agora nos dâ razâo. 
A reuniâo do Conselho Permanente marcada para 
7, 8 e 9 de Abril, fica sem efeito. Daqui para a 
frente, a Secretaria de Estado das Comunidades 
Portuguesas hâ-de decidir o que melhor servir a 
todos! 

JMC 

Um imigrante procura 
histôrias engraçadas 

Mark Peters tinha 3 anos quando 
veio para o Canadâ com os sens 
pais, da Alemanha. 
Dois anos pais tarde, a sua màe 
levou-o para uma das Escolas de 
Toronto. Quando as crianças 
começaram a rir e a apontar para 
ele, ficou, em principio sur- 
preso, mas arranjou coragem para 
perguntar a um dos colegas a 
razâo daquele riso. 
O riso era devido às suas "calças 
cômicas" disse a criança a Mark. 
Mark ficou a saber, nessa altura, 
que os seus colegas nunca tinham 
visto até entâo umas "lederhosen", 
calçôes de cabedal forte corn 
suspensories que a maioria dos 
rapazes alemâes usam. Embora 
Mark Peters fosse para casa 
zangado e nunca mais quisesse 
vestir as suas "leaderhosen", agora 
ri da sua perturbaçâo. Hâ milhares 
de histôrias que ele acha que 

devem fazer parte de uma 
antologia. Ele estâ a pensar 
publicar um livro sobre as 
experiências deste género que os 
imigrantes viveram. 

Nâo ando à procura de histôrias 
para ridicularizar os imigrantes ou 
os refugiados; quero relatos 
intéressantes sob o ponto de vista 
humano daqueles que os novos 
canadianos contam aos seus 
amigos. Devem ser curtas, 
emocionantes e divertidasi". 

Os que têin uma histôria 
intéressante para contar, 

contactem o 
Mark Peters, para: 

Harrington Crescent, 
Toronto, M2M 2Y5. 

Telefone: (416) 222-5120 
E-Mail: marketers@home.com 

O " Rei Leào" vai 'rugir' no Canada 
Os empresârios David e Ed Mirvish 
estâo empenhados em encontrar 
talentos canadianos para repre- 
sentarem na produçâo musical " O 
Rei Leào ", no Teatro Princess of 
Wales, em Toronto, em Abril de 2000. 
"O Rei Leâo", vai ser produzido de 
parceria corn a Disney Production. 
Esta produçâo musical para Abril de 

2000, terâ a duraçào de 22 meses. O 
espectâculo conta corn a participaçâo 
de pessoas repre-sentando Leôes, 
Gazelas, Girafas e de um "warthog" 
cômico. 
Entrem em contacte corn o Teatro 
Princess of Wales, em Toronto, e 
inscrevam-se. Quem nâo arrisca nâo 
petisca! 

ASSINE E DIVULGUE 

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

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçâo 

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

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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alguma indefiniçâo que, o partido 
PSD tem tido nos ùltimos anos. Têm 
sucedido um conjunto de Hderes à 
falta de uma estratégia que, potencie e 
motive o prôprio partido. Penso que 
Manuel Arruda, ainda é mais um 
lider que, no espaço de dois anos 
venha a estar queimado e até que, o 
PSD, encontre uma estabilidade e 
uma estratégia que, lhe permita em 
primeiro lugar, motivar os seus 
militantes para numa segunda fase 
aspirar novamente a ser Poder. 

Manuel Arruda ainda nâo é o lider 
para os social-democratas açorianos. 
MILENIO - Entâo quem sera esse 
lider? 
SÉRGIO ÂVILA - Nâo sei, talvez 
ainda seja necessârio mais dois ou 
très lideres até, se encontrar essa 
estratégia. Normalmente, costumo 
dizer que, no dia que Victor Cruz se 
candidatar é sinal de que, ele prôprio, 
acredita ser capaz de vencer eleiçôes. 
MILÉNIO - E Quanto ao Partido 
Socialista nos Açores? 
SÉRGIO ÀVILA - Penso que o PS, 
esta extremamente bem. Ûizem as 

França/Sangue contaminado: APH 
elogia coragem de ex-ministros 

A Associaçâo Portuguesa de 
Hemofilicos (APH) afirmou esta 
semana que os antigos responsâveis 
da saùde franceses "tiveram a 
coragem de se submeter a tribunal 
de julgamento", sendo essa a 
grande diferença existente entre o 
caso francês e o português. "Eles 
foram ilibados, mas sujeitaram-se 
ao tribunal de julgamento, 
enquanto em Portugal as pessoas 
acusadas pelo Ministério Publico 
de propagaçào de doença 
contagiosa com dolo eventual nâo 
se querem sujeitar à 
mesma instância", 
disse Maria de Lurdes 
Fonseca da APH. A 
responsâvel da APH 
reagia desta forma a ^, 
decisâo do Tribunal 
de Justiça da „ ’ " 
Repüblica (TJR) -, 
francês de absolver # I ^ ’ 
o antigo primeiro- 
ministro socialista 
Laurent Fabius e a 
antiga ministra dos Assuntos 
Sociais Georgina Dufoix da 
acusaçâo de homicidio 
involuntârio, por causa de sangue 
contaminado corn o virus da SIDA 
(VIH). O TJR declarou por outro 
lado culpado de "duas 
contaminaçôes" o antigo secretârio 
de Estado da Saùde Edmond 
Hervé. "O caso português é muito 
mais grave do que o francês", disse 

J Maria de Lurdes Fonseca, 
acrescentando que "no caso de 
França as pessoas envolvidas eram 
acusadas de ter administrado 
sangue sem fazer anâlise prévia 
para o VIH porque na altura o 
Institute Pasteur ainda nâo tinha 
disponibilizado o teste". "Nâo 
analisaram o sangue, que veio a 
infectar as pessoas", sublinhou. 
"Em Portugal, os acontecimentos 
ocorreram dois anos mais tarde, 
logo os conhecimentos cientificos 
sobre esta matéria estavam mais 
desenvolvidos", salientou. "Os 
responsâveis portugueses 

escolheram para fornecimento de 
derivados do plasma o laboratôrio 
Plasmapharm quando tinham 
conhecimento através de 
documentes autenticados, 
fornecidos pela APH, de que 
aquela empresa nâo era credivel no 
pais de origem, a Austria", disse. 
"Quando o lote de derivado do 
plasma deste laboratôrio chegou a 
Portugal a APH pediu que fosse 
analisado, mas as autoridades de 
saùde nacionais recusaram-se a 
faze-lo, tende jâ disponlveis testes 

para o efeito", 
acrescentou. Dada a 
récusa dos 
responsâveis, a APH 

* mandou fazer a 
anâlise na Austria, "o 
que demorou muito 
mais tempo", frisou. 

I "Os franceses ao 
I menos nâo tiveram 
ËM medo de ir a 

julgamento", disse 
Maria de Lurdes 

Fonseca, adiantando que o 
Tribunal Constitucional é o ultimo 
recurso dos nove arguidos 
envolvidos no processo português, 
que envolve a ex-ministra da Saùde 
Leonor Beleza e a mâe. Maria dos 
Prazeres Beleza, na altura 
secretâria-geral do Ministério da 
Saùde. O caso português estâ agora 
pendente da decisâo do Tribunal 
Constitucional de aceitar, ou nâo, 
as alegaçôes de 
inconstitucionalidade apresentadas 
pelos arguidos depois de o 
Tribunal da Relaçâo ter proferido 
um acôrdâo que anulou o despacho 
de nâo-pronùncia do Juiz Pinto de 
Albuquerque, considerando que o 
caso deveria seguir para 
julgamento. Este caso remonta a 
1986, data em que foi conhecido o 
facto de alguns hemofilicos estarem 
infectados corn o virus VIH. A 
APH denunciou esta situaçâo em 
1992 ao Departamento de 
Investigaçâo e Acçâo Penal (DIAP) 
do Ministério Pùblico (MP). 

sondagens que, tem a adesâo 
da maioria da populaçâo. O 
PS tem um projecto politico- 
governativo que, tem tido 
sucesso e é do agrado. 
Quando assim acontece e, 
nâo surgem instabilidades 
internas penso, ser um 
partido que tem um projecto 
para o futuro. 
MILÉNIO - Passando à ilha 
Terceira e às Sanjoaninas 
para as quais se avança a 
passos largos. Quai o 
projecto desta ediçâo? 

O trio responsâvel pelas Sanjoaninas-99, junto de Sérgio 

Àvila, corn o stmbolo dos /estas e José Rodrigues. 

SERGIO AVILA - As 
sanjoaninas 99 sâo a ùltima 
ediçâo deste milénio pelo que penso, 
ser um projecto mais aliciante do que 
nunca. A grande perspectiva é, no 
fundo, fazer uma recolha daquilo que 
se passou nos ùltimos vinte anos, bem 
como, recuperar e, a grande aposta é 
na etnografia e perspectivar também 
aquilo que poderâ ser Angra do 
Heroismo no século vinte e um. Neste 
contexto, pretendemos fazer um 
encontre que desenvolva essa ideia e 
que, consiga fazer das Sanjoaninas 99 
as melhores e, consequentemente 
aquelas que, sejam inesqueciveis para 
todos aqueles que nos venham a 
visitar. 
MILENIO - O que é que, quer deixar 
para os milhares de portugueses que 
acompanham as ediçôes deste jornal 
e, particularmente aos açorianos? 

SÉRGIO ÀVILA - Em primeiro 
lugar, gostaria de agradecer todo 
acolhimento que temos tido ao longo 
destes dias e, em segundo lugar, 
formular votos para que todos aqueles 
que desejam e, que tenham 
possibilidades de nos visitar, quer 
durante as Sanjoaninas, quer durante 
todo o ano, que o façam contando que 
têm um conjunto de instituiçôes de 
braços abertos . Teria, imenso prazer, 
em ver esta comunidade nas festas 
deste ano pois, sera o maior encontre 
de irmâos da nossa comunidade. 
A équipa de exteriores do Milénio 
agradece, toda a amabilidade 
dispensada pelos ôrgâos directives do 
Lusitânia e, desde jâ, félicita a nova 
direcçâo que, recentemente tomou 
posse dos destines daquela 
colectividade terceirense. 

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. 

Coi0e nos serviços profîssîonais daflrma 
Capp€y 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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Cinema mundial 
perdeu grande realizador 

O mundo do cinema reagiu com pesar à morte do realizador 
Stanley Kubrick, um dos génios da Sétima Arte, que faleceu domingo aos 

70 anos na sua casa de campo inglesa. 

O realizador Michael Winner, 
amigo de Kubrick hâ 30 anos, 
confessou-se profundamente 
surpreendido e amargurado pela 
morte de Kubrick. “Era o ùnico 
homem a quern os estüdios 
cinematogrâficos davam o tempo 
que ele quisesse para fazer o seu 
filme, por saberem que o seu 
trabalho ia ter êxito”, afirmou 
Winner. Por seu turno, o critico de 
cinema Barry Normal considerou 
Kubrick “um 
extr aordinar io” 
realizador, “muito 
meticuloso em todos 
os seus filmes que Ihe 
ocupavam uma 
média de dois a très 
anos”. Mark Batey, 
porta-voz do Instituto 
Britânico do cinema, 
disse que o falecido 
realizador “era um 
dos criadores mais 
inovadores e cheios 
de talento que jamais 
existiu”. “E uma 
enorme perda para a 
familia do cinema. 
Foi um dos 
realizadores-chave do 
século que ajudou a 

définir o cinema”, referiu. Hubrick, 
que era casado desde 1958 com 
Suzanne Harlan, ganhou nove 
“Oscar”, apesar de so ter feito 10 
filmes nos 31 anos da sua carreira. 
O cineasta, que vivia muito 
discretamente numa propriedade 
rural proxima da localidade de 
Harpenden, esperava estrear 
brevemente o seu novo filme “Eyes 
Wide Shut”, que tern como 
protagonistas Tom Cruise e Nicole 

Kidman. Por seu 
turno, o primeiro- 
ministro francês, 
Lionel Jospin, disse 
que o cinema 
“perdeu um dos seus 
maiores realizadores” 
com o 
desaparecimento de 
Kubrick. “A obra de 
Stanley Kubrick 
aparece-nos como 
uma verdadeira 
pintura, uma 
permanente 
interrogaçâo sobre o 
homem e sua 
capacidade de 
destruiçâo. 
Deixa-nos vârios 
obras que irào 

marcar a histôria do cinema”, 
declarou o chefe do governo francês 
em comunicado. Também os 
estüdios Warner Brothers 
exprimiram domingo as suas 
condolências pela morte de Stanley 
Kubrick, com quern estavam a 
produzir “Eyes Wide Shut”. A 
perda deste realizador jâ foi 
considerada como “triste e sem 
comparaçâo” nesta indùstria cujo 
ùnico consolo é a prôxima estreia 
daquela que sera a sua obra 
pôstuma. 
“Estamos profundamente entris- 
tecidos pela perda de Kubrick, 
gigante do mundo do cinema e 
pessoa amada e respeitada na 
familia Warner durante as ultimas 
très décadas”, disseram em 
comunicado os executivos desta 
companhia Torn Daly e Semel. 
Filmes como “A Laranja 
Mecânica”, “Sedentos de Gloria”, 
“2001: A Odisseia no Espaço”, 
“Lolita” e “Spartacus”, entre outros, 
fazem parte da cultura popular do 
milénio que agora conclui corn 
outros titulos como “Barry Lyndon” 
reconhecidos na sua valia pela 
Academia de Artes e Ciências 
Cinematografias corn diverses 
“Oscar”. 

