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Pedofilia em foco 
A comunidade portuguesa foi alertada, de algum 

tempo a esta parte, para um caso de pedofilia, 
que aconteceu ha 20 anos, com crianças que 

frequentavam a Igreja de Santa Maria , em Toronto. 

O assunto foi despoletado por um dos 
irmaos gémeos Costa -o Jorge-, que 
denunciou casos de 'assédio sexual' e 
pedofilia. Arguidos no processo, Rafael 
Forbes e Antonio Lisboa. No Tribunal, 
em Toronto, o fotografo Rafael Forbes 
foi condenado, e, o Antonio Lisboa, 
antigo trabalhador da Base Aérea das 
Lajes, Ilha Terceira e, trabalhador da 
Douglas, em Toronto, devido à idade e 
debilidade, esta ainda esperando 
julgamento... 
Entretanto, nova acusaçâo surge, contra 
Rafael Forbes, na pessoa de Manuel 
Maciel Rosa, natural de Sào Roque do 
Pico, onde nasceu em 14 de Fevereiro de 
1960. O Manuel Maciel Rosa, veio para o 
Canada, com a mâe e o irmao, em 1967, 
com 7 anos de idade, juntando-se ao pai 
que jâ se encontrava em Toronto desde 

1964. 
Maciel, estudou na St. Mary's School, na 
Bathurst e Adelaide e depois, na Central 
Technical School. 
Tal como todas as crianças da zona, 
frequentava a Igreja de Santa Maria e a 
Catequese. Perguntamos, naturalmente, 
ao Manuel Maciel Rosa, como é que 
tudo começou: 
- Tinha eu 10 anos de idade, andava na 
Catequese da Igreja de Santa Maria, e la 
conheci o fotografo Rafael Forbes, como 
todas as outras crianças... Um dia, no 
cinema da Queen e Bathurst, sentou-se 
alguém ao meu lado que começou a 
conversar comigo. Era o Forbes. 
Começou a falar comigo, dizendo que 
estava a fazer obras em casa e que a 

Continua na pâgina 8 
O arguido Rafael Forbes, pouco depois de ser detido pela Policia. 

Em liberdade, mas sob cauçâo, Forbes, aguarda julgamento. 

ilyuo-t'cly iiiiiJitii 

icmteiTal d© Fakd 
Eum recorde do mundo. O Guiness Book of 

Records, registou e, nos, divulgamos. 
Foi no mar dos Açores que este belo e imponente 
exemplar foi apanhado. Este Atum de 297,200 
kilogramas (655 lbs), foi capturado pelo desportista 
da pesca marinha, PAULO CASPAR, do Faial. 
Este exemplar foi apanhado, como se diz entre 
Pescadores, à mao! A mao?!... 
O mar dos Açores continua a ser uma atracçâo 
para os apaixonados da pesca submarina (e nao 
so!), sejam os naturais ou estrangeiros. O azul- 
verde, belo, profundo e limpo, do mar açoriano faz 
esquecer o que de “menos claro e leal” acontece em 
terra... 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

55^ por minuto para Portugal 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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A droga proliféra por todos os lados. 
Portugal, fâcil estrada de passagem para a 
Europa, nâo escapou à lâstima da época e, 
também, sofre as consequências do, “negôcio 
rendoso”, descarado e criminoso. 
A droga espalhou o pânico nas familias, devastou 
muitas e, num desafio vencedor, derrotou muitos 
jovens. A Justiça, voluntâria ou 
involuntâriamente, nâo consegue pôr termo ao 
flagelo. Nem sequer minimizâ-lo. 
Em Portugal, jâ estâo dependentes da droga, 
milhares e milhares de individuos de ambos os 

' sexos que, para cümulo, arrastam consigo, os 
filhos... 

Li recentemente, num relatôrio oficial do 
Provedor de Justiça, que as prisôes portuguesas 
estâo a abarrotar, sem hipôteses de manter tantos 
prisioneiros corn um minimo de condiçôes 
humanas e que, de entre eles, 62 por cento sâo 
toxicodependentes! 62 por cento dos homens e 
mulheres nas prisôes portuguesas sâo 
"prisioneiros" da droga! 
Meu Deus, que descalabro! 
E, a quase totalidade das mulheres, que sofrem 
nas prisôes portuguesas sâo toxicodependentes. 
Uma parte delas, mâes! 
Como sabemos que as prisôes em Portugal nunca 
tiveram tratamento adequado na ditadura, no 

pôs-25 de Abril, nem nos ùltimos tempos, corn a | 
excepçâo dos estudos agora admitidos e da i 
possivel aceleraçâo de vârios “remendos” que | 
ajudem a resolver o problema a curto prazo, | 
imaginâmes o que passam quem lâ "vive". A | 
droga, as doenças e a falta de "ar puro", nâo | 
oferecem a minima possibilidade de reabilitaçâo à 
a quem quer que seja. Que fazer? | 

Desde novas prisôes corn condiçôes de higiene | 
até à venda livre de droga (nâo pesada) tudo é | 
aceitâvel. Agora, como tudo se encontra, é que | 
nâo possivel! | 

TU CA TU LÂ coin os Leitores 
Olâ, carissimos. 
Obrigado, pelas vossas cartas, telefonemas e visitas. 
Começo pela informaçâo prestada pela Associaçâo 
25 de Abril - Delegaçâo do Canada (Nùcleo 
Capitâo Salgueiro Maia), que alerta a 
Comunicaçâo Social para uma Conferência de 
Imprensa, no dia 26 de Março, às 18:30 horas, no 
Dundas Banqueté Place. 
Esta Conferência de Imprensa servira para que os 
responsâveis da Delegaçâo do Canada da 
Associaçâo 25 de Abril, divulguem o programa das 
festividades relacionadas corn o Vigésimo Quinto 
Aniversârio da Revoluçâo dos Cravos. Lâ 
estaremos. Corn o 25 de Abril, sempre! 

De seguida, do Leitor Joâo Pandeirada ( ou Joâo 
Luis?) mais uns simpâticos versos de homenagem à 
guitarra portuguesa. Reza, assim: 

A guitarra é um instrumente 
Que nos fala ao coraçâo 

Quando é tocada a primer. 
■ Nas mâos de um bom artista 

Nâo hâ ninguém que résista 
Parece que fala de amor! 

Guitarra minha, que saudades 
Das noites de serenata 

' Dos meus tempos de outrera. 
Eu nem sequer queria dormir 

Noites de folia e sentir 
Que acabavam pela aurora...! 

Recordar faz bem a todos, especialmente, se 
estâmes longe do que mais gostamos e quem mais 
amamos. A guitarra é uma boa companhia quando 
a nostalgia aperta... 

Dutros versos de saudade, enviou-nos a Leitora- 
assinante, Lili Pereira. Fala da sua Ilha Natal... 

Ôh, minha Ilha Terceira 
Linda terra açoriana 

Para mim és a primeira 
Es a Ilha de quem ama. 

Es a terra dos meus pais 
A terra onde eu nasci 

Dei em ti os primeiros passes 
E corn meus irmâos cresci. 

Adoro minha terra Natal 
O suave Sol e o Sâo Joâo 
P'rô ano eu quero voltar 

Matar as saudades do coraçâo. 

Adeus minha Ilha Terceira 
Trago-te sempre no pensamento 

A saudade deitou-se à minha beira 
Nunca te esqueço um momento! 

Voltar, rever os velhos cantinhos, é um bom 
remédie. As Sanjoaninas sâo de 18 a 27 de Junho... 