Stanley Kubrick 
1928-1999 

itsflval da CMçio 
MP/f9 

A cançâo "Como Tudo 
Começou", cantada por Rui 
Bandeira, venceu corn 90 
pontos o 36/o Festival RTP da 
Cançâo. Em segundo lugar 
(72 pontos) ficou a cançâo 
"Menina Alegria", cantada 
por Sofia Froes, e em terceiro 
lugar (64 pontos) "Ser o que 
Sou", cantada por Célia 
Oliveira. 

DIAINTERNACIONAL DA AfULHER 
NA CASA DO ALENT^O, EM TORONTO 

A "Casa do Alentejo" promoveu 
um fim-de-semana dedicado à 
mulher, por ocasiâo do DIA 
INTERNACIONAL DA 
MULHER. Vieram até nos, para 
falar da mulher, a Dra. Margarida 
Godinho, Présidente da Câmara 
Municipal de Alandroal e, as 
Vereadoras da Câmara 
Municipal de Castro Verde, 
Maria Manuela Paulino e 
Hercilia Maria Martins. Nesta 
representaçâo alentejana, vieram 
também os mùsicos-cantores Joâo 
Cataluna e Antonio Heleno que, 
juntamente corn Guida Figueira e 
o Grupo Coral Feminine da Casa 
do Alentejo, animaram o 
encontre. Nos, por graça e 
simpatia para corn o Duo, 
"baptizamo-lo" de 'Toca aqui'... 
Aquele abraço aos militantes da 
müsica e da boa disposiçâo, aqui 
na fotografia, corn a Herilia 
Maria Martins. 
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RanI C Nclinho, adiam ViaRCm Lourdes Lara, em Toronto 

O compadre Raül, o Raùl Ouro 
Negro, que se comprometera a actuar 
em Toronto corn o Nélinho e, ainda, 
expôr os sens quadros, por motivos de 
força maior nâo pode deslocar-se e 
cumprir o combinado. Escreveu-nos 
informando a decisâo, devido à 
coincidência de, no dia do embarque 
para Toronto, ter que estar présente 
na Assembleia da Repüblica onde, 
sera discutida a prerrogaçâo do 
estatuto de "Utilidade Püblica" da 
Fundaçâo Ouro Negro, por mais 5 
anos. A tentativa de adiar foi và. 
Raùl Indipwo, lamenta o facto de 

faltar e pede desculpa pela situaçâo 
que, em 42 anos de carreira, nunca 
lhe tinha acontecido. 
Saudando Manuel de Paulos, a Casa 
do Alentejo, Cabrai Catering e o 
empresârio José Dias, promote voltar 
ao Canada e, particularmente, a 
Toronto, para minorar a falta de 
agora, rever os muitos amigos e, 
prosseguir a luta, corn o projecto de 
solidariedade em relaçâo às crianças 
de Angola estropiadas pelas malditas 
minas e traumatizadas pela guerra 
inglôria... 

JMC 

Chegou, sorriu e...partiu! 
É verdade, a nossa Lourdes Lara, 
fez companhia à Dra. Manuela 
Aguiar, e participou na Reuniào do 
Conselho Regional do Norte da 
America. 
Também, a correr, perguntamos-lhe: 
-Como viste este encontre e quai a 
mensagem que deixas aos 
portugueses aqui radicados: 

-Cheguei a Toronto, na passada 
sexta-feira, juntamente corn a 
Deputada Manuela Aguiar, para 
participar na segunda reuniâo 
regional do Conselho das 
Comunidades da America do Norte 
que se realizou nos dias 6 e 7. 
Espero que as moçôes aprovadas 
durante a reuniâo do Conselho 
Regional surtam os sens efeitos e 
que o governo português nos olhe 
como cidadàos de corpo inteiro 
dando resposta aos assuntos ali 
debatidos, nomeadamente o ensino 
da Lingua Portuguesa. 
Pela minha parte, deixo-vos a 
certeza do meu empenhamento na 
defesa dos nossos interesses na 
Assembleia da Repüblica, como 
représentante dos portugueses deste 
circule eleitoral. 
Espero voltar brevemente ao 
Canada, para corn mais tempo. 

poder contactar de perto corn todos 
vos e corn as comunidades de 
portugueses mais afastadas de 
Toronto e, por vezes, esquecidas. 
Creiam que os levo no coraçâo e vos 
augure as maiores prosperidades. 
Continue a fazer parte intégrante 
desta comunidade e gostaria de a 
ver crescer forte, coesa e saudâvel. 
Um grande abraço. 

Lourdes Lara 
Deputada 
Circule Fora da Europa 

Tudo isto apenas num fôlego. 
Desejamos, também, à Lourdes 
Lara, as maiores felicidades. 

Mia Azevedo, expôe na 
Galeria Almada Negreiros 

A pintora MIA Azevedo, expôs 39 dos seus quadros na Galeria 
Almada Negreiros, exposiçâo que estarâ patente ao pûblico até dia 19 
de Março. 39 bonites quadros, cheios de luz e cor, retratos reais das 
bêlas paisagens portuguesas. Desde as flores, passando por rios e 
pontes, praias e verdes deslumbrantes, de tudo um pouco encontram 
nas pinturas de Mia Azevedo. 
Na fotografia, Mia e seu marido Ivo Azevedo, felizes pelo êxito da 
exposiçâo, logo apôs a abertura oficial, feita pelo Cônsul-Geral, Dr. 
Joâo Perestrello. Parabéns. 

TRÂNSITO ? NOTI'CIAS ? 
ïÿ, TEMPO ? DESPORTO ? 

" Æl INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
RADIO 
INTERNATIONA Lt/ TORONTO 

jlfLTÜftAL SUPER MIX 
TORONTO'S MULTIU* 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

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

FESTIVAL PORTUGUÊS BÂDW E TELEVISÂO. OnTV. 

rr
:r

R
n;

rr
:r

r;
fn

lr
;f

nf
i:l

f;
rr

;ir
;f

r:
fn

rf
;f

i:E
fR

rn
rf

;n
:f

r;
rn

rr
:f

rf
rf

rE
rr

;r
r;

n;
rn

fr
;r

H
fn

fn
rn

fr
fr

;r
H

fn
rH

ff
:f

r:
rr

;r
nf

r:
E

rn
ff

;f
nf

rf
rf

rf
nf

r:
rn

ff
:f

rr
r:

fr
;r

r;
rr

rr
;n

;r
r;

rr
:F

.r
r;

fr
:r

rf
nf

r;
rr

;r
r;

rr
:r

r:
rn

ni
In

fn
ff

;f
nr

rl
nf

nf
nr

nf
r:

 



16 PORTUGAL 
Sexta-feira, 12 Março, 1999 

O MILÉNIO 

0 Embaixador Robert Vanderloo, ladeado por Frank Alvarez, présidente da CIRV e, 

Charles Sousa e Laborde-Basto, directores da FPCBP. 

Continuaçào da pagina 1 

Embaixador do Caoadâ, 
em Lisboa, eotre oos. 
aprendeu a falar a lingua de Camôes. E casado com 
uma carioca que lhe ofereceu dois filhos. Senhor 
Embaixador bem vindo à CIRV-FM . O Senhor 
Embaixador aprendeu a falar o português desde 
que chegou ao Brasil? 

RV - Eu aprendi português no Rio de Janeiro. 
Casei-me corn uma brasileira. No começo do nosso 
casamento, falâvamos muito português em casa o 
que, nâo se verifica ultimamente. Antes de ir para 
Lisboa, eu fiz um curso de quatro semanas para 
aprender português de novo mas, corn o sotaque 
português. 

MF - Hâ regulamentos de emigraçâo de 
portugueses para o Canada. Sofreram alguma 
alteraçâo? Quai foi o resultado exactamente dessa 
alteraçâo que foi feita? 

RV - Eu acho que foi uma mudança para melhor. 
Quando eu cheguei a Portugal, em Agosto do ano 
passado, a nossa secçâo de emigraçâo jâ tinha 
fechado no mês de Junho, por duas razôes que se 
prendem corn menos pedidos para emigrar para o 
Canada e, também, porque o Governo canadiano 
retirou a necessidade que existia de vistos, para os 
visitantes que se deslocavam de férias ao Canada. 
Por estas razôes, nâo havia necessidade de ter 
funcionârios da nossa divisio de imigraçâo em 
Lisboa. Todas essas responsabilidades, mudaram 
para a nossa embaixada em Paris. As pessoas que 
necessitam de autorizaçôes especiais ou, para 
emigrar ou, para trabalhar, podem escrever para a 
embaixada em Paris pois, eles têm funcionârios 
que entendem a lingua portuguesa. A maioria dos 
casos, nem nécessita de entrevista. Tudo, é feito 
através de correspondência o que, constitui uma 
mudança grande. Antigamente, todas as pessoas 
precisavam de ser entrevistadas mas agora, a 
maioria nâo. 

MF - Essa ida até Paris nâo complicou? Essa ida até 
Paris torna o processo mais fâcil? 

RV - No começo, foi um pouco dificil pois, todo o 
mundo estava habituado a ir à embaixada 
canadiana em Lisboa mas, agora, que toda a gente 
sabe, tudo voltou à normalidade. Recebemos de vez 
em quando pedidos para ajuda. Houve alguns 
problemas no começo passando, sobretudo, pela 
falta de comunicaçâo mas, agora, tudo esta 
funcionando muito bem. 

MF - No que se référé a vistos de estudantes e, 
tambem de artistas que têm que ir a Paris para 
obterem os mesmos vistos, acha, Senhor 
Embaixador, que tem havido algum problema? 
Como é que se processa? Têm que ir a Paris ou, é 
também através de cartas ou fax? 

RV - Através de cartas se nâo houver algum 
problema e, sem necessidade de serem 
entrevistados. Acho que nâo hâ tantos casos desses 
até agora. Estou em Lisboa hâ mais de seis meses e, 
até agora, sô tive um problema corn um jornalista 
brasileiro. Unico problema em seis meses. Na 
embaixada em Paris, existe uma portuguesa para 
facilitar o trabalho. Sobre autorizaçôes para 
estudantes ou artistas que querem vir actuar ao 
Canada nâo tenho conhecimento de problema 
nenhum. 

MF - Nos Açores, foi aberto um escritôrio con- 
sular. LFm cargo honorârio que veio facilitar a 
emigraçâo de açorianos para o Canada ou 
complicou? Também, na altura se dizia que, talvez 
fosse mais dificil, talvez fosse mais fâcil. Como é 
que se processou e, como se tem processado essa 
abertura nos Açores propriamente dito? 

RV - Nos abrimos o nosso consulado honorârio em 
Ponta Delgada, pelo facto que, tem muitos 
canadianos de origem portuguesa que moram nos 
Açores e outros que, vâo à regiào autônoma de 
férias. O governo do Canadâ pensou que, séria 
pertinente ajudar essas pessoas na eventualidade de 
encontrarem problemas de saûde ou até de morte. 
Estes serviços nâo funcionam para efeitos de 
emigraçâo. Isso tudo fica em Paris. Todavia, os 
serviços de Ponta Delgada servem, primariamente, 
para ajudar os canadianos que têm problemas 
consulares. Eu, nâo tenho comigo, os numéros 
exactos sobre as pessoas que vâo do Canadâ para os 
Açores mas, eu sei que anualmente, cerca de cem 
mil canadianos visitam Portugal e desses, a maioria 
sâo canadianos de origem açoriana. Se alguém, por 
exemplo, perder o passaporte os nossos très 
funcionârios em Ponta Delgada ajudarâo. Estive 
em casa de uma pessoa que era muito doente e o 
nosso pessoal do consulado dos Açores ajudou 
muito no que concerne a tratamento, baixa médica 
e tudo isso. Se um açoriano ou madeirense desejar 
emigrar para o Canadâ, terâ de fazer como 
qualquer outro cidadâo de qualquer parte de 
Portugal ou seja, dirigir-se por escrito à embaixada 
canadiana sediada em Paris. Temos ainda um 
consulado honorârio em Faro. 