Prémio de Mûsica 
"Francisco Lacerda" ^ 

o Prémio de Mûsica "Francisco 
Lacerda" -Composiçâo e Interpretaçâo- 
vai ter lugar de novo, numa organizaçâo 
da Direcçâo Regional da Cultura dos 
Açores (Rua da §é, 159, 9700 Angra do 
Heroismo). Cada peça musical nâo pode 
exceder os 10 minutes edeve ser enviada 
até 30 de Abril de 1999. O lo. prémio 
tem um valor pecuniârio de 2 mil 
contes. 

Angela e Artur Vilhena 

Deu-nos o prazer de uma visita, o casai 
Angela e Artur Vilhena que, deixaram o 
morno Algarve, para uma visita ao Canada. 
Claro, houve uma razâo muito especial. A 
Katy, vai casar. E verdade, a Katherine 
Vilhena, casa-se no proximo dia 20, em Saint 
Vincent, nas Caraibas. Ao dar-nos esta 
noticia, o Artur riu e acrescentou: -Lâ esta a 
40 graus! 
Pois, nem morno como o Algarve nem frio 
como Toronto. Um calor dos diabos! 
Obrigado, Angela e Artur Vilhena, pela 
visita. As maiores felicidades para vos e para 
as "miudas". Lias, jâ casadinhas, depois os 
netos... E a rotina da vida! No Verâo, no 
Algarve, vamos a uma sardinhada, 'tâ bem? 
Até à prôxima ediçâo. Passem bem! 

JMC 

^  

O MILÉNIO - Semajiàrio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

1087 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto M6J IW9 

Ontario-Canada 

Tel: (416) 538-0940 Fax: (416) 538-0084 

. E-mail: info@omilenio.com 

I o MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 
Sub-Director - Alberto Elmir 

Chefe de Redacçâo - José Màrio Coelho 

Sub-Chefe de Redacçâo - Domingos Melo 

Secretàrio - Raul (Ray) Mârio Coelho 

Sub-Secretârio - Jamie Iria 

Colaboradores: Maria Fernanda, Maria C. 

Lusitana, Nuno Miller, Luis Fernandes, Debbie 

Silveira, Ana Fernandes. 

Correspondentes: Lourdes Lara (Lisboa), 

Eduardo Saraiva (Lisboa), Joâo Lima (Ilha 

Terceira), Ricardo Botas (Paris-França). 

Publicidade: Manuel Gonçalves, Debbie 

Silveira, Bill Farsales, Bon Falcone, Raul Coelho. 

Bureau in Ottawa-HuU 
José Soares. 

90 Boulevard Mont-blue Hull- Quebec, J8Z 1J4. 

Tel: 819-777-2091. Fax: 819-777-6561 

E-mail: lusologias@videotron.ca y 



O MILÉNIO 
Sexta-feira, 19 Março, 1999 

CANADAS 

Pequenas histôrias 
de GENTE grande 

Orlando Manuel Brandâo 
de Medeiros, nasceu em 11 

de Abril de 1946, na 
Fregpiiesia de S. José, Ponta 

Delgada, Ilha de Sâo 
Miguel, é filho de Cristôvâo 
de Medeiros e Julieta Maria 

Borges Brandâo. 
£m 1961/62, completou o 
Curso Gérai de Comércio 

na Escola Industrial e 
Comercial de Ponta 

Delgada e, em 1962/63, 
completou a Secçâo 

Preparatôria para ingresso 
no Institute Comercial. 

A 25 de Março de 1965, tomou posse 
como Aspirante de Finanças, na 
Repartiçâo de Finanças de Pombal, 
Distrito de Leiria. Depois, em 6 de 

O casai Elizabete e Orlando Viveiros, 
ladeado pelasfîlhos Patricia e Orlando 

Dores Medeiros. Uma famüia feliz. 

Maio de 1967, passou a Ajudante de 
Verificador dos Serviços de 
Prevençâo e Fiscalizaçâo Tributâria, 
junto da Repartiçâo de Finanças de 
Ponta Delgada. 

Em Ponta Delgada, a 21 de 
Dezembro de 1967, casou corn 
Elizabete Maria Martins Leal Dores 
de Medeiros. Dois filhos, nasceram: 
Em Ponta Delgada, Patricia Maria 
Medeiros (jâ casada e corn dois 
filhos) e em Mississauga, Orlando 
Dores Medeiros, actualmente corn 
17 anos de idade. Cumpriu o Serviço 
Militar, nas Caldas da Rainha e em 
Santarém e, em Outubro de 1969, 
foi mobilizado para a Guiné onde 
permaneceu 23 meses. 
Em 31 de Agosto de 1972, foi 
nomeado Técnico Verificador dos 
Serviços de Prevençâo e Fiscalizaçâo 
Tributâria do Ministério das 
Finanças e tomou posse na Direcçâo 
de Finanças do Distrito de Lisboa. 
E, em Fevereiro de 1976, emigrou 
corn a familia para o Canada, tendo 
fixado residência em Toronto. 

O primeiro emprego foi numa 
agência de viagens da 
comunidade e, pouco depois, num 
escritôrio de contabilidade. Em 
fins de 1977, iniciou a actividade 
de contabilista por conta prôpria 
e, em 18 de Dezembro de 1987, 
constituiu uma companhia 
limitada para o exercicio da 
mesma e que continua a ser a sua 
actividade principal. 

Em 3 de Janeiro de 1986, a Sata 
Air Azores, convidou-o a 
representar os sens interessçs no 
Canada. Foi nomeado Director da 
companhia no Canada, 
constituida sob o nome: Serviço 
Açoriano de Transportes Aéreos 
E.P. Inc., posiçâo que ocupou até 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

üAceitam-se todos os lipos de segtiros i^Abertos à noite (Terças e Quintas) 
ûParque deestadommento nas traseiras i^Fala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787“'889*7 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 

Fevereiro de 1990. Em 21 de Março 
de 1997, foi novamente convidado a 
assumir as funçôes de Director da 
Sata Express, funçâo que mantém. 
Orlando Medeiros, ao longo dos 
anos que residiu em Mississauga, 
ocupou os cargos de Vice- 
Tesoureiro, membro do Conselho 
Fiscal e Présidente do Conselho 
Gérai do Clube Português de 
Mississauga, (entre 1978 e 1981). 
Embora mantenha o seu escritôrio 
principal em Toronto, Orlando 
Medeiros e familia, residem agora 
em Cambridge. 

Orlando Medeiros, é membro de 
varias instituiçôes, entre elas, 
The Society of Professional 
Accountants; Canadian Federation 
of Tax Consultants; Institute of 
Certified Professional Compilers of 
Canada; National Society of Public 
Accountants (USA) e Guild of 
Institutional, Commercial and 
Industrial Accountants. 
Orlando Medeiros é catôlico, 
membro e conselheiro da 
Organizaçâo Internacional Knights 
of Columbus, em Cambridge. 

ORLANDO MEDEIROS 

Orlando Medeiros, é uma pessoa 
muito considerada na grande 
comunidade portuguesa do Canada 
e no Arquipélago dos Açores. 

No pouco tempo livre que arranja, 
tern prazer em jogar Golfe, (mal, 
segundo confessou), e em viajar. 
Nesta ultima faceta, nâo tern 
dificuldades concerteza... 

JMC 

Alojadas 

'4345-9900 ‘MINI VANS’ 
PlymouthVoyager SE '98 

% 
Motor V6, automatico, ar condicionado, janelas e portas eléctricas, radio 

c/cassette, e portas laterals de ambos os lados, em excelente estado 

Plymouth Voyager '96, portas duplas 

ico'- ^7, 

Vidros fumados, ar condicionado, janelas e portas eléctricas, jantes largas, leitor de CD e 
cassete, volante ajustâvel, contrôle de velocidade, poucos kilômetros, optima condiçào 

O 

Chrysler Town & Country LXi '96 

ico’- % 
assentos em cabedal, motor 3,81, automâtico corn 4 velocidades, duplo aquecimento/ar 

condicionado, apenas um dono, repleto de opçôes, excelente estado 
Preçtrs nâo incluem PST, GST, tnj custo» administrativos. 

Contacte 
Celina Santos ou 

Antonio Martinho 
os seus représentantes Portugueses 

na Downtown Chrysler 
1030 King St., West, na esquina corn a Shaw 

'S 
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Guterres: demissâo 
de Fernando Negrâo 

CA PARA NOS 
Tratou-se de uma grande e, hâ 
muito esperada vitôria politica 
importante, a demissâo em bloco 
da comissâo europeia, organismo 
que era chefiado por Jacques 
Santer. 
As situaçôes de corrupçâo que se 
vinham estendendo hâ anos, 
especialmente a nivel de 
funcionârios, nâo poderiam, de 
maneira nenhuma, prestigiar o 
bom funcionamento de uma 
instituiçâo da quai, dependem 
grandes decisôes de fundo. 
A demissâo dos comissârios 
europeus, incluindo a 
representaçâo de Portugal foi, a 
ûnica saida possivel face, a 
certidâo de ôbito que, constitui o 
relatôrio de peritos independentes 
sobre fraudes divulgado no inicio 
da semana . 
Chegou mesmo a acontecer 
subserviência, da parte de outros 
deputados portugueses ao 
parlamento europeu e, ainda do 
secretârio de Estado dos Assuntos 
Europeus perante, uma comissâo 
desprestigiada e em queda 
vertical. 
Em nenhum momento revelou 
particular preocupaçâo corn o 
nosso pais de origem tendo, ido 
mesmo mais longe, decretando o 
embargo à carne de vaca 
portuguesa. 
Um orgâo executive da Uniâo 
Europeia deverâ, estar em 
qualquer circunstância, fora de 
cumplicidade para corn os seus 
Estados membros. 
E estavam os seus comissârios a 
auferir salaries mensais de 13.870 
euros, acrescidos de prémios que 

• •t 

totalizam uma percentagem de 
12.5% o que, em contas redondas, 
dâ cerca de 15.603 euros. 
Como se isto nâo bastasse, quando 
atingem os 65 anos de idade, têm 
direito a 4.5% de reforma aplicada 
ao salarie base e, multiplicada 
pelo numéro de anos em funçôes! 
Nâo restam dûvidas que, todo o 
sistema institucional comunitârio 
précisa de ser reformado para que, 
nâo se mantenha a esperança de 
tornar o Velho versus Novo 
continente num sistema, estilo 
tigre de papel soviético onde, os 
senhores do partido eram a classe 
dominante e a plebe os bobos do 
Czar. 
Parabéns, a todos os que 
denunciaram a situaçâo pois, em 
boa verdade, o rei andava mesmo 
nü e a maioria corn medo de o 
afirmar. 
Oxalâ, os governos dos quinze, 
nomeiem em breve uma nova 
comissâo, filtrando os tiranetes 
que, normalmente, envergonham 
a honra e o verdadeiro significado 
da palavra democracia. 
Esta classe politica anda muito por 
baixo! 
Ou, nâo sera? 

Luis Fernandes 

“Nào restam dûvidas 
que, todo 0 sistema 

institucional 
comunitârio précisa 
de ser r^ormado... *■ 

U£: Comissâo deve ficar em 
funçôes até Junho - Mario Soares 

Mario Soares defendeu terça-feira que 
a Comissâo Europeia demissionâria 
deve manter-se em funçôes até às 
eleiçôes europeias de Junho. "Nâo 
faria sentido que fosse nomeada 
agora uma nova Comissâo para 
depois voltar a ser discutida apôs as 
eleiçôes europeias", afirmou o ex- 
presidente da Repùblica momentos 
antes de participar num almoço 
debate da Associaçâo Notre Europe. 
Esta posiçâo de Mario Soares 
contrariou a perspectiva defendida 
por Freitas do Amaral, segundo a 
quai "a Uniâo Europeia daria um 
sinal de vitalidade se uma nova 
comissâo fosse eleita no prazo de uma 
semana". Mârio Soares e Freitas do 
Amaral voltaram a divergir no perfil 
do sucessor de Jacques Santer. 

Enquanto o ex-chefe de Estado deseja 
uma personalidade corn as 
caracteristicas do socialista francês 
Jacques Delors (antecessor de Santer 
à frente da Comissâo), Freitas do 
Amaral defendeu abertamente o 
nome de Helmut Kohl (antigo 
chanceler da Alemanha). Sobre a 
demissâo em bloco da Comissâo, 
Soares reconheceu estar-se "perante 
uma crise mas nâo muito grave". "A 
demissâo da Comissâo até vai 
acentuar o papel do Parlamento e a 
responsabilidade das instituiçôes 
europeias perante os eurodeputados, 
ou seja, reforça a democracia da 
Uniâo Europeia", acrescentou o 
cabeça de lista do PS às eleiçôes 
europeias. 

O Primeiro-Ministro 
manifestou-se convicto 

que os Ministros de 
Justiça e da Defesa vâo 
agir no sentido de que 

rapidamente a e o 
SIEDME "possam estar 

em pleno 
funcionamento". 

Esta foi a primeira reacçào 
conhecida de Antonio Guterres à 

demissâo de Fernando Negrâo das 
funçôes de Director da Policia 
Judiciâria. "Gostaria de transmitir 
uma mensagem de grande serenidade 
aos portugueses em relaçào a tudo 
aquilo que tem acontecido nos 
ultimos dias", disse Guterres, em 
declaraçôes aos jornalista no final de 
um reuniâo corn o chanceler da 
Alemanha. "Temos um Serviço de 
Informaçôes de Segurança (SIS) que 
tem a sua direcçâo em pleno 
funcionamento. Temos uma 

Gomissâo de Fiscalizaçào dos 
Serviços de Informaçôes que estâ a 
trabalhar, que foi eleita pela 
Assembleia da Repùblica e que é uma 
garantia de que nâo haverâ nenhuma 
violaçâo de direitos, liberdades e 
garantias de nenhum cidadâo 
português", frisou. E verdade que 
aconteceram, "por coincidencia em 
momentos relativamente seme- 
Ihantes, mas em relaçâo a 
departamentos completamente 
distintos e que nâo têm qualquer 
relaçâo entre si, duas situaçôes que 
sâo conhecidas", recordou. 

Vera Jardim e Fernando Negrâo 

PRODUTOS NA JURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Maria Andrade, 99 PRIMAVERAS! 

A Senhora Maria Andrade e a sua 

Jilha mais nova,Nazarete Correia. 