MF - A nivel de trocas comerciais entre Canadâ e 
Portugal. Verificou-se alguma alteraçâo? 

RV - Nos ùltimos anos, aconteceram alguns 
problemas nomeadamente corn a captura do 
bacalhau. O Canadâ, perdeu milhôes de dôlares em 
exportaçôes. Segundo os ültimos numéros, que 
datam desde 1997, as exportaçôes do Canadâ para 
Portugal andam pelos 127 milhôes de dôlares. As 
exportaçôes de Portugal para o Canadâ rondam os 
211 milhôes de dôlares o que, équivale a dizer que, 
Portugal estâ a exportar mais para o Canadâ do 
que vice-versa. Acho que, em Portugal nos ùltimos 
anos houve muitas mudanças. Corn a entrada na 
Comunidade Europeia, corn a Expo ‘98 e, corn 
todas as infraestruturas que foram criadas no pais, 
Jâ muitas firmas canadianas se sentem atraidas a 
investir em Portugal. Por exemplo, uma empresa de 
Montreal, providenciou toda a tecnologia para uma 
companhia de realidade virtual. Outras empresas 
estâo a trabalhar na ârea de tele-comunicaçôes, 
transportes e outras, juntamente corn parceiros 
portugueses. Tanto eu como o meu delegado 
comercial, estamos a efectuar uma série de visitas 
às empresas portuguesas para que, mais portas se 
venham a abrir. Para que aconteçam mais 
exportaçôes do Canadâ para Portugal. Apesar do 
facto de haver quase 500 mil pessoas de origem 
portuguesa a residirem no Canadâ, Portugal ainda 
é um pais desconhecido. Eu acho que, a maioria 
das empresas canadianas, concentram-se mais na 
Inglaterra, França ou Alemanha. Sinto pena de 
assim acontecer. O ano passado, Portugal investiu 
mais fora do pais do que os investidores 
estrangeiros investiram em Portugal. Isso, é uma 
mudança grande. Tem muitas empresas 
portuguesas a investirem no Brasil, Africa e até na 
Europa de Leste e eu, gostaria muito de promover 
ligaçôes entre empresas canadianas corn parceiros 
portugueses. 
A minha passagem de uma semana no Canadâ é. 
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Peso da agricultura 
e pescas na economia 

portuguesa continua a descer 

precisamente, para contactar mais de 
perto corn empresas canadianas que, 
estejam interessadas em conhecer 
Portugal. 
Estou muito feliz por me encontrar 
corn os elementos da Federaçâo. 
Penso que os canadianos de origem 
portuguesa têm uma possibilidade 
grande de promover as relaçôes entre 
estes paises. O conhecimento da 
lingua portuguesa é muito 
importante para, facilitar os 
investimentos em Portugal, Uniâo 
Europeia, Brasil e Africa. 

Depuis seguiu-se um periodo de 
perguntas por parte dos ouvintes da 
CIRV-FM . 
Augusto Ribeiro depuis de saudar o 
Senhor Embaixador perguntou-lhe, 
se concorda corn a maxima de... atrâs 
de um homem hâ sempre uma 
grande mulher...? 

RV - A vida de diplomata de, quando 
em vez, é muito dificil. Hâ que ter 
uma vida familiar estâvel. Hâ que 
conhecer muita gente e, as esposas 
têm um papel importante a 
desempenhar, quer seja na vida 
profissional ou particular. Sô o facto 
da minha esposa falar o português 
isso ajudou-me bastante. Na 
qualidade de Embaixador temos uma 
série de jantares e recepçôes em casa 
e, a minha esposa tem de tratar disso 
tudo. Trata-se de um trabalho nâo 
remunerado e dificil. A vida de 

diplomata nâo é sô minha mas do 
casai. Estou de acordo corn o Senhor 
Ribeiro. Todavia acrescento que 
temos muitas diplomatas de carreira 
pelo que nâo convém esquecer que 
atrâs de uma mulher estâ sempre um 
grande homem. 

Joâo Marques foi outro ouvinte da 
CIRV-FM que questionou o 
Embaixador: 
- Moro no Canadâ hâ 30 anos. Sou 
canadiano. Tive um acidente de 
trabalho e estou incapacitado para 
trabalhar. Estou corn 56 anos . No 
caso de desejar ir viver para Portugal 
o que acontece à minha pensâo? 

RV - Existem em Portugal 20 mil 
canadianos, a maioria destes, de 
origem portuguesa e, todos recebem 
as pensôes canadianas no seu pais de 
nascimento. Todavia, sugiro que se 
informe corn o ministério 
competente. 

A Administraçâo de CIRV-FM, 
agradece ao Senhor Embaixador a 
deferência que teve para corn esta 
casa de râdio e, mantém as suas 
portas abertas sempre, que o 
représentante do Canadâ em 
Portugal achar pertinente vir aos 
nossos microfones. 
Seguiu-se depuis um almoço de 
trabalho na Nova Casa Abril e que 
contou corn elevado numéro de 
presenças. 

Os sectores da agricultura e 
pescas continuam a diminuir o 

seu peso no conjunto da 
economia nacional, para 2,1 

por cento em 1998, uma 
tendência acentuada corn a 
adesâo de Portugal à Uniâo 

Europeia. Dados do Instituto 
Nacional de Estatistica 

divulgados, referem que o peso 
do Valor Acrescentado Bruto 
(VAB) da agricultura no VAB 
nacional desceu de cerca de 

seis por cento nos anos de 1986 
e 1987 para 2,1 

por cento em 1998. 

O peso do VAB das pescas desceu 
de 0,63 por cento em 1986 para 
0,35 por cento em 1996, apôs o que 
estabilizou nos dois ültimos anos. 
Esta perda de importância é 
também visivel no volume de 
emprego. Entre 1995 e 1997 
assistiu-se a uma quebra de cerca 
de 11 por cento nas Unidades de 
Trabalho Ano (UTA- trabalho de 
uma pessoa, a tempo compléta, 
realizado num ano 275 dias, 
trabalhando oito horas por dia), 
considerando a mâo-de-obra 

agricola familiar e nâo familiar. O 
Inquérito ao Emprego révéla que o 
emprego na agricultura continuou 
em queda ao longo de 1998, 
segundo o INE. Nas pescas, o 
numéro de pescadores 
matriculados tem registado uma 
descida continua, de 41,8 mil em 
Dezembro de 1986 para 27,3 mil 
em Dezembro de 1997. O ano 
passado continuou a descida do 
emprego neste sector. Portugal é o 
pais cdmunitârio que regista por 
cada mil Unidades de Trabalho 
Ano menores Valores 
Acrescentados Brutos . e 
rendimentos liquidos para a mâo- 
de-obra total. Esta relaçâo 
apresentava um valor médio de 
17,95 milhôes de ecu na UE em 
1997 e em Portugal era de 4,53 
milhôes. Apesar da sua fragilidade 
face aos restantes Estados- 
Membros da UE, a agricultura 
portuguesa é aquela onde os 
subsidios têm menor importância, 
representando 21 por cento do 
Rendimento Liquido da 
Actividade Agricola contra 36 por 
cento na UE, référé a informaçâo 
do INE. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

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

^ Carros usados aos melhores preços da cidade 

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

lirAve., w.,Toronto, ICI: bi5b-lzuu rax: i^ibj t 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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Ourique/Meteoritos: As "pedras que caem do céu" 
Os cientistas chamam-lhe meteoritos, mas o povo 
dâ-lhe outro nome: as pedras que caem do céu. Em 
Dezembro de 1998 caiu em Ourique a quarta que jâ 
"aterrou" em Portugal neste século. Este fenômeno 
da natureza vai ser o tema central de uma série de 
conferências e debates que a autarquia de Ourique 
vai promover de 10 a 18 de Março, ao mesmo 
tempo que mostra pedaços dos meteoritos que jâ 
cairam em Portugal. De acordo corn um dos 
participantes nos colôquios, Galopim de Carvalho, 
director do Museu Nacional de Histôria Natural, 
"por ano encontram-se cerca de 12 meteoritos na 
terra. Muitos outros acabam por cair no mar e nâo 
sâo recuperados". O cientista lembra que "os 
meteoritos podem cair nos locais mais diversos" 
sendo impossivel prever o local e a hora exacta 
onde vâo embater, "a menos que sejam pedras 
gigantescas". "Se for visivel na atmosfera, e para 
isso é preciso ter largas centenas de quilômetros de 
diâmetro, é possivel à ciência prever se ele se 
encontra em rota de colisâo corn a terra e estudar a 
sua trajectôria, para evitar grande acidentes. Sâo 
contas que pertencem exclusivamente ao dominio 
cientifico", acrescentou. "Até agora", acrescentou, 
"sô tenho conhecimento de dois pequenos 
acidentes corn meteoritos, ambos no estrangeiro. 
Um estragon o guarda-lamas de um carro e o outro 
matou um câo". O ültimo meteorito a cair em 
Portugal - o quarto deste século - escolheu o Monte 
Carapetel, na Aldeia de Palheiros, a sul de 
Ourique. No dia 28 de Dezembro de 1998, os 

habitantes desta aldeia alentejana viram um clarào, 
que iluminou o céu durante 10 segundos, "um sinal 
da passagem de um objecto luminoso que pode ser 
um meteorito ou um simples grâo de areia que se 
vai desfazer antes de chegar a terra, como acontece 
com as estrelas cadentes", explicou Galopim de 
Carvalho. O director do museu sublinhou ainda 
que "hâ alturas do ano mais propicias à queda de 
meteoritos, como é o caso das épocas de chuvas de 
estrelas". Segundo o relatôrio efectuado por José 
Fernando Monteiro, professor da Faculdade de 
Ciências de Lisboa e colaborador do Museu 
Nacional de Histôria Natural, outro dos oradores 
convidados, a pedra que em Dezembro de 1998 
caiu do céu e "aterrou" em Ourique pesava cerca de 
30 quilos, mas desfez-se em pedaços quando 
embateu na estrada de terra batida. O maior 
objecto recolhido pesava 2,6 quilos. Alguns pedaços 
deste meteorito vâo estar em exposiçâo em 
Ourique durante a semana dedicada às pedras que 
caem do céu. Sâo oito dias de exposiçôes e 
colôquios para debater o tema e revelar as 
primeiras informaçôes sobre a proveniência e a 
natureza do mais recente meteorito a cair em 
Portugal. A iniciativa da autarquia conta corn a 
colaboraçâo do Museu Nacional de Histôria 
Natural e do Departamento de Geologia da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
Os interessados no estudo dos meteoritos que se 
deslocarem a Ourique poderâo assistir, no dia 10, à 
palestra "As pedras caidas do céu", proferida por 

José Fernando Monteiro. No dia 18 sera possivel 
ficar a conhecer algo mais sobre estas "pedras" corn 
Galopim de Carvalho, orador convidado para o 
colôquio "Os meteoritos e a Evoluçâo da Terra". 
Para uma melhor compreensâo e ilustraçâo do 
fenômeno os visitantes poderâo ainda "dar um 
saltinho" â exposiçâo que se realiza no Fôrum 
Municipal e onde sera possivel observar os quatro 
meteoritos caidos em Portugal neste século, bem 
como um conjunto de cartazes alusivos ao tema. 
Uma oportunidade de contactar directamente corn 
um fenômeno raro em Portugal, numa altura em 
que vârias teses cientificas apontam para a hipôtese 
de existência de vida noutros planetas do sistema 
solar. 

A "ciberguerra" do Pentâgono 
O FBI esta a investigar uma série 

de "incidentes de ataque" a 
computadores do Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos, 
que esta a ser alvo de intrusôes 

"coordenadas e organizadas" por 
parte de piratas de origem 

desconliecida. No entanto, fontes 
do Pentâgono disseram que 

alguns desses ataques têm origem 
em sites localizados na Russia, 
acrescentando desconhecer se 

estavam ou nâo ligados ao 
Governo de Moscovo. 

Segundo o congressista Curt Weldon, da 
Pensilvânia, que participou numa audiçâo â 
porta fechada sobre o problema, o secretârio 
adjunto da Defesa, John Hamre, afirmou que 
esses ataques "coordenados" têm como objectivo 
conseguir acesso a informaçâo confidencial 
armazenada nos computadores do Pentâgono. 
"Hâ um ataque em curso. Basicamente, podemos 
dizer que estamos em guerra", disse Weldon. 
Uma funcionâria do Pentâgono, que referiu estar 
o FBI a tratar do caso, adiantou que os sistemas 
informâticos do Pentâgono registam diâriamente 
60 a 80 ataques de hackers e que estâo a ser 
tomadas todas as medidas de protecçâo 
adequadas. 
O facto de ter sido traçada a origem de vârios 
desses ataques até sites russos também nâo 
significa que as tentativas de intrusâo partam 
desse pais, disseram também fontes do 
Pentâgono. Na realidade, o ataque pode ter 
origem noutro ponto do globo e ser 

"reencaminhado" por essa via para iludir os 
investigadores. 
O Pentâgono é periodicamente alvo de ataques. 
O ano passado, uma série de tentativas de 
intrusâo, que recebeu o nome de côdigo de Solar 
Sunrise, ocorreu quando os Estados Unidos 
estavam a preparar-se para eventuais operaçôes 
militares contra o Traque, disse Hamre. 
Mais recentemente, a 7 e 8 de Janeiro, foram 
detectadas tentativas de intrusâo em sistemas 
informâticos da base de Kelly, da Força Aérea 
dos EUA, em San Antonio, Texas, a partir de 
diversos sites em vârios pontos do globo. Os 
ataques, segundo Weldon, pareceram 
coordenados e dirigiam-se a sistemas especificos 
de informaçâo. 
Entretanto, um jovem hacker israelita, Ehud 
Tenebaum, que colaborou corn um adolescente 
americano em ataques a redes informâticas, vai 
ser julgado, em Jerusalém, sob a acusaçâo de 
conspiraçâo para danificar sistemas de 
computadores. Quando foi detido, Tenebaum 
disse saber como aceder a cerca de 400 sistemas 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. 

Pêlos e cabelos 
permitem despistar 

cancro da marna 
Um exame por meio de raios X de um ünico cabelo 
poderâ, no futuro, substituir a mamografia, um 
método simples de detectar o cancro da marna, 
segundo um estudo de Veronica James, da 
Universidade Nacional Australiana da Nova Gales 
do Sul, em Sydney, que concluiu que o cabelo ou os 
pêlos pùbicos de uma doente que sofre de cancro 
na marna têm uma estrutura intermolecular 
diferente da do cabelo de uma pessoa saudâvel. 
A équipa de cientistas examinou também o cabelo 
de mulheres que tinham sido diagnosticadas como 
em grave risco de cancro na marna e verificou que 
continha o gene BRCAl, associado a pessoas em 
risco de contrairem a doença. 
Os cientistas consideram que, apesar de terem 
identificado correctamente os cabelos e pêlos das 
mulheres em risco, é necessâria mais investigaçâo. 
Afirmaram, também, que os pêlos pùbicos 
proporcionam melhor anâlise, por em regra nâo 
serem sujeitos, como acontece corn o cabelo, a 
coloraçôes, permanentes, etc., que poderâo 
distorcer os resultados. 
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Heresia e Ciência: "A Libertaçâo Sexual da Viagem" 
A professora Clara Pinto Correia 
demonstrou que "um dos terrenos 
mais minados da ciência sempre foi o 
da Sexualidade". Citou Joâo 
Rodrigues de Castelo Branco (século 
XVI) e O caso clinico que este relata 
de Maria Pacheca, "uma rapariga que 
passou a Varâo". O assunto que a 
motivou foi a transexualidade e a 
ligaçâo libertadora que lhe encontra 
aos Descobrimentos. A Biôloga 
proferia uma conferência no âmbito 
do colôquio que o Centro de 
Epistemologia e de Histôria das 
Ciências e das Técnicas da 
Universidade Técnica de Lisboa esta 
a realizar desde segunda-feira no 
Instituto Superior de Economia e 
Gestâo. O ministre da Ciência e da 
Tecnologia, Mariano Gago, encerrou 
os trabalhos. "Se queremos celebrar 
as heresias levantadas como 
provocaçôes à nossa capacidade de 
pensar pelo curso do conhecimento 
humano, teremos necessariamente 
que olhar para aqui", lançou Clara 
Pinto Correia, notando que a heresia 
de que pretendia falar nâo esta 
consignada em nenhum livre. "Nem 
faria sentido que estivesse, porque diz 
respeito à transexualidade", vincou, 
manifestando o desejo de reflectir 
sobre a possibilidade dos 
Descobrimentos terem sido, também, 
entre as muitas outras coisas que hoje 
afirmamos que foram, uma mola 
poderosissima de libertaçâo sexual. O 
caso de Maria Pacheca foi descrito 
inicialmente por um médico 
português no século XVI e segundo a 
biôloga "é como uma carta que esteve 
desde sempre em cima da mesa mas 
que ainda nunca ninguém se lembrou 
de virar". Clara Pinto Correia tentou- 
o. O caso que o médico português 

descreve no seu livro de 1551 
"Centürias de Curas Medicinais", 
sobre a "Cura 39", mereceu o 
destaque da oradora, cujos pianos 
passam pela escrita da biografia do 
clinico. "Na freguesia de Esgueira, a 
nove léguas de Coimbra, cidade 
ilustre de Portugal, havia uma 
rapariga, fidalga, cujo nome, se nâo 
me engano, era Maria Pacheca. 
Chegada à idade em que as mulheres 
costumam ter pela primeira vez a 
menstruaçâo, em vez desta, 
principiou a aparecer-lhe e a 
desenvolver-se um pénis que até esse 
tempo estivera interiormente oculto. 
Desta forma transitou de mulher ao 
sexo masculino, vestiu fato de homem 
e foi baptizada, corn o nome de 
Manuel. Foi à India, tornou-se famoso 
e rico, e, ao voltar à pâtria, casou. 
Ignoro se teve descendência. Todavia 

As mudanças climatéricas de 
Marte poderâo ser conhecidas 
o responsâvel pela missâo Mars 
Pathfinder, Matt Golombek, 
considéra que as prôximas 
sondas lançadas da Terra 
poderâo desvendar o mistério 
das mudanças climatéricas 
ocorridas hâ très mil milhôes no 
planeta Marte. Segundo este 
responsâvel, poderâ deixar de 
constituir um mistério a causa 
ou causas que tornaram o 
planeta vermelho frio e ârido 
depuis de ter sido quente e 
hümido. As sondas Viking em 
1976 e, mais recentemente. Mars 
Pathfinder e Mars Global 
Surveyor (MGS) têm transmitido 
informaçôes que mostram que as 
temperaturas eram claramente 
mais elevadas que as actuais em 
Marte e que a âgua em estado 
liquide era abondante. Matt 
Golombek, do Instituto 

Tecnolôgico da California, nos 
EUA, relata na revista "Science" 
que Mars Pathfinder e MGS têm 
permitido observar as rochas 
formadas ou moldadas por 
cursos de âgua que provam sem 
ambiguidade que o planeta foi 
percorrido por grandes 
correntes de âgua e, talvez, 
coberto por oceanos. "Todos os 
resultados indicam que foi 
produzida uma mudança 
climatérica num momento 
exacte no passade", référé o 
cientista. No artigo. Matt 
Golombek, sublinha que "as 
futuras missôes das sondas e 
robots, que explorarâo, in situ, 
âreas muito antigas de Marte, 
ajudarâo a descobrir quai o 
ambiente do planeta" nos 
primeiros tempos da sua 
existência. 

estâmes cônscios de que ficou sempre 
imberbe", conta o clinico, que chegou 
a ser médico do papa, em Roma. 
Segundo Clara Pinto Correia, 
"muitissimos outres cases retratados 
nas "Centürias de Curas Medicinais" 
alertam-nos, sem alarde nem retôrica, 
para a recorrência destas condiçôes, 
tâo antigas como a condiçào 
humana". Neste e neutres cases 
descritos pelo clinico, conhecido para 
a posteridade por Amato Lusitano, 
nâo hâ qualquer referência explicita à 
transexualidade, notou a biôloga, 
acrescentando que dada a 
frontalidade desarmante corn que sâo 
apresentados os diverses incidentes 
socialmente mais delicados, falar de 
censura, ou até de auto-censura 
imposta pela moral do tempo, parece 
descabido. "Talvez, pura e 
simplesmente, o quadro mental para 
pensar nos seres humanos desta 
forma ainda nâo estivesse concluido. 
A realidade existia. O contexte 
também. Mas o conceito nâo", disse. 
"Uma coisa que sabemos bem é que, 
durante todo este période, as 

sexuais eram 
como uma 

fisiolôgica légitima, 
se considerava a 

acrescentou 

indefiniçôes 
pressentidas 
potencialidade 
porque nâo 
separaçâo dos sexos 

Clara Pinto Correia. Notou que em 
cases idênticos relatados, de uma 
forma ou de outra, estâo envolvidos 
desterros ou distancias, ilhas désertas 
ou paragens exôticas e longlnquas: 
envolvem os caminhos para o 
afastamento dos parâmetros 
ocidentais europeus. Da mesma 
forma, destacou. Maria Pacheca 
muda de sexo ainda em Portugal, mas 
esta parece,ser uma mudança passiva, 
a grande linha divisôria sô aparece 
depois corn a a viagem à India que 
parece ter o poder de operar a 
transformaçâo activa, depois da quai 
Manuel pode voltar à Pâtria, casar e 
re-emergir de pleno direito como 
chefe de familia. "Sendo assim, a 
viagem, todas as viagens e por 
excelência a grande viagem global 
das Descobertas, pode de repente 
revelar-se-nos como um factor 
irresistivel da mais profunda das 
libertaçôes sexuais", concluiu Clara 
Pinto Correia, logo notando que 
falava da libertaçâo sécréta em cada 
individuo, solto por fim das 
convençôes familiares e sociais. 
Segundo a professora, "estes anseios 
de mudança, e a necessidade de 
efectuâ-la noutro lugar, deve ter sido 
ainda mais premente durante as 
Descobertas, porque os transxuais (tal 
como os homossexuais) eram entâo 
consistentemente classificados como 
monstros". Admitiu que jâ se escreveu 
tanto, jâ se pensou tanto, jâ se 
estudou tanto sobre as Descobertas e 
o seu impacto monumental na 
remodelaçâo da face do mundo, mas 
talvez nunca ninguém tenha pensado 
nesse processo como veiculo 
privilegiado de renascimento sexual. 
A investigadora acredita que faz tanto 
sentido, bate tudo tâo certo, a lôgica 
do argumento é tâo escorreita, que 
achou tempo de citar o aviso de 
Fernando Pessoa: "Sô conseguimos 
ver aquilo que jâ vimos". A carta 
estava virada para baixo, agora estâ 
virada para cima, terminou a 
oradora, notando que talvez a pessoa 
citada por Amato Lusitano nâo tenha 
podido ter muitos filhos. "Mas 
esperamos, certamente, que tenha 
sido muito feliz", terminou. 

ASSINE E DIVULGUE 

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

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

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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CARNEIRO Voce estarâ ocupado/a com redacçào, 

publicaçâo, publicidade, relaçôes 
püblicas, viagens. A fase lunar coloca em 
evidência filosofia, ciências socials, 
poesia. Um nativo de Gêmeos marca 
presença. 

TOURO 0 momento traz um importante certo 
doméstico, possivel mudança de residência 
e de situaçâo conjugal. Continue 
observando a sua dieta alimentar, tenha 
cuidado corn o excesso de sobremesas. 

GEMEOS Você estarâ envolvido/a numa discussâo corn 
pessoas de pontos de vista opostos - recuse-se 

K 1 afazerpapeldejuiz. Vâfundonabuscade 
^ ^ ^ informaçôes fundamentals. Aceite a ajuda de 

I il I um pisciano. 

CARANGUEJO Nào se apresente como voluntârio/a numa 
causa social. Um capricomiano esta 
esperando que você assuma um 
compromisse no lugar dele. Seja esperto/a, 
nào se sobrecarregue. Sua saüde agradece. 

LEÀO Você atrai pessoas problemâticas - faça-as 
r compreender que elas têm potencial para 

// ajudar-se a si mesmas. Mostre aos outros que 
/ {( j a boa sorte esta logo ali virando a esquina. Hâ 

\ \ um aquariano no cenârio. 

VIRGEM Imprima seu estilo, nào imite os outros, 

enfatize originalidade, independência, 
capacidade inventiva. Um leonino que você 
ajudou uma vez agora devolverâ o favor. 
Elimine o aspecto negative, acentue o 
positive. 