Por: Jamie Iria 

Maria da Estrela Rebelo Andrade nasceu a 16 de 
Março de 1900, na ilha de S. Miguel, freguesia de 
Rabo de Peixe onde viveu grande parte da sua vida. 
Foi nesta freguesia que conheceu o seu jâ falecido 
marido. Manuel Rebelo de Andrade. Deste 
casamento, nasceram 9 filhos, dos quais 3 jâ 
faleceram. Apôs ter enviuvado aos 60 anos e corn os 
filhos no estrangeiro. Maria Andrade émigra para 
O Canada passando a viver com a sua filha mais 
nova, Nazarete Correia. Embora tenha emigrado jâ 
corn 60 anos, o facto é que jâ vive no Canadâ hâ 
quase 40 anos. Tem 45 netos que, por sua vez, lhe 
“deram” mais 61 bisnetos, chegando ainda à 
qualidade de trisavô, ou seja, jâ tem 3 trinetos. 
Maria Andrade, aos 99 anos, ainda nos fala dos 
sens pais. Maria José e Jacinto Vieira, com muito 
carinho. Segundo a sua filha Nazarete, Maria 
Andrade estâ a seguir os passos da màe que morreu 
corn 112 anos de idade. O mais intéressante é o 
facto desta senhora, para além de adorar as 
comidas tipicas da sua freguesia, (deixando de 
parte os végétais que tanto detesta), conseguiu 
energia suficiente para viver todos estes anos. 
Talvez nos esteja a dar uma liçâo sobre o "saber 
comer, é saber viver". Da minha parte e de toda a 
équipa que compôe o jornal O Milénio, desejamos 
as maiores felicidades à senhora Maria Andrade e 
que, para o ano, possamos estar présentes para 
celebrar o centenârio, (juntamente corn os cerca de 
600 membres da sua familia). Feliz aniversârio. 
Maria Andrade! 

Bordados da Madeira 
uma tradiçâo que se mantém 

Na nossa habituai ronda pelos clubes ao 
fim-de-semana, fomos descobrir uma 
exposiçâo de bordados da Madeira, 

documento vivo daquela que 
foi uma das grandes indüstrias 

daquela regpâo auténoma. 
Na oportunidade, tivemos o prazer de 

dialogar corn a bordadeira Olivia Abreu. 

Milénio - Gostariamos, que nos falasse um pouco 
sobre os bordados da pérola do Atlântico. 
Olivia Abreu - Quando era ainda muito criança e 
depois da escola primâria, aprendi a bordar. Na 
rfiinha terra bordei muito e sinto, ainda hoje, 
imenso prazer em dedicar-me a este tipo de 

Olivia Abreu, uma das grandes dinamizadoras das 

actiüidades cuUurais do Canadian Madeira Club. 

artesanato. 
Aqui, neste pais, continue a bordar para me distrair 
e sobretudo, porque existe uma grande necessidade 
de motivar as crianças desta terra por esta arte de 
criaçâo de peças, que vâo mais tarde ornamentar as 
suas casas. 
Na Madeira havia uma preocupaçâo grande das 
mulheres se prepararem para o casamento, coin um 
enchoval feito pelas suas prôprias mâos. Pense que, 
hâ que despertar nesta juventude o prazer de 
fazerem o mesmo pois, os trabalhos saem corn 
muito mais perfeiçâo além, do amor prôprio que se 
pôe em cada peça. 

Milénio - Bordados que sâo inédites? 
O. A. - Sim, os nossos bordados estâo neste 
momento espalhados um pouco por todas as 
partidas do Mundo. Sâo trabalhos originals que, 
constituem uma fonte de receita em termes de 
exportaçâo. Além disse, a criatividade ajuda a que 
os nossos bordados sejam reconhecidos por toda a 
parte até porque, existe uma marca governamental 
que permite identificar um bordado da Madeira de 
qualquer outre. 

Milénio - Quai a receptividade da nossa 
juventude? 
O. A. - As crianças admiram muito os bordados 
nào sô pela maneira como surgem em produto 
final, mas sobretudo, quando bordâmes. Muitas 
jovens perguntam-nos como é que conseguimos 
fazer trabalhos utilizando linhas! Hâ até um desejo 
de aprenderem, o que nos dâ uma certa vontade 

Maria da Estrela Rebelo Andrade, 

esperando serenamente o centenârio 

Bordados da Madeira. Uma pequena amostra 

do muito que se pode fazer! 

para que possamos continuar a divulgar o nosso 
trabalho profissional que, neste momento jâ é mais 
didâctico do que propriamente por necessidade. 
Talvez convenha referir o facto da eventual criaçâo 
de uma escola de bordados da Madeira entre nos. 
Séria uma optima ideia. É que, rendas e bordados 
industrials existem por todas as partes, mas um 
trabalho perfeito é, sem sombra de düvidas, aquele 
que é produzido corn a habilidade dos dedos 
mâgicos de gente que teve de espicaçar as 
inteligências, a fim de conseguir um ex-lîbris 
adorado um pouco por toda a parte onde exista 
uma madeirense e nâo sô. 

Talvez o Canadian Madeira Club seja o local ideal, 
para ocupaçâo de tempos livres das jovens que 
queiram aprender a arte de bordar. 
Aqui deixamos a sugestâo. 

Luis Fernandes 
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Crônica$ da Hisfôria de nm Povo [• 1 f 

Com a nova organizaçâo 
social visigôtica da 

Peninsula Ibérica, iniciou- 
se um periodo em que as 

diferentes Classes 
pareciam viver em 

harmonia e em paz. 
As leis articulavam jà o 

principio da igualdade de 
todos os sujeitos perante a 

justiça e o “Côdigo 
Visigôtico”. 

O clero apresentava-se 
confortavelmente rico e poderoso. 
A nobreza detinha a grande parte das 
terras, nesta altura protegidas pelos 
sens exércitos ou pelos vassalos ao seu 
serviço. 
O povo era obediente, submisso, 
dedicado e bem orientado pela Igreja 
Catôlica. 
A este “estado de coisas” pôs termo 
em 711 um exército berbere quando 

iniciou a conquista da Peninsula 
Ibérica. 
Esta invasâo nâo foi um acto isolado 
dos mouros mas correspondeu a uma 
atitude de difusâo da sua fé que 
vinham a tomar desde a pregaçâo de 
Maomé em 612. 
Desta forma, tinham jâ estendido o 
seu império do oceano Indico até ao 
Atlântico. 

Para tal, contribuiu a situaçào débil 
em que se encontravam os impérios 
persa e bizantino e as divergêneias 
entre judeus e cristâos a serem 
resolvidas por guerras constantes. 
Quando os mouros chegaram à 
Peninsula Ibérica o seu avanço nâo foi 
homogéneo de zona para zona e a sua 
retirada também nâo se processou de 
igual forma em todos os sitios. 
Houve variados factores que 
condicionaram a sua evoluçâo. 
Um dos motivos mais fortes que 
contribuiu para o retardamento da 
sua expansâo foi a diferente 
densidade populacional e a forma 
como se distribuia pelo pais, a religiâo 
cristâ. 
Daqui résulta que eles tenham 
avançado mais fâcilmente até ao 
centro, pois a partir daqui para norte 
concentravam-se os mais ferverosos 
defensores da Cruz de Cristo. 
Outro aspecto importante e que 
résulta deste é o da maior ou menor 
permissibilidade que estes tinham à 
nova mensagem mourisca. 
Houve sempre alguns grupos que se 
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converteram logo à nova fé, outros 
fugiram e nâo quiseram enfrentar as 
tormentas, outros ainda fizeram o 
sacrificio de se acomodar às novas 
circunstâneias e ainda houve aqueles 
que enfrentaram até ao limite da vida 
os novos invasores. Alguns 
refugiaram-se nas Astùrias, 
montanhas do norte de Espanha e dai 
prepararam a resposta armada. 
A partir do ano 739, foi tarefa que 
Afonso I genro de Pelâgio 
desenvolveu, depois deste os 
ter combatido no ano 722 
em Covadonga. 
Sô a partir de 750 
conseguiram empurrar os 
mouros para sul do Douro. 
A reconquista foi um 
processo que teve 
consécutives avanços e 
reçues recuperando 
hoje e perdendo 
amanhâ, voltando “à 
carga” logo depois. 
Segundo alguns 
historiadores, o dominio 
muçulmano nunca 
chegou a efectivar-se 
completamente na 
zona mais 
setentrional. 

A reconquista do Porto e Braga deu-se 
por volta do ano 868, a de Coimbra 
em 1064 e Lisboa em 1147. 
Sevilha, Côrdova e Faro foram liber- 
tadas jâ corria o século XIII, Granada 
sô o foi pelo final do século XV. 
Como se pode verificar pelos registos 
apresentados, quanto mais para Sul 
mais prolongada foi a sua 
permanência. 
Um dos aspectos em que é notôria a 
sua pouca influência é a lingua em 
que se verificou apenas a introduçâo 
de algumas centenas de palavras no 
vocabulârio sem que no entante 
houvesse alguma afectaçâo na 
estrutura sintâtica. 
Aqui lhes apresento alguns exemples 
de produtos e palavras introduzidas: 
produtos agricolas : Alfarroba, alface, 
alfazema, açafrâo, limâo, alfobre. 

azeitona, azeite ... 
Termes relacionados corn a âgua e a 
rega: Albufeira, alcatruz, nora, 
azenha,... 

Relacionados corn o comércio: 
Almoeda, armazém, arroba, arrâtel, 
resma, fardo,... 
Outras ligadas às ciências: 

Algarismo, almanaque, 
zero, zénite,... 
Os arabes, habituados a 
clima sêco e quente 
desenvolveram bastante 
aspectos como o da 
utilizaçâo, transporte 

armazenamento e 
* aproveitamento de 

âguas, conseguindo corn 
o recurso a ribeiras, 
condutas, cisternas, 
tornar as terras 
produtivas e rentâveis 
mesmo pequenas 
porçôes. 
Foi o que aconteceu ao 
redor de Lisboa onde 
floresceram as hortas 

e quintas um pouco 
por todo lado. 
Um aspecto 

interes-sante da 
cultura colonizadora dos mouros é o 
facto de eles terem tido em linha de 
conta o tipo de reaeçào de cada povo 
ou regiâo. Assim como os recebiam à 
sua chegada, assim tratavam as popu- 
laçôes. 
Aos cristâos que se mantinham fieis à 
sua fé, apenas exigiam o pagamento 
do tribute nâo sendo obrigados 
sequer a acatar a fé de Alâ. 
Aqueles que os recebessem corn 
armas eram dizimados e os 
sobreviventes transformados em 
escravos. 

Surge na Europa entretanto uma 
força que os vai tentar combater 
numa guerra que virâo a chamar 
Santa, que se vira a arrastar por quase 
toda a idade média e que irei abordar 
oportunamente. 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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A mùsica que a gente gasta 

E dcpois 
vêm o§ |oven$... 

Os jovens isto e os jovens 
aquilo. Os jovens 

precisam de programas a 
eles dirigidos nos mais 
diversos campos. E as 

organizaçôes 
comunitârias toca de 

arranjar os tais 
programas para eles, corn 

a consciência de que os 
homens e as mulheres de 

amanhâ precisam disso 
como de pâo para a boca. 

Criemos entâo as mais diversas 
vertentes para que eles se sintam bem 
e através delas possam participar 
activamente no desenvolvimento da 
comunidade corn as suas ideias 
jovens e cheias de novas dinâmicas 
que sâo as qualidades radicais das 
revoluçôes. E os jornais criam paginas 
para os jovens; e os programas de 
radio e TV criam espaços dedicados 
aos jovens; e os clubes e associaçôes 
reservam dias para eles; e tudo dança 
ao som do mesmo bailarico que é o de 
conquistar a atençâo dos jovens para 
a necessidade que a comunidade tem 
da sua participaçâo. 
Vai dai, depuis disto tudo, a 
juventude é mais ou menos como o 
oxigénio: existe mas nâo se vê. Mas 
que raio sera preciso fazer para os 
jovens ouvirem a chamada? E 
continuam eles a dizer: “Programas 
quê? Onde? Ah! Nâo sei! Nâo, nâo... 
nunca ouvii... O Pedro quê?” Enfim... 
Isto nâo teria nada de mais nâo fora o 
facto dos jovens, (claro que me refiro 
à maioria), nâo sô nâo colaborarem 
como também arrastarem o nome das 
organizaçôes que se esforçam para 

lhes serem üteis, inclusivamente sob o 
ponto de vista econômico. Estes semi- 
-adultos, muitos deles estudantes e 
alguns deles frequentadores de 
Universidades, procuram constante- 
mente os meios da informaçâo 
comunitâria para tornar conhecidos 
os seus projectos. 
Servem-se entâo desses meios, 
continuando depuis sem lhes dedicar 
o tal apoio e, pior que isso, criticando 
negativamente quem os ajudou. E 
claro que a critica é uma coisa 
importante mas deve ser feita corn 
frontalidade, condiçâo das pessoas 
educadas. As escolas e Universidades 
servem para aprender coisas e isto 
implica o desenvolvimento da 
consciência, de tal sorte, que possa 
permitir ao aluno uma capacidade 
analitica que va em seu socorro 
quando delà nécessita, em tudo na 
sua vida. 

Por isso as pessoas vâo para a escola. 
Agora, quem nâo demonstra agir de 
acordo corn a imagem da educaçâo 
que vai adquirindo, é indigno do 
respeito dos demais. Esta cançâo estâ 
longe de ser nova. Antes é um mote 
muito batido. Mas, como nos 
esquecemos corn muita facilidade 
acho melhor, de vez em quando, 
usarmos um pouco o cérebro para o 
habituar bem. Afinal, 2/3 dele, sabe- 
se la o que faz. Moral da histôria: Para 
ser gente, nâo basta andar na 
Universidade. 

Domingos Melo 
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Continuaçào da pagina 1 

Pedofilia em foco 

Manuel Maciel Rosa 

mulher tinha ido de férias para 
Barcelona. Precisava de alguém para 
fazer pequenos serviços e que pagava. 
Convidou-me e, como criança 
ingénua que era, aceitei... 
-No cinema nada aconteceu...? 
-Nâo, senhor. Salvo erro, no dia 
seguinte, o Forbes foi buscar-me a 
casa e levou-me para o Estüdio dele 
na Bathurst e Robinson. No andar 
superior era a residência. Quando la 
cheguei, estavam dois carpinteiros a 
trabalhar. Fiz algumas limpezas e, 
depois dos carpinteiros sairem, o 
Forbes levou-me a outro Estüdio, na 
Dundas e Claremont, onde me levou 
a um quarto de cama. Ligou a 
televisào e conversou comigo. Depois, 
saiu por um pouco e regressou corn 
uma mâquina fotogrâfica. Ordenou- 
me que me despisse! Recusei. Entâo 
levantou a voz para mim e continuou 
a ordenar que me despisse... Fez-me 
sinal para qualquer coisa que tinha no 
bolso que eu nunca soube o que era, 
talvez uma arma... Corn medo, despi- 
me. Ele tirou-me fotografias em varias 
posiçôes. Depois, largou a mâquina e 
despiu-se também... Sentou-se ao meu 
lado a fazer-me testas e, depois, 
empurrou-me para trâs e fez sexo 
oral... Eu, cheio de medo, deixei... 
Quando entendeu, vestiu-se e 
mandou-me vestir também.. Avisou- 
me para nâo dizer nada a ninguém, 
senào eu e a minha familia, iriamos 
sofrer as consequências. E, nâo me 
deu o dinheiro... 