BALANÇA Você vai ter a opçâo entre ir em frente ou 

tomar um desvio. Conquiste as coisas do seu 
jeito, mas evitando forçar os acontecimentos. 
No cenârio, hâ uma importante participaçâo 

uativo de Caranguejo. 
m 
ESCORPIAO As questôes financeiras dominam o 

cenârio, examine os vârios aspectos do 
problema para tomar a decisào mais 
acertada. Aquilo que era considerado sem 
substâneia é, na verdade, bastante sôlido e 
viâvel. 

SAGITARIO Seu dclo estâ em al ta, reescreva, revise, 

reconstrua sobre uma estrutura mais sôlida. 
Tome a iniciativa, désigné o lugar onde 
ocorrerâ a aeçâo. Um nativo de Escorpiào 
presta ajuda corn uma missào sécréta. 

CAPRICÔRNIO Nào entre em atrito corn um nativo de 
Caranguejo, o prejuizo serâ apenas seu. 0 

busca para a sua pesquisa poderâ 
^ estar nas pâginas desportivas do jomal. Um 

^ J nativo de Virgem domina o cenârio. 

AQUARIO Sua paciência vai pagar dividendos. 
Algumas pessoas sâo mais lentas do que 
outras - tenha cuidado para nào pressionar 
demais. Se souber esperar, terâ uma bêla 
recompensa. Hâ um Balança no pedaço. 

PEIXES Destaque para mistério, intriga, glamour. 
Alguém vai cumprimentâ-lo/a corn um; 

I "Olâ, bonitào/inha!" Um nativo de Virgem 
e um outro pisciano estâo envolvidos nisso. 

BANCO ESPIRITO SANTO ^ 

O SEU BANCO DE SEMPRE 

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

Pacote de Beneficios aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

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

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

Internet - http://www^.bes.pt 
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Bombeiros-Montanhistas salvam suicida 
Uma équipa de bombeiros- 
montanhistas da Madeira salvou 
segunda-feira de madrugada um 
individuo, de 34 anos, que se tinha 
atirado do miradouro do Pinâculo 
tentando pôr termo à vida. O referido 
individuo, cuja identidade nâo foi 
revelada, foi encontrado 25 metros 
abaixo do miradouro por uma équipa 
de montanhismo dos Bombeiros 
Voluntârios Madeirenses, tendo sido 
depois transportado para o Centro 
Hopistalar do Funchal corn apenas 
algumas escoriaçôes nas pernas. Uma 
viatura pertencente a uma empresa 
comercial estacionada junto ao 

miradouro levantou suspeitas a um 
taxista que passou no local por volta 
das 03:00, num serviço ao Caniço. 
No regresso ao Funchal, o taxista 
resolveu alertar a PSP que no interior 
da viatura encontrou uma carta 
dirigida a uma pessoa de familia. 
Alertado o Serviço Regional de 
Protecçâo Civil, foi accionada a 
operaçào de busca e salvamento 
tendo o individuo, de 34 anos, sido 
encontrado caido numa das rochas da 
falésia. O miradouro do Pinâculo, de 
onde se pode ver a baia do Funchal, é 
um local utilizado pelos suicidas. 

SIGNORA 

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

Lê o seu hituro na palma da mâo e em caxtas. Foi escolhida 
para asslstir pessoas corn problemas e tem ajudado muita gente 
de todas as categorias sociais corn problemaus de amor. 
Casamento, negôcios e saüde, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequeno, fica por resolver. 
Se reside fora da area de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatârio. 

Se outros videntes me consultam, porque nâo, você? 

647 Sheppard Ave., W. (junto à Bathurst) 'Icl* (416) 638-0582 
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PMAVRAS CRIZADAS 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

HORIZONTAIS: 1-Mlssiva;tuberculo comesti- 

vel.2-Cantiga;pratlcar.3-Destrua;chiste; 

pernada.4-Art.plural;frutos da limelra; 

prep..5-Grito de dor;somar;batraquio. 6- 

Pronome demonstrativo;engordar.7-Gosta- 

ras ;vazlas.8-Nota musical;descanco; art. 

plural.9-Fileira ; a primelra vertebra cer 

vical; letra grega.10-Grampo;segulas;oxi- 

do de calcio.11-Indios do Brasil;cabelei- 

ra.12-Desbastar;fumegar. 

VERTICAIS: 1-De precos elevados;acarici- 

ar.2-Aneis;colocara em mala.3-Sorria;ala; 

ligar.‘4-Basta;unidade das medidas de ca- 

pacidade;reze.5-Nota musical;vinhaca; for- 

ma arcaica de uma.6-Catre;cercar.7-Panca- 

da corn bola;ondas.8-Simbolo qulmico do A- 

mericio; signe ; art.plural.9-Possuir;estir- 

pes;simb.quimico do cobre.10-Ligas;ade- 

ptosjpreposicao.ll-Recearas;ramada.12-A- 

romatizar;pertencente ao Sol. 

Soluçôes da semana passada: 

HORIZONTAIS: 
1- Roca; Caducos. 2- Alourar; roço. 3- Soar; literal. 
4- Orladas; tosa. 5- Ricar. 6- Reata; adaiâo. 7- 
Arruma; iscos. 8- Barra. 
9- Area; corrido. 10- Ciarias; amar. 11- Roia; 
rabiado. 12- Esmolas; alas. 

VERTICAIS: 
1- Rasoira; acre. 2- Olor; erârios. 3- Coalhar; 
Caim. 
4- Aura; tubarôes. 5- Drama. 6- Calai; arcara. 7- 
Arisca; rosas. 8- Adiar. 
9- Uretras; raia. 10- Coro; ichimal. 11- Ocasiâo; 
dada. 12- Sola; ossoros. 

Governo regional 
estuda situaçâo dos 

Pescadores do Caniçal 
Membros do governo regional da Madeira 
receberam terça-feira pescadores em crise do 
Caniçal e do Machico e pediram dados 
concretos para avaliar as suas carêneias. O 
secretario regional do Piano, Paulo Fontes, e o 
responsâvel pela Agricultura e Pescas, 
Bazenga Marques, pediram aos pescadores 
para apresentarem ao governo um 
levantamento completo, barco a barco, das 
capturas efectuadas este ano por comparaçâo 
corn as capturas de anos anteriores, a fim de 
podem avaliar a extensâo da crise que se vive 
no Caniçal e no Machico. Apôs a entrega 
desses elementos o governo ira avaliar cada 
caso individualmente para preparar eventuais 
soluçôes em resposta às reivindicaçôes dos 
pescadores, que se queixam de nâo ganhar o 
suficiente para dar de corner às suas familias. 
Numa fase inicial o governo começou por 
recusar-se a aceitar a existência de qualquer 
crise na pesca daquela regiâo, pelo que o 
resultado do encontro desta semana foi 
classificado como "uma vitoria dos 
pescadores" pelo deputado da CDU Edgar 
Silva, em declaraçôes à agêneia LUSA. Os 
pescadores de atum do Caniçal e do Machico 
reivindicam apoios que minimizem os 
prejuizos da ma' safra de 1998, e, como forma 
de luta, manifestaram-se, na passada semana 
em frente ao edificio da presidência do 
governo regional. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

^ lÿ'»' Horâcio Domingos 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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SISTEMA ESCOLAR: 
MAIS TRANSFORMAÇÔES 

Por: Ana Fernandes 

O ministro da Educaçâo do 
Ontario, Dave Johnson, anunciou 
a semana passada mais uma 
mudança no sistema escolar, mais 
propriamente, no tocante ao 
curriculo para o 9°° , 10®° e 11°° 
anos, por agora. Por qualquer 
motivo, que até me pareceu 
estranho, estas mudanças nâo 
foram bem recebidas por alguns 
pais e professores. Uma mudança 
deste teor no sistema educacional 
so pode trazer vantagens. Claro 
que nâo é ainda um curriculo 
perfeito, mas é um passo para 
uma transformaçâo hâ muito 
tempo desejada e précisa. 
Apôs alguns meses e até anos de 
estudo da situaçâo das nossas 
escolas, o governo chegou à 
conclusâo de que algo teria que 
ser feito para que os nossos 
estudantes se preparassem para o 
novo milénio. E que nos tempos 
que correm nâo se pode admitir 
que um estudante chegue ao 12°° 
ano e ainda soletre quando lhe 
dâo um texto para 1er (por muito 
simples que este seja) e dê erros 
ortogrâficos de base. Porém, esta 
é a realidade de muitos dos nossos 
estudantes que hoje em dia 
frequentam o ensino secundârio. 
Claro esta que todas as 
modificaçôes que ocorrem em 
qualquer sector, parecem um 
pouco caôticas ao principio, mas 
também hâ que ter consciência 
que se deve começar em algum 
lugar. Muito pessoalmente, nâo 
sou grande admiradora deste 

governo e determinadas leis 
tomadas por este ministro da 
educaçâo nâo tiveram nem 
cabeça, nem tronco, muito menos 
membros. No entanto, esta foi 
uma das excepçôes à regra. Jâ nâo 
era sem tempo que estas 
mudanças deveriam ser impostas. 
Para os alunos, sô poderâo ser 
benéficas. 
Nos parses da Europa, mais 
propriamente em Portugal cujo 
sistema conheço muito bem, este 
curriculo jâ faz parte da "idade da 
pedra". O meu apelo vai para os 
pais apoiarem estas modificaçôes, 
por sô podem ser benéficas na 
educaçâo dos seus filhos; sâo 
sementes que brotarâo muito bom 
fruto. Acima de tudo, deveremos 
lutar para que a nossa 
comunidade aposté cada vez mais 
na educaçâo como a chave para 
um futuro brilhante. Quanto aos 
professores, o planeamento de 
aulas e material para este novo 
curriculo ser implantado em 
Setembro, parece ser impossivel. 
Porém, lembremo-nos que no 
Verâo existem dois meses de 
férias, bem merecidas, mas nâo 
custa muito tirar duas ou très 
semanas e dedicar-se à pesquisa e 
planeamento desse mesmo ano 
escolar, pelo menos até ao Natal, 
época em que voltaremos a ter 
férias. Jâ agora: nâo percam a 
semana da Educaçâo organizada 
pela Associaçâo Portuguesa da 
Universidade de York a realizar de 
22 a 26 deste mês. 

MKIA, em 
Toronlo 

A jovem e talentosa fadista 
MISIA, numa iniciativa de 
CIRV e Roy Thompson Hal, 
estreia-se em Toronto, sexta- 
feira, dia 9 de Abril, no Roy 

Thompson Hall. 
Os bilhetes jâ estâo à venda nas bilheteiras do Roy 
Thompson Hall e em CIRV-fm. 
Informaçôes e réservas pelo telefone: (416) 537-1088. 
Nâo percam a oportunidade de escutar MISIA, a voz 
que faz a diferença. 

MIGIiEL ÂSGELO: LANÇA 
TRABALHO A $010 

Por; Ana Fernandes 

Miguel Angelo, 
vocalista e letrista dos 
Delfins, considerado 
jâ por muitos o 
possuidor da voz mais 
encantadora da 
m ü s i c a 
contemporânea 
portuguesa, lança o 
seu primeiro trabalho 
a solo corn o titulo 
genérico de Timidez. 
Um trabalho composto 
por doze temas, a 
maioria dos quais da 
autoria _ do prôprio 
Miguel Angelo, e produzido pelo seu colega dos Delfins, 
Fernando Cunha. Dois dos temas do Timidez estâo 
englobados na banda sonora original do filme "Zona J". 
Para o Miguel Angelo, este trabalho foi a concretizaçào 
de sonho existente hâ muitos anos. Quem admira os 
Delfins, sem dûvida, que apreciarâ também o Miguel 
Angelo e a sua "Timidez". 

r 

y 

Aguas puras 
adodcadas 

ûnicamente corn o 
açûcar natural dos 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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França/Sang^e contaminado: 
APH elogia coragem de ex-ministros 

A Associaçâo Portuguesa de Hemofilicos (APH) 
afirmou esta semana que os antigos responsâveis da 
saüde franceses "tiveram a coragem de se submeter 
a tribunal de julgamento", sendo essa a grande 
diferença existente entre o caso francês e o 
português. "Eles foram ilibados, mas sujeitaram-se 
ao tribunal de julgamento, enquanto em Portugal 
as pessoas acusadas pelo Ministério Publico de 
propagaçâo de doença contagiosa com dolo 
eventual nâo se querem sujeitar à mesma 
instância", disse Maria de Lurdes Fonseca da APH. 
A responsâvel da APH reagia desta forma à decisâo 
do Tribunal de Justiça da Repûblica (TJR) francês 
de absolver o antigo primeiro-ministro socialista 
Laurent Fabius e a antiga ministra dos Assuntos 
Sociais Georgina Dufoix da acusaçâo de homicidio 
involuntârio, por causa de sangue contaminado 
corn o virus da SIDA (VIH). O TJR declarou por 
outro lado culpado de "duas contaminaçôes" o 
antigo secretârio de Estado da Saüde Edmond 
Hervé. "O caso português é muito mais grave do 
que o francês", disse Maria de Lurdes Fonseca, 
acrescentando que "no caso de França as pessoas 