-E, depois, que aconteceu?... 
-No dia seguinte, ele veio-me buscar, 
corn a intençâo de me pagar, pois ele 
sabia que eu tinha dito ao meu pai 
que ia fazer aquele serviço de 
limpeza, para ganhar algum dinheiro. 
Ele, levou-me para o Estüdio da 
Dundas, no mesmo local do dia 
anterior. Trancou as portas por 
dentro e, em seguida, levou-me para o 
quarto escuro, corn o pretexto de me 
ensinar a revelar fotografias. Em 
determinada altura ele pediu-me para 
lhe fazer um recado qualquer... Fui e, 
corn medo que acontecesse o mesmo 
do dia anterior, fugi pela porta fora. 
-Depois, voltou a estar corn o Forbes? 
-Nâo, nunca mais estive corn ele. Ele, 
guiava o carro na minha rua, 
abrandava a velocidade quando me 
via, mas nunca mais estive corn ele... 
-Nunca se queixou aos pais ou a 
alguém, do que lhe sucedeu? 
-Nâo, tinha medo, sei la, ou vergonha. 
Ainda disse aos miüdos mais amigos 
da Escola, nada mais. 
-Como é que teve conhecimento de 

tudo o que se passava, uma vez que 
regressou e vive nos Açores? 
-Olhe, um dia estava a 1er o jornal "O 
Crime" e vi a fotografia do Forbes e a 
histôria do caso de pedofilia na Igreja 
de Santa Maria. Mais tarde, também 
recebi uma chamada de Toronto, 
para que eu depusesse. Ainda a ' SIC 
procurou-me para participar no 
programa "Casos de Policia"... 
-Entretanto, veio mesmo a Toronto 

para depor?... 
-Sim, senhor. Estive na Esquadra 14, 
em Toronto, onde contei a minha 
histôria. O proceso Forbes foi 
reaberto e ele detido. Esta em 
liberdade sob cauçâo e ira em breve a 
Tribunal. Era bom, que casos destes, 
nunca mais acontecessem. 
Manuel Maciel Rosa, é um homem 
simples, de semblante triste. E um 
homem corajoso e de caracter. 
Hoje, é Policia de Segurança Püblica, 

nos Açores. Vive feliz na sua terra, 
assume o passado corn a mesma 
confiança corn que encara o présente 
e o futuro. 
E casado e pai de très filhos. De 15, 13 
e 8 anos de idade respectivamente. O 
trauma dos seus 10 anitos nâo 
destruiu a sua aima nem a sua vida. 
Merece todas as felicidades do 
mundo. 

JMC 

Ambiente: Elisa Ferreira quer "limpar" Minas abandonadas 
A ministra do 

Ambiente, Elisa 
Ferreira anunciou 
em Lisboa, que vai 

ser apresentada 
publicamente a 
lista das minas 

abandonadas e a 
intervençâo que o 
governo pretende 

aplicar. 

Elisa Ferreira falava aos jornalistas à 
saida da sessâo de abertura do 
Colôquio sobre "Ambiente, 
Economia e Sociedade", organizado 
pelo Conselho Econômico e Social, 
que decorreu na Fundaçâo Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa. "Existe jâ um 
piano articulado entre o Institute 
Geolôgico e Mineiro e o Ministério 
do Ambiente que visa requalificar as 
minas abandonadas jâ identificadas", 
acrescentou a ministra do Ambiente. 
Apesar das responsabilidades 
ambientais das minas nâo serenr. 
assumidas pelo erârio püblico, o 
governo tem que ter uma soluçào 
para aquelas que acabaram e ficaram 
ao abandono, disse a ministra, que 
garantiu que actualmente a legislaçâo 
vai no sentido de nâo se correrem 
riscos de fecho de minas sem 
responsâveis a quem pedir contas. As 
mais de meia centena de minas 
abandonadas constitui "uma herança 
muito pesada que é precise tratar", 
sublinhou Elisa Ferreira, garantindo 
que estâ a equacionar a possibilidade 
de fazer avançar "alguma coisa" jâ 
antes do fecho do actual Quadro 
Comunitârio de Apoio (QCA). No 

proximo QCA o Ministério vai 
avançar, segundo Elisa Ferreira corn a 
questâo da poluiçâo atmosférica, 
cujos estudos jâ estâo lançados, 
faltando as intervençôes de forma 
assumida pelo governo. Outras 
questôes que Elisa Ferreira quer 
intervencionar sâo as questôes do 
ruido e a requalificaçâo urbana, para 
melhorar a articulaçâo entre as 
valências ambientais e urbanisticas e 
ainda continuar a fazer "uma grande 
limpeza do passado", nomeadamente 
em associaçâo aos grandes 
investimentos petroliferos e 
siderurgia e às exploraçôes ligadas às 
indüstrias do cimento e às minas. 
"Corn a Expo limpou-se toda uma 
grande zona, e para limpar o que 
temos espalhado pelo pais corn 
residuos acumulados eram précisas 
vârias Expos", sublinhou a ministra. 
Na sua intervençâo no colôquio, a 
ministra do Ambiente fez um balanço 
genérico do que se fez e do que falta 
fazer ao nivel das politicas do 
ambiente, salientando que o 
Ambiente tem que ser encarado de 
forma horizontal corn todos os 
intervenientes e "deve ser 

"Existe jâ um piano 

articulado entre o Instituto 

Geolôgico e Mineiro eo 

Ministério do Ambiente 

que visa requalificar as 

minas abandonadas jâ 

identificadas" 

equacionado de modo a nâo criar 
danos à sociedade futura". A 
responsâvel pelo Ambiente disse que 
encontrou uma situaçâo de ruptura 
no sector e teve a necessidade de 
recuperar o tempo perdido, corn um 
passivo muito grande em sectores 
elementares, como os esgotos e o 
abastecimento de âgua. O Piano 
Nacional de Agua e o Conselho 
Nacional do Ambiente, além da 
aplicaçâo de medidas correctivas, sâo 
os pontos altos do actual Ministério 
do Ambiente, segundo Elisa Ferreira. 
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Aeroporto de Ponta Delgada 
com sistema moderno 

O aeroporto de Ponta Delgada vai ser 
equipado com um moderno sistema 

integrar 
de 

que o vai 
internacional 
informaçôes 
meteorolôgicas. Segundo 
o director do aeroporto, 
José Luis Alves, o novo 
sistema, que custard 
28.000 contos, devera 
estar operacional antes 
do proximo Verao, 
melhorando assim a 
operacionalidade da 

na rede 

pista enquanto escala para aviôes que 
ligam a Europa à América do Norte. 
O novo sistema permite uma leitura 

imediata e automatizada 
de dados meteorologicos 
e aumenta a quantidade 
de informaçâo disponivel 
em cada momento. 
Sistema semelhantes jâ 
foram instalados nos 
aeroportos do Faial e das 
Flores, seguindo-se agora 
o de Ponta Delgada e o 
de Santa Maria. 

APOIO INTEGRADO AIDOSOS - 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÀO 

Um protocolo de cooperaçâo entre o 
Centro Social e Paroquial de S.Roque 
e o Institute de Aeçâo Social, a Santa 
Casa da Misericôrdia de Ponta 
Delgada, o Centro Social e Paroquial 
de S.Pedro, o Lar Luis Soares de 
Sousa, o Centro de Saüde e o 
Hospital de Ponta Delgada, vai ser 
assinado na prôxima terça feira, dia 
16 de Março, no âmbito do Programa 
de Apoio Integrado a Idosos. 
A cerimônia de assinatura, que 
contarâ corn a presença do Director 
Regional da Solidariedade e 

Segurança Social, Dr. Nélio 
Lourenço, decorrerâ no Centro Social 
e Paroquial de S.Roque. 
O Programa de Apoio Integrado a 
Idosos visa fomentar uma politica 
articulada de solidariedade, 
optimizando e descentralizando a 
rentabilidade social e econômica dos 
recursos existentes, no campo de 
aeçâo dos serviços de apoio ao 
domicilio. 
O âmbito geogrâfico do referido 
protocolo coincide com a ârea do 
Concelho de Ponta Delgada. 
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Novo serviço de 
Defesa do Consumidor 

O novo Serviço de Defesa do 
Consumidor foi oficialmente inau- 
gurado no Funchal pelo présidente 
do Governo Regional, Alberto Joâo 
Jardim, que sublinhou a 
importâneia de educar os 
consumidores desde os bancos da 
escola. Segundo o présidente do 
Governo Regional, as crianças 
devem ser ensinadas sobre os sens 
direitos enquanto consumidores 
em vez de serem ensinadas 
simplesmente a consumir. Para 
alcançar esse objectivo vai ser 
assinado um protocolo entre o novo 
serviço e a Secretaria Regional da 
Educaçâo corn vista a levar às 
escolas a difusâo dos direitos do 

consumidor. Por seu turno, o 
Centro de Informaçâo Autârquico 
ao Consumidor da Câmara 
Municipal do Funchal associou-se à 
celebraçâo do Dia Mundial do 
Consumidor, desen-volvendo uma 
sérié de iniciativas que se 
prolongarâo ate 19 de Marco, 
através da distribuiçâo de material 
informativo e de visitas às escolas. 
Os direitos do consumidor sâo o 
tema de um debate que a Escola 
Secundaria Jaime Moniz leva a 
efeito com a colaboraçâo do 
inspector regional das actividades 
econômicas, Valentim Caldeira, 
uma iniciativa também associada 
ao Dia Mundial do Consumidor. 

PRESIDENTE DO GOVERNO 
REGIONAL LANÇA PRIMEIRA 

PEDRA DA NOVA ESCOLA DA MAIA 
o Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, presidiu à 
cerimônia de lançamento da primeira 
pedra da nova Escola Bâsica 2, 3 da 
Maia, na ilha de S.Miguel, cuja 
construçâo esta orçada em cerca de 
885 mil contos. 
Numa intervençâo proferida na 
ocasiào, Carlos César afirmou que 
esta obra, que ficarâ concluida em 
2001, é de enorme importâneia para o 
sistema de infraestruturas escolares 
da Regiâo e, em particular, para a 
ârea pedagôgica que abrange as 
freguesias da Maia, Porto Formoso, 
S.Brâs, Lomba da Maia, Fenais da 
Ajuda e Lomba de S.Pedro. 
O chefe do executivo regional 
sublinhou que o seu 
executivo considéra a 
qualificaçâo dos recursos 
humanos como factor 
estratégico de 
desenvolvimento, pelo 
que o investimento na 
educaçâo e na formaçâo 
profissional afiguram-se 
de decisiva aposta. 
Neste âmbito, 
acrescentou que, desde 
1997, o Governo 
Regional tem vindo a 
dedicar cerca de très 
milhôes de contos às 
infraestruturas escolares, 
procurando colmatar as 
insuficiências crônicas 
que se observavam e que 
ainda sâo visiveis a esse 
nivel. 
Carlos César disse ainda 
que dâ grande prioridade 
à recuperaçâo da rede do 
primeiro ciclo do ensino 
e educaçâo pré-escolar, 
edificios esses da 

propriedade das Câmaras Municipais 
e que, em boa parte, por falta de 
manutençâo adequada, se encontram 
em enorme estado de degradaçâo. 

Referiu, a propôsito, que esse 
processo tem vindo a ser executado 
em cooperaçâo técnica e financeira 
corn as autarquias, suportando do 
Governo 85 por cento do custo das 
obras que se têm vindo a fazer por 
toda a Regiâo Autônoma dos Açores. 
Por esse motivo - salientou - o 
Governo Regional transform para as 
Câmaras, mais de 511 mil contos, em 
1997, 675 mil contos, em 1998, e para 
este ano prevê-se a atrbuiçâo de 650 
mil contos. 
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HYDE CENTRAL PARK 
Para trâs fica a cidade, de blocos e teatros e carros 
e cultura. E o tijolo das casas e o preto das catedrais. 
E a gente apinhada nos passeios fronteiros ao 
comércio em saldo. Os ruîdos da rua de carros 
covardes que apitam e fogem e a relva que de longe 
se mostra soberana. Os prédios parados e as 
ârvores que se aproximam. O sussurrar da rua que 
se esbroa... Subitamente, como se nunca antes 
tivesse existido, a àgua que mergulha em âgua e 
embate contra o cascalho do lago. Por fim, o longo 
verde, brilhante e sincero e generoso. Exala um ar 
frio mas fresco, levemente adocicado. A primeira 
vista o parque é suficientemente grande para estar 
sozinho. Adiante aparecem profetas iluminados por 
denses encadeados por luz. Refugiam-se aqui e, 
virados para a grande cidade, acendem as suas 
crenças e projectam-nas contra o nevoeiro que 
envolve as casas. As pessoas entram e saiem do 
Hyde Central Park sem pressas. Levam aquilo que 
procuram e o parque dâ: - Joggers, pares de 
namorados, vagabundos, familias passeando as 

crianças e o câo. - Gente cansada. Hâ um velho a 
quem os patos trazem um sorriso patético a troco 
de migalhas. Um banco de madeira oferece repouso 
e relembra o frio. Provoca arrepios que adormecem 
os mùsculos e cerram os olhos de cansaço. Um dos 
patos maiores bateu as asas e, a rasar a âgua, voou 
até poisar no peito do velho. As énormes patas bem 
seguras no casaco esfarrapado. 
O velho encostara-se no banco e deixara cair o saco 
castanho. Logo um bando de patos em algazarra se 
atirou sobre ele. A cara do velho estava enrugada 
pelo terror. Os olhos brilhantes deixando-se 
trespassar pelos do pato...pelo que ele via no 
pato...pelo seu reflexo nos olhos do pato!...Como se 
hâ muito o esperasse...como se tivesse vivido 
sempre aquele medo. Mesmo que nâo fosse agora a 
altura! Mesmo que nâo houvesse alguma 
vez...altura. Talvez por isso. 
-Pve...been coming to this park for longer 
than...than...longer than the years you've 
lived...Each year...it get's colder. O pato passeou 

mais um pouco 
em cima da 
carcaça rigida 
do velho, que se 
m a n t i n h a 
boqueaberto, fitando a imagem latejante dos dois 
olhos escuros, com o céu por trâs. Finalmente o 
pato saltou para o châo e depois para a âgua. Veio 
um japonês com uma mâquina 
fotogrâfica...hesitou...tentou abanar o velho. Ao ver 
que este nâo reagia, olhou em volta e seguiu 
caminho, com uma cara preocupada. 

Ao longe, do outro lado do lago, tirou mais umas 
fotografias. A noite uniformiza a cidade. Funde o 
brilho e a frescura do parque na bruma gélida das 
casas e catedrais, e no escuro do Metro em 
silencioso contorno lâ vâo as pessoas... 
indiferentes...desconhecedoras...robotizadas...à 
espera -quem sabe - que um pato Ihes caia na 
cabeça...um dia. 