Morreu Luis Villas-Boas 
O musicôlogo Luis 
Villas-Boas morreu 
quarta-feira ao fîm 
da manhâ no 
Hospital de Santa 
Maria, em Lisboa, 
vitima da doença de 
Alzheimer. Luis 
Villas-Boas, 75 anos, 
foi um dos 
fundadores do Hot 
Club de Portugal e 
um dos 
dinamizadores da 
müsica jazz no pais. 

envolvidas eram acusadas de ter 
administrado sangue sem fazer 
anâlise prévia para o VIH porque 
na altura o Instituto Pasteur 
ainda nâo tinha disponibilizado o 
teste". "Nâo analisaram o sangue, 
que veio a infectar as pessoas", 
sublinhou. "Em Portugal, os 
acontecimentos ocorreram dois ^ ‘ 
anos mais tarde, logo os 
conhecimentos cientificos sobre 
esta matéria estavam mais 
desenvolvidos", salientou. "Os 
responsâveis portugueses 
escolheram para fornecimento de 
derivados do plasma o 
laboratôrio Plasmapharm quando tinham 
conhecimento através de documentos autenticados, 
fornecidos pela APH, de que aquela empresa nâo 
era credivel no pais de origem, a Austria", disse. 
"Quando o lote de derivado do plasma deste 
laboratôrio chegou a Portugal a APH pediu que 
fosse analisado, mas as autoridades de saüde 

nacionais recusaram-se 
a faze-lo, tendo jâ 
disponiveis testes para 
o efeito", acrescentou. 
Dada a récusa dos 
responsâveis, a APH 
mandou fazer a anâlise 
na Austria, "o que 
demorou muito mais 

\ 
\\ 

O musicôlogo 
1 

era o jazz em 
^Portugal", nas palavras do 

présidente do Hot-Clube de 
Portugal, Bernardo Moreira. 
"Tudo o que existe hoje foi ele que 
fez. Se nâo fosse ele, ainda 
estariamos na pré-histôria do jazz 
em Portugal", disse Bernardo 
Moreira à agência Lusa. Em 
memôria ao seu fundador, a Escola 
de Jazz do Hot-Clube esteve 
fechada quarta e quinta-feira. Luis 
Villas-Boas "gostava muito de 
trazer os mais novos debaixo da 
asa, para os educar a ouvir essa 
müsica que era nova entre nôs", 
disse Rui Neves, divulgador de jazz 
e actual director artistico do 
Centro Cultural de Belém. Em 
declaraçôes â Agência Lusa, Rui 
Neves lembra "os muitos nomes e 
bons que o Luis trouxe a Portugal, 
ainda muito antes do festival de 
jazz de Cascais". "Foi um 
percursor", disse o musicôlogo, que 
lembrou ainda os tempos em que 

Luü Villas-Boas 

foi sôcio de Luis Villas-Boas no 
club "Louisiana", em Cascais, 
"onde sô se podia tocar ao sâbado e 
domingo à tarde, por causa dos 
vizinhos". Rui Neves recorda que 
Villas-Boas "trouxe a Portugal 
Count Basie, Louis Armstrong, 
Ella Fitzgerald", às vezes "em 
condiçôes de produçâo muito 
dificeis, nada parecidas corn as que 
hoje existem". 

Luts Vilas-Boas, “pai” do Jazz em 
Portugal, na companhia do Présidente da 
Repûblica, Dr. Jorge Sampaio. 

tempo", frisou. "Os franceses ao 
menos nâo tiveram medo de ir a 
julgamento", disse Maria de 
Lurdes Fonseca, adiantando que 
o Tribunal Constitucional é o 
ultimo recurso dos nove arguidos 
envolvidos no processo 
português, que envolve a ex- 
ministra da Saüde Leonor Beleza 
e a mâe. Maria dos Prazeres 
Beleza, na altura secretâria-geral 
do Ministério da Saüde. O caso 
português esta agora pendente 
da decisâo do Tribunal 
Constitucional de aceitar, ou 
nâo, as alegaçôes de 

inconstitucionalidade apresentadas pelos arguidos 
depois de o Tribunal da Relaçâo ter proferido um 
acôrdâo que anulou o despacho de nâo-pronüncia 
do Juiz Pinto de Albuquerque, considerando que o 
caso deveria seguir para julgamento. Este caso 
remonta a 1986, data em que foi conhecido o facto 
de alguns hemofilicos estarem infectados corn o 
virus VIH. A APH denunciou esta situaçâo em 
1992 ao Departamento de Investigaçâo e Acçâo 
Penal (DIAP) do Ministério Püblico (MP). Segundo 
a associaçâo, o ex-ministro da Saüde Arlindo de 
Carvalho apresentou também o caso ao MP, depois 
de um grupo de trabalho nomeado para averiguar 
esta situaçâo ter concluido que o lote de derivados 
do plasma em causa era susceptivel de transmitir o 
virus da Sida. 

A 

prepara-se 
para o 

ano 2000 
com uma 
linlia de 

automoveis 
renovada. 

FHipe Gomes na York. Volkswagen 

convida-o a experimentar o modelo da sua 

preferência. 

-modelos a gasolina 
e gasoleo 
-uma vasta gama de 
veicnlos usados e peças 
-assistência impecâvel. 

1950 Wilson i%vc. 

Toronto 

741-7480 

Drivers wanted.( 
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Locals de venda de O MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE; 

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

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 
TORONTO; 
-Papelarias Portugal 
-Caldense Bakery 
-Palace Flowers 
-Silva & Sobral Variety Store 
-College Book Store 
-Discount Mart 
- 3 Padarias NOVA ERA 
- Courense Bakery 
- Pepper’s Café 
-Churrasqueira Costa Verde 
ETOBICOKE; 
-Churrasqueira Bom Apetite 
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 
-Sâbado, dia 13, o Canadian Madeira Club, realiza 
a grandiosa "Festa da Bordadeira", com jantar, 
exposiçâo de Bordados, Folclore e baile com o 
Conjunto de Mario Marinho. 

-Domingo, 14, o Clube Português de Mississauga, 
realiza um almoço de "Angariaçâo de Fundos", 
promovido pela Comissâo Prô-Sede. 

-Sâbado, dia 20, realiza-se a 3a. Festa em Honra do 
Divino Espirito Santo da Casa dos Açores. Haverâ 
jantar e baile corn 'Os Vadios'. 

- O Peniche Community Club of Toronto, leva a 
efeito a festa do 18o. aniversârio, no Resurrection 
Hall. Parabéns! 

-O Grupo de Saûde Feminino "BEM ESTAR", 
colaboraçâo entre a St. Stephen's Community 
House, a Portuguese Community Mental Health 
Clinic e o Toronto Hospital, Wester Division para 
Mulheres Portuguesas, tern varios programas ao 
dispor das mulheres. Informaçôes, pelo telefone: 
(416) 926-8221, Ext. 232, através da Michelle Reis- 
Amores. 

-De 20 a 23 de Março, visita a comunidade 
portuguesa de Toronto, o Secretario de Estado da 
Juventude, de Portugal, Dr. Antonio José Seguro. 

-A "St. Anthony Church", apresenta no dia 28 de 
Março, as 4 horas da tarde, o "Coro Giuseppe 
Verdi", com o tema 'Requiem'. A entrada é gratis. 

-Açores Sociedade Divino Espirito Santo, realiza o 
Império de Sào Joâo e a eleiçâo da Rainha 1999- 
20Ô0, sâbado, 20 de Março, no Clube Português de 
Cambridge. 

-O Mayor Mel Eastman, proclamou o mês de 
Março, o "Easter Seal Month". A histôria do 'Selo 
da Pâscoa', este ano, foca o caminho em que a 
sociedade deve caminhar para apoiar crianças corn 
deficiências fisicas. 

-A équipa do Santa Clara, de Sào Miguel, vai 
disputar um jogo a Newark, no dia 10 de Junho, 
Dia de Portugal. Empresârios em Toronto, estâo 
procurando trazer a équipa do Santa Clara, a 
Toronto, antes ou depuis do Dia de Portugal. 

-O Leitorado de Português da Universidade de 
York, corn o patrocinio do Instituto Camôes, do 
Consulado-Geral de Portugal em Toronto e do 
Departamento de Linguas, Literaturas e 
Linguisticas da Universidade de York, promove 
uma conferência sobre "Literaturas Luso-Afro- 
Brasileiras do Século XX", nos dias 25, 26 e 27 de 
Março. 

-As velhas-guardas portuguesas de Windsor, Essex 
e Kent County, vâo de excursâo às festas 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, grâtis, 
corn creche e TTC pagos. Info: (416) 534-1605. 

EMPREGO 
PRECISA-SE 

Precisa-se de pessoal para limpeza na 
area de Mississauga e Toronto. 
TEL.:(416) 860-2262 

Precisa-se de ajudante de pasteleiro 
para padaria em Mississauga. 
TEL.:(905) 279-7557 

Precisa-se de carpinteiros de 
acabamento corn ou sem experiência. 
Entrada imediata. 
TEL.:(416) 534-8218 — Telefonar 
depois das 7 pm. 

Precisa-se de cabeleireira corn 
experiência. 
TEL: (416) 536-1757 e fale corn 
Alfredo. 

Procura-se pedreiro corn experiência e 
Uniâo 
TEL.: (416) 540-6571 — (Depois das 
lOpm telefone para:656-9901) 

Stand de automôveis précisa pessoal 
para lavar carros 
TEL.:(416)531-7796 

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 fami'lia 
para cuidar de propriedade corn 
conhecimento de agriculture e 
jardinagem. Dà-se casa. Mais 
informaçôes, contacte Julie; 630-6010 
entre as 9 da manhâ e as 5 da tarde. 

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

Quer ganhar o mâximo ? 
Entâo contacte “O MILENIO” e anuncie os sensprodutos de 
compta e venda, na pagina dos CLASSIFICADOS. Fale corn 

Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

U16) .l-IR - 0.940 
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Morre Joe DiMaggio 
lenda do baseball 

O desporto perdeu nesta segunda- 
feira uma das grandes legendas deste 
século, Joe DiMaggio, o maior idolo 
da histôria do baseball norte- 
americano. 
DiMaggio, que estava com 84 anos, 
foi submetido a uma cirurgia para 
remover um tumor no pulmâo em 
Outubro passado e, durante semanas, 
lutou para superar uma série de 
complicaçôes que inclusive levaram 
os médicos a desenganâ-lo. 
Uma vez surpreendentemente 
recuperado do estado de coma, 
porém, DiMaggio voltou para casa, 
onde acabou falecendo ao lado de seu 
advogado e amigo de longa data, 
Morris Engelberg, que noticiou sua 
morte, do irmâo Dominick e de dois 
netos. Também estava cercado por 
Joe Nacchio, seu amigo hâ seis 
décadas. 
O corpo de DiMaggio foi transladado 
para a California, sendo enterrado 
em San Francisco, a cidade em que o 
jogador nasceu, em 25 de Novembro 
de 1914. 
"DiMaggio, um cavalheiro dentro e 
fora de campo, enfrentou sua doença 
corn a mesma força corn que jogava o 
baseball e corn a mesma dignidade, 
estilo e elegância corn que viveu sua 
vida", disse Engelberg, que era 
também vizinho de porta de 
DiMaggio. 
Quando recebeu alta do hospital, em 
19 de Janeiro, DiMaggio foi 
convidado pelo dono do New York 
Yankees, George Steinbrenner, para 
fazer o arremesso inicial na partida 
de abertura da équipa na temporada 
99 do baseball, a 9 de Abril. 
A équipa nova-iorquina foi a casa de 
DiMaggio durante 13 anos, até 1951, 
ganhando nove campeonatos . Neste 
periodo, porém, desfalcou o Yankees 
por très temporadas enquanto servia 
na Segunda Guerra Mundial. 
O desempenho na temporada de 
1941, em que bateu todos os recordes 
do desporto nacional, promoveu-o à 
condiçâo de astro do baseball e 
celebridade nacional. 
Mas DiMaggio subiu muitos outros 
degraus na escada da fama em 
1954quando casou corn Marilyn 
Monroe, uma relaçâo que pouco 
durou e causou um profundo 
sofrimento no jogador. 

Durante anos apôs a morte de 
Marilyn, em 1962, DiMaggio ainda 
enviava flores para o seu tùmulo, ao 
mesmo tempo em que se recusava a 
falar sobre a actriz. 
A postura esguia e a expressâo 
refinada inspiraram obras na 
literatura e na mûsica, como "Mrs. 
Robinson", a cançâo em que Paul 
Simon lamenta o desaparecimento 
dos grandes herôis. 
Durante meio século, DiMaggio foi 
apresentado como "o maior jogador 
do mundo". E nâo era para menos. 
Por très vezes, ganhou o titulo de 
melhor jogador do campeonato, 
conquistou nove campeonatos, 
disputou 11 All-Star Games e entrou 
para o Corredor da Fama em 1955. 
Como se nâo bastassem os 
excepcionais numéros no cenârio 
desportivo, DiMaggio também 
conquistou um lugar quase 
legendârio na cultura norte- 
americana, o motivo pelo quai Paul 
Simon e Ernest Flemingway 
escreveram sobre ele. Talvez a 
ascendència como filho de italianos 
fizessem de DiMaggio alguém tào 
especial. 
"Gostaria de levar o grande 
DiMaggio para pescar", disse 
Hemingway em "O Velho Lobo do 
Mar". "Dizem que seu pai foi um 
pescador. Talvez ele fosse tâo pobre 
quanto nos e entendesse". 
De facto, o pai queria que DiMaggio 
seguisse seus passos, mas o jovem 
revoltou-se, assim como seus irmàos 
Vince e Dom, que também passaram 
a maior parte da vida jogando 
baseball. 
Timido, DiMaggio devotou os 
ùltimos anos de sua vida aos netos e 
aos quatro bisnetos e à arrecadaçào 
de fundos para o Hospital Infantil Joe 
DiMaggio, em Hollywood, na 
Florida. 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A maior companhta privada 
distribuidora de sistemas de 

iélecomunicaçôes do Canada. 
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Tel-e Connect Systems, 
é o feliz recepiente de um prémio no 

Authorized Independent Distributor Awards 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITÔRIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO ÇANADÂ 

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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Futebol: Ranking da IFFHS 
-Benfica e FC Porto em queda 

Benfica e FC Porto cairam oito e 18 lugares, 
respectivamente, no 'ranking' de clubes da 
Federaçâo Internacional de Histôria e Estatisticas 
do Futebol (IFFHS), cuja tabela continua a ser 
liderada pelo Inter de Milâo. 
Os vice-campeôes italianos totalizam 338,0 pontos 
no topo do 'ranking' do organismo sedeado em 
Wiesbaden, Alemanha, e sâo agora seguidos pelos 
brasileiros do Palmeiras, que têm 299,5 e subiram 
do terceiro para o segundo lugar. 
Numa tabela que sofreu muitas alteraçôes entre os 
10 primeiros - corn destaque para as subidas dos 
espanhôis do Real Madrid, do sexto para o terceiro 
lugar, e dos ingleses do Chelsea e do Manchester 
United, do ll/o para o quinto e do 15/o para o 
nono, respectivamente -, o Benfica é agora 62/o 
classificado e o FC Porto 75/o. Entre os primeiros, 
as principals quedas foram protagonizadas pelos 
brasileiros do Vasco da Gama, do segundo para o 
quarto lugar, e pelos alemàes do Bayern de 
Monique, do quarto para o sétimo. 
Embora tenha caido do 54/o para o 62/ posto, o 

Benfica é o clube português melhor colocado no 
'ranking' relativo ao periodo entre 01 de Março de 
1998 e 28 de Fevereiro de 1999, corn 155,0 pontos, 
seguido do FC Porto, que tem 141,5 e sofreu um 
tombo do 57/o para o 75/o lugar. 

- 'Ranking' da IFFHS em 28 de Fevereiro: 

1. (1) Inter de Milâo, Itâlia - 338,0 pontos 
2. (3) Palmeiras, Brasil - 299,5 
3. (6) Real Madrid, Espanha - 296,0 
4. (2) Vasco da Gama, Brasil - 295,5 
5. (11) Chelsea, Inglaterra - 280,0 
6. (5) River Plate, Argentina - 274,5 
7. (4) Bayern de Monique, Alemanha - 270,0 
8. (7) Glasgow Rangers, Escôcia - 265,5 
9. (8) Bolonha, Itâlia - 256,0 

. (15) Manchester United, Inglaterra - 256,0 

(...) 

62. (54) Benfica, Portugal - 155,0 
75. (57) FC Porto, Portugal - 141,5 

Euro 2004: Escolha anunciada sô 
em Setembro ou Outubro 

O présidente do Comité Executivo 
da candidatura de Portugal à 
organizaçâo do Campeonato 
Europeu de Futebol de 2004, Carlos 
Cruz, disse na segunda-feira em 
Espinho que a escolha da UEFA sô 
deverâ ser anunciada em Setembro 
ou Outubro. Carlos Cruz, que 
promoveu a candidatura portu- 
guesa ao Euro-2004 na cerimônia 
de entrega de prémios do Clube 
Nacional da Imprensa Desportiva 
(CNID), indicou que o anüncio 
estava inicialmente previsto para Julho mas 
deverâ acontecer mais tarde. Em Setembro, 
integrado na inauguraçâo da nova sede da 
UEFA,- ou em Outubro, em Bucareste 
(Roménia), sâo agora os momentos apontados 
como mais provâveis para a revelaçâo por parte 
da UEFA da candidatura vencedora à 
organizaçâo do Campeonato Europeu de 2004. 

Segundo Carlos Cruz, que 
anunciou a realizaçâo de uma 
investida promocional em 23 de 
Março nos paises do norte da 
Europa (Suécia, Finlândia e 
Noruega), "pela primeira vez a 
UEFA vai ter que escolher entre 
très candidaturas muito fortes". 
O responsâvel referiu que, "neste 
momenta, apôs ter partido alguns 
quilômetros atrâs, a candidatura 
de Portugal ao Euro-2004 esta em 
pé de igualdade corn as restantes, 

contrariando a tendência inicial de derrotados à 
partida". 
Carlos Cruz tem consciência de que "hâ muitos 
detalhes e interesses em jogo", mas mantém a 
estratégia inicialmente traçada pelos 
responsâveis portugueses de "apresentar uma 
candidatura corn um altlssimo grau de 
credibilidade". 

Maritimo testa 
Telemaque 

Ojovem canadiano Kwame Telemaque iniciou 
esta semana um periodo de dez dias de 

trabalho em que ira tentar revelar as suas 
qualidades ao treinador do Maritimo, Nelo 
Vingada. Telemaque, de 18 anos, ‘internacional’ 
canadiano neste escalâo, é defesa central e veio 
indicado pelo goleador Alex, também de origem 
canadiana. Oriundo do Dawson Blues, Telemaque 
destaca-se pelo seu porte fisico. Enquanto isso, 
também o brasileiro Jorginho, oriundo do Atlético 
Paranaense, continua a tentar convencer Nelo 
Vingada das suas capacidades ofensivas tendo em 
vista a assinatura de contrato, revelando-se para jâ 
como um jogador de boa técnica. 

FC Porto ~ febre 
impede Secretario 

de treinar 
A preparaçâo do FC Porto para o jogo corn a 
Uniâo de Leiria, a disputar sâbado no Estâdio 
das Antas, sofreu quarta-feira mais uma "baixa", 
dado que Secretario, corn febre, foi medicado e 
dispensado do treino. A sessâo de preparaçâo 
dos portistas, que decorreu à "porta fechada" no 
relvado principal, registou os regressos de 
Carlos Manuel, sem limitaçôes, e Rui Barros, 
que treinou corn o plantel, embora sob 
vigilância. O departamento clinico portista 
acredita na possibilidade de Secretario e Rui 
Barros poderem ser utilizados no jogo corn a 
Uniâo de Leiria, dado os sintomas e queixas que 
apresentam serem recuperâveis. 

Re$Hllado$ 
c Cla$$iIicacâo 

Jogos de quarta-feira 

NY Rangers 0 Ottawa 3 
Carolina 2 Pittsburgh 3 
Chicago 5 Nashville 2 
Dallas 7 Edmonton 4 

Anaheim 4 Vancouver 4 

Jogos de quinta-feira 

Buffalo - Tampa Bay 
N.Y. Islanders - Toronto 
Philadelphia - Colorado 

Washington - Florida 
St. Louis - Montreal 
Phoenix - Vancouver 

Jogos para hoje 

Nashville - Chicago 
Dallas - Anaheim 
San Jose - Detroit 

Conferencia Oriental - 
Divisâo Nordeste (quarta-feira) 

Equipa J 
Ottawa 64 
Toronto 65 
Buffalo 64 
Boston 64 
Montreal 65 

V D E 
38 18 8 
36 24 5 
29 22 13 
28 26 10 
25 31 9 

GM GS PTS 
194 134 84 
209 188 77 
170 143 71 
165 148 66 
155 174 59 

Conferencia Ocidental - 
Divisâo Noroeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 
Colorado 65 33 24 
Edmonton 65 25 30 
Calgary 64 24 30 
Vancouver 65 19 35 

E GM GS PTS 
8 180 161 74 
10 182 175 60 
10 172 182 58 
11 158 204 49 

• • 
* Quer ganhar o màximo 
• pagando o minimo ? 
0 Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sens 
0 produtos de compta e venda, na pagina dos 
0 CLASSIFICADOS. Paie com Raul Coelho, no 
0 departamento de publicidade. 

\ (416) 538 - 0940 
I  ^ J 
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Campeonato Nacional de 

Futebol da I Divisâo 
î 

Classificaçâo 

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

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

9 8 24 
24 8 
24 6 
24 8 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

24 

7 

D 
3 
2 
4 
3 
7 
7 
9 

12 6 
6 
9 
6 
8 
12 
9 
8 
5 

10 
9 
11 
10 
8 
10 
11 
13 

10 10 

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 4 6 14 24 45 

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

Jogos da 25“ Jornada 

Domingo 14 Março 

Campomaiorense - Rio Ave 
Est. Amadora - Beira-Mar 

Sporting - Farense 
Académica - Maritimo 

Chaves - Guimaràes 
Setùbal - Alverca 
Benfica - Boavista 

FC Porto - Uniâo Leiria 
Braga - Salgueiros 

Melhores marcadores 

26golos 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 Guimaràes 
GILMAR Guimaràes 
CELSO Salgueiros 

7 golos SEBA Chaves 
ZAHOVIC FC Porto 
CHIQUINHO Setùbal 
SIMÀO Sporting 

Futebol: I divisâo 
Um Benfica-Boavista a cheirar a titulo 

O "nacional" de futebol tem domingo novo jogo 
decisivo quanto à questâo do titulo, quando o 
Benfica receber o Boavista, num embate em que o 
FC Porto, que recebe na véspera o Leiria, estarâ 
muito atento. Teimosamente instalada na cabeça 
da classificaçâo, a formaçâo do Bessa constitui um 
duro teste a um dos tradicionais candidates, num 
encontro da 25/a jornada e em que a cedência de 
pontes pode ser fatal na caminhada para o titulo. 
Corn o Benfica completamente 
empenhado na reconquista do 
campeonato, que jâ lhe foge hâ 
quatro anos, o Boavista apresenta- 
se na Luz com a vantagem de nâo 
ser apontado como favorito e de 
poder lutar pelo empâte, resultado 
que lhe daria vantagem sobre os 
"encarnados", caso termine o campeonato em 
igualdade pontual. O Benfica retomou o 
caminho das vitôrias, corn os triunfos 
sobre o Guimaràes e Alverca, chegando 
ao importante jogo corn o Boavista 
corn o mesmo nümero de pontes dos 
"axadrezados" (52) e a um do seu 
grande rival, o FC Porto. O interregno 
do campeonato - para dar lugar aos 
inéditos oitavos-de-final da Taça, que 
nâo contaram corn a presença de 
qualquer dos chamados "grandes" -, foi 
algo conturbado no Benfica, periodo 
em que o "capitào" benfiquista Joâo 
Pinto foi um dos alvos, ao agredir o 
estrelista Sérgio Marqués durante um jogo-treino, 
lançando logo polémica quanto à possibilidade do 
jogador vir a ser castigado. Mal o assunto perdeu 
alguma actualidade nas manchetes dos jornais e 
nos serviços de informaçâo de radios e televisôes, e 
jâ o Benfica, ou os dotes de "boxeurs" dos seus 
jogadores voltaram a ser noticia, quando na terça- 
feira o ucraniano Serguei Kandaurov e o inglês 
Michael Thomas desentenderam-se num treino. 
Apesar dos dirigentes "encarnados" terem desde 
logo desdramatizado a questâo, o facto é que os 
nervos na Luz parecem estar à "flor da pele", ou 
entâo o empenhamento colocado na luta pelo titulo 
é total. Bern mais calmos parecem estar os ânimos 
para os lados do Bessa, formaçâo que até pode ter 
ganho novo alento rumo ao titulo quando recebeu 
e empatou corn o FC Porto a (04)), ficando em 

vantagem sobre os seus rivais nortenhos, uma vez 
que venceram nas Antas por 2-0. Visivelmente 
interessado no resultado final deste embate estarâ o 
tetracampeâo nacional FC Porto, formaçâo que 
recebe sâbado a Uniâo de Leiria e que, em caso de 
triunfo, sairâ sempre beneficiada corn o resultado 
do encontro entre Benfica e Boavista. No entante, 
os portistas terâo que se acautelar corn a formaçâo 

de Leiria, que continua a lutar por um lugar na 
prôxima ediçâo da Taça UEFA - é 

quinta classificada corn 37 pontos 
- e jâ demonstrou ter valor para 

importunar os "grandes". Os 
"leôes" abrem hoje a 25/a jornada, 

ao receberem em Alvalade o Farense, 
e apresentam-se como naturais favorites 

à vitôria, apesar da équipa algarvia, jâ sem 
0 "mitico" treinador espanhol Paco Fortes, 

denotar alguns sintomas de recuperaçâo, 
1 casos do empâte (4-4) em Chaves e do 

triunfo (2-0) na ultima’ ronda 
recepçâo à Académica. Atento 
embate das Antas estarâ o Estrela 
Amadora, sexto a dois pontos 
Leiria, formaçâo que recebe o Beira- 
Mar, num encontro em que os 
visitados sonham corn a Europa, 
enquanto os aveirenses tudo farào para 

pontuar, para fugirem aos ùltimos 
lugares da tabela. Em nitida 

recuperaçâo na pauta classificativa, o 
Vitôria de Guimaràes estâ cada vez mais 

proximo de Leiria e Amadora - sete pontos 
separam os vimaranenses da équipa da cidade do 
Lis - e sâbado deslocam-se ao sempre dificil recinto 
do Chaves, formaçâo que, apesar de ter melhorado 
um pouco nas mâos de Auguste Inâcio, continua a 
lutar arduamente para fugir aos ùltimos postes. 
Jogos de "alto risco" acontecerào em Coimbra, 
Académica-Maritimo, e em Campo Maior, 
Campomaiorense-Rio Ave, formaçôes todas 
envolvidas na luta para evitar a descida de divisâo 
e em que sô a vitôria intéressa. Em Setùbal, o 
Vitôria local recebe o "aflito" Alverca, num embate 
em que os sadinos, comodamente instalados no 
sétimo lugar, nâo deverào ceder pontos, enquanto 
em Braga, o ainda tranquilo Sporting de Braga 
recebe o Salgueiros, também em situaçào tranquila 
na pauta classificativa. 

na 
ao 
da 
do 

Pinto da Costa considéra “falso, grave e insensata’’ 
denuncia de Vale e Azevedo sobre Hilârio 

o présidente do FC Porto, Pinto da Costa, 
considerou “falsa, grave e insensata” a 
denuncia de Vale e Azevedo à IJ sobre um 
alegado suborno portista ao guarda-redes 
do Estrela da Amadora, Hilârio 
(emprestado pelo FC Porto). “Se bem se 
lembram o Hilârio fez uma grande exibiçâo 
nesse jogo (Estrela da Amadora - FC Porto, 
17» jornada) pelo que para além de 
insensata, a acusaçâo é estùpida, declarou Pinto da 
Costa, que acrescentou que o présidente 
benfiquista “terâ que provar na policia” o teor da 
denuncia divulgada pela comunicaçâo social. O 
lider portista negou ainda a noticia adiantada por 
um jornal desportivo que dava Zahovic como 
jogador do Valência para a prôxima temporada. 
“Zahovic tem contrato até 2002 corn o FC Porto e 
nâo existe nenhuma clâBTlusula de rescisâo”, 
informou o présidente dos “dragôes”, adiantando 

que seguirâ um fax para o clube andaluz 
a explicar a situaçào contratual do 
esloveno. Sobre Zahovic, Pinto da Costa 
esclareceu a situaçào: “dadas algumas 
confusôes corn empresârios, e em 
deliberaçâo do Conselho de 
Administraçâo da SAD, o jogador sô pode 
ser negociado por mim. Nâo hâ mais 
ninguém mandatado para o fazer e ate ao 

momento em que falo nâo houve nenhum clube 
que nos contactasse por causa do Zahovic”, 
garantiu o présidente portista. Pinto da Costa 
confirmou que poderâ ainda ser inscrite um 
futebolista em Março, continuando sem adiantar se 
serâ' Duda ou “outre jogador”. O brasileiro (que 
tem sido aventado como hipôtese para reforçar o 
Rio Ave) tante poderâ “ser inscrite pelo FC Porto, 
emprestado ao Rio Ave como a outre clube”, disse 
o lider dos “dragôes”. 
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Irvine consegue a primeira vitoria na Formula 1 
Apôs cinco anos e meio e 81 
corridas, o piloto britânico 
Eddie Irvine conquistou no 

passado domingo a primeira 
vitoria na Formula 1, levando a 

sua Ferrari a um inesperado 
triunfo no Grande Prêmio da 

Australia, que abriu a 
temporada de 1999 de forma 

extraordinària e imprevisivel. 

Saudado por 118 mil espectadores que 
esgotaram o circuito de Albert Park, em 

Melbourne, o piloto nascido hâ 33 anos na 
Irlanda do Norte capitalizou o fiasco da équipa 
McLaren, que era a grande favorita à vitoria, mas 
deixou sens dois pilotos, o actual campeâo 
mundial Mika Hakkinen e David Coulthard, no 
meio do caminho. 
Hakkinen e Coulthard fizeram dobradinha nos 
treinos e largaram na primeira fila. Na décima 
volta, eles jâ tinham 18 segundos de vantagem 
sobre Irvine, mas Coulthard foi o primeiro a ser 
traido por um problema mecânico, très voltas 
depuis. 
Acostumados a aplaudir as glorias do idolo 
Michael Schumacher, os fanâticos torcedores da 
Ferrari desta vez voltaram-se para Irvine, o fiel 
escudeiro do alemâo. Schumacher enfrentou 
problemas desde a largada - teve que largar em 
ultimo, depuis do carro ter falhado na volta de 

apresentaçâo - e acabou a prova em oitavo, uma 
volta atrâs de Irvine. 
Em corrida de recuperaçâo, Schumacher ainda 
conseguiu figurar em quarto lugar, mas acabou 
caindo para ultimo na volta 22, quando um pneu 
rasgado fez corn que se arrastasse até os boxes. 
"Nâo sei o que aconteceu corn Michael hoje, mas 
devo agradecer-lhe por ter testado tanto o carro. 
Obrigado, Michael! Tu suaste a camisa e eu é que 
fiquei corn a gloria", disse o brincalhâo Irvine, jâ 
descrito por Schumacher como "o melhor 
segundo piloto do mundo". 
Extasiado, Irvine comemorou a vitoria corn tudo 
o que tinha direito, Jogando champanhe para 
todos os lados do pôdio que dividiu corn dois 
alemâes, Heinz-Harald Frentzen, da Jordan, e 
Ralf Schumacher, da Williams, o terceiro 
colocado. 

Corrida confusa 

Foi uma corrida que teve de tudo, apenas oito 
carros cruzaram a linha de chegada. 
A primeira largada foi abortada porque nada 
menus que os dois carros da équipa Stewart - o 
de Barrichello e o do britânico Johnny Herbert - 
explodiram o motor no grid. O brasileiro, como 
primeiro piloto da équipa, pôde correr corn o 
carro réserva, corn o quai largou dos boxes. 
Houve ainda mais duas interrupçôes, corn a 
entrada do carro-madrinha na pista. 
Até ao fim, a prova mostrou-se perigosa ou 
decepcionante para pilotos de grande 
experiência. O francês Jean Alesi, da Sauber, saiu 

0 piloto britânico Eddie Irvine 

da pista na segunda largada; o campeâo de 1996, 
o inglês Damon Hill, bateu com sua Jordan 
também no inicio daquele que era o seu 
centésimo GP na Formula 1; o canadiano Jacques 
Villeneuve, campeâo de 97, bateu na volta 13, 
depois que o aerofôlio de sua BAR se soltou no 
retâo, quase ao mesmo tempo em que Coulthard 
abandonava devido a problemas hidrâulicos no 
McLaren. 
Zanardi, reestreando na Formula 1 e fazendo sua 
estreia na Williams, bateu na volta 20, e, uma 
volta depois, Hakkinen estacionou seu McLaren 
nos boxes quando o acelerador do carro pifou. 
Dai em diante, a pista ficou limpa para Irvine 
selar a centésima vigésima vitoria da Ferrari, mas 
a primeira da équipa italiana em circuitos 
australianos desde 1987, quando o austriaco 
Gerhard Berger venceu em Adelaide. 
A prôxima etapa do Mundial de Formula 1 sera 
no dia 11 de Abril no Brasil, com o GP de 
Interlagos, em Sâo Paulo. 

Taça de Portugal - 
Apurados para os quartos-de-Rnal 

Equipas apuradas para 
os quartos-de-final da 
Taça de Portugal em 
futebol, a disputar ail 
de Abril, apôs os 
encontros dos oitavos- 
de-final da prova, 
disputados este fim-de- 
semana: 

-1 divisâo 
Campomaiorense, 

Setübal e Maritime 

- II honra 
Esposende 

-II B 
Torrense 

Pose do encontro entre o Mariiimo 

Divisào) e o Pevidém (3“ 

Divisâo-serie A) a contar para os 

ottavos de final (6“ eliminatôria) 

da Taça de Portugal, realizado nos 

Barreiros. 

Jogos dos oitavos-de-final pendentes: 
Uniâo Leiria (I) - Beira-Mar (I), 28 Março; 
Boavista (I) - Gil Vicente (H), data a determinar; 
Moreirense (H) - Maia (H)/Oriental (II B)/Sâo Joâo 
Ver (II B) ou Sp. Pombal (III). 

Jogos em atraso de eliminatôrias anteriores: 

- 3/a ronda (pendente de recurso): Sp. Pombal (III) 
- Sâo Joâo Ver (II B), 3-5 nos penalties 

- 4/a ronda: Sâo Joâo Ver (II B) ou Sp. Pombal (III) 

- Oriental (II B) 

- 5/a ronda (16 avos-de-final): Maia (H) - Sâo Joâo 
Ver/Sp.Pombal/Oriental. 

O jogo U. Leiria-Beira Mar, que terminou 
empatado, terâ o jogo de desempate no proximo 
dia 28. 

O jogo BOAVISTA-GIL VICENTE, dos oitavos de 
final da Taça de Portugal, foi agendado para 27 de 
Março, no estâdio do Bessa, por acordo dos clubes. 
A data encontrada vai ao encontro das pretensôes 
dos gilistas, que domingo, apôs derrotarem o Santa 
Clara (4-1) em jogo em 
atraso dos 16 avos de 
final da competiçâo, 
manifestaram a 
intençâo de adiar a data 
avançada pela FPF - 17 
de Março. 
Os responsâveis 
"axadrezados" nâo 
colocaram entraves aos 
argumentas gilistas. 

O Boavista "folgou" no 
passado fim-de-semana, 
dado nâo estar ainda 
apurado o seu adversârio, 
que saiu do confronto 
entre gilistas e açorianos. 

0 defesa do Uniâo de Leiria, 

Ricardo Silva, impede o 

avançado do Beira Mar, 
Simic, de prosseguir para 

a baliza cometendo openalti 

que valeu o golo do Beira Mar. 

Benfîca - defesa Harkness 
(Liverpool) na Luz 

Steve Harkness, defesa-esquerdo do Liverpool, 
foi contratado pelo Benfica, depois de 
acordada a fôrmula de pagamento dos 
220.000 contas fixados para a transferência, 
confirmada por um porta-voz do clube da Luz. 
O jogador inglês, de 27 anos, que no Liverpool 
apenas foi titular em seis jogos, é jâ um velho 
conhecido de Graeme Souness, que concluiu o 
negôcio na sua deslocaçâo a Inglaterra, feita 
no passado fim-de-semana. O clube da cidade 

I dos Beatles anuiu à transferência depois de 
assegurar as condiçôes segundo as quais o 
Benfica liquidarâ a verba contratada para a 
desvinculaçâo do jogador, considerando as 
recentes dificuldades corn que o clube lisboeta 
se deparou no pagamento da contrataçâo do 
checo Pavel Poborsky ao Manchester United. 