Uma centena de especialistas 
na Semana das Pescas 

Cerca de um centena de cientistas, 
investigadores e responsaveis 
politicos nacionais e estrangeiros 
participam, na proxima semana no 
Faial, na XVIII Semana das 
Pescas, anunciou o Secretârio da 
Agricultura acoriano. Em 
conferência de imprensa na cidade 
da Horta, Fernando Lopes realçou 
que a iniciativa, a mais importante 
do género nos Açores, analisara as 
novas técnicas de pesca e 
preparaçâo do atum e gestâo de 
recursos piscatorios. O 
consolidacao da Semana das 
Pescas passa pelo fortalecimento 
do seu caracter cientifico e pela 

autonomizaçâo da vertente 
comercial, referiu. O responsâvel 
açoriano do sector anunciou, 
ainda, que o certame serâ 
complementado corn uma feira 
comercial sobre pescas, a realizar 
em Setembro na ilha de S.Miguel. 
"A Semana das Pescas serâ um 
encontre dedicado às ciências do 
mar", com uma componente 
comercial a realizar 
posteriormente, disse. O certame 
apresenta, nesta ediçâp, uma visual 
remodelado, résultante de um 
trabalho desenvolvido por très 
empresas de imagem e marketing. 

Africa do Sul 
émigrantes 

Um grupo de 50 empresârios 
madeirenses radicados na Africa do 
Sul estâ de visita à Madeira onde 
procura oportunidades de négocies. 
Este grupo, liderado por Joâo Canha, 
membre do Conselho das 
Comunidades Madeirenses, reuniu-se 
corn o présidente da Assembleia 
Legislativa Regional com quem falou 
das suas intençôes. De acordo corn 
Joâo Canha, os filhos jâ formados dos 
émigrantes madeirenses estâo a optar 
por sair da Africa do Sul rumo à 
Austrâlia, Canada, Estados Unidos, 
Inglaterra e Portugal, em particular, 
Madeira como forma de se 
precaverem contra a instabilidade 
que poderâ irromper depois das 

empresàrios- 
na Madeira 
eleiçôes sul-africanas de Junho 
proximo. "Se tudo correr bem", diz 
Joao Canha, os prôximos quatre anos 
serao de "esperança e reconstruçâo" e, 
nesse caso, muitos dos émigrantes 
que estâo apreensivos corn a situaçâo 
decidirao permanecer na Africa do 
Sul, caso contrârio estâo jâ a pensar 
em outras paragens para se fixarem. 
"E a primeira vez que este grupo vem 
à Madeira em observaçâo", référé 
Joâo Canha, que classifica o grupo de 
"forte, quer em "know-how", quer em 
volume de négociés e dominando 
vârias âreas". Os 50 émigrantes 
madeirenses que compôem este 
grupo vâo permanecer na Madeira 
até ao proximo dia 25. 

Eléctrico turistico 
régressa com a Primavera 

Corn a Primavera à porta, o eléctrico 
do principio do século que efectua 
circuitos turisticos por Lisboa, 
regressou ao serviço, anunciou fonte 
da Carris. O eléctrico irâ circular 
todos os dias, incluindo domingos e 
feriados, até Outubro, corn duas a 
cinco viagens diârias, consoante os 
meses de funcionamento. De inicio os 
passeios sâo à tarde, às 13:30 e às 
15:30, em circuito que partirâ da 
Praça do Comércio e terâ passagem 
pela Baixa, Mouraria, 
Graça, Alfama, Chiado, 
Estrela, Lapa e Bica corn 
a duraçâo de hora e 
meia. A viagem permite 
aos turistas estrangeiros 
e nacionais visitarem os 
bairros tradicionais e as 
colinas de Lisboa, 
acompanhados por 
guias-intérpretes que 
apresentam a cidade nas 

suas vertentes cultural, histôrica e 
turistica, num eléctrico que é uma 
réplica dos que eram utilizados no 
inicio do século. 

O preço da viagem mantém-se em 
relaçâo aos anos anteriores: 2.800 
escudos para os adultos e 1.500 para 
as crianças entre os 4 e os 10 anos, 
podendo o bilhete ser adquirido a 
bordo do prôprio eléctrico, ao 
respectivo condutor. 

i 
ECO AÇOR 

TnAVFI < TRAVEL SERVICE INC. 

421 College St., Toronto, Tel: 603-0842 
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Està scdnro 
do$cu 

Seduro? 
Como proprietàrio independente, 

você é indispensâvel... 
Apôs a sua morte o seu negôcio 
perderâ a pessoa mais importante. 
O seu salârio familiar 
desaparecerâ... os seus bens serâo 
responsâveis pelos compromissos 
financeiros do seu negôcio. Os 
credores exigem pagamentos 
imediatos, o seu administrador 
executivo, se nâo tiver instruçôes, 
sera talvez forçado a liquidar o 
seu negôcio para conservar os seus 
bens. A sua famüia teria entâo très 
alternativas: 
1- Continuar corn o negôcio, se 
assim for a sua vontade, deixado 
no testamento para os seus 
herdeiros... terem a aptidâo e 
experiência para tal terem fundos 
suficientes para liquidar os 
débitos, serem capazes de obter o 
crédito adequado e serem capazes 
de manter os clientes. 

2- Liquidar o negôcio. Uma venda 
forçada atrai procuradores de 
negôcio barato, corn a sua 
ausência, o valor do negôcio é 
drasticamente reduzido de 40 a 
90%. 

3- Vender com incumbência, 
encontrar a pessoa qualificada e 
interessada no negocio sera um 
pouco dificil. Pronto pagamento 
pela compra poderâ nâo ser 
possivel de imediato. O acordo 
entre ambas as partes quanto ao 
preço poderâ ser dificil de 
alcançar. 

Mas hâ uma soluçâo melhor... 
a) Inclua provisôes no seu 
testamento para o seu negôcio 
continuar, pendente do 
ajustamento dos seus bens 

b) Dê ao seu negôcio suficiente 
seguro de vida para levar os seus 
pianos âvante, sejam eles quais 
forem... 

c) Adquira seguro pessoal de 
incapacidade, para substituir o 
seu salârio em caso de uma 
invalidez. As vantagens de um 
seguro de vida e invalidez no seu 
negôcio sâo melhores. 
Para a sua familia, substituirâ o 
salârio perdido, pagarâ as dividas 
do negôcio, os fundos serâo 
disponiveis num acordo de 
compra se houver um comprador 
elegivel. Protege contra a perça do 
valor de compra e de capital para 
si, estabiliza a sua posiçâo de 
crédito, oferece-lhe um valor de 
poupança acumulado, provem 
uma confiança e garantia de um 
empréstimo em caso de 
emergência. Estabilize um fundo 
pessoal para a reforma 
independentemente do seu 
negôcio. Assim dâ um salârio em 
caso de invalidez e a sua familia 
poderâ salvaguardar ou perder o 
valor do seu negôcio. 

Hoje a escolha é sua, quai delas 
serâ? 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADA! 

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

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

DANIEL FERNANDES 

TEL: (416) 823-0665 
(24 horas) 

The Mutual Group 

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

Nâo hà generals 
"honoris causa" 

- CEMGFA 
o chefe de Estado Maior General das 
Forças Armadas (CEMGFA), general 
Espirito Santo, disse em Lamego que 
"nâo hâ générais “honoris causa”. 
Espirito Santo, que falava numa visita 
a esquadra C-130 da Força Aérea e ao 
Centro de Instruçâo de Operaçôes 
Especiais (CIOE), referia-se a 
polémica proposta da Associaçâo 25 
de Abril para que os capitâes que 
participaram na revoluçâo de 1974 
îossem promovidos a générais. "Nâo 
hâ générais “honoris causa”. Os 
générais têm de ser promovidos em 
condiçôes gérais e especiais de 
promoçâo", disse o CEMGFA â 
Agência Lusa. Segundo o chefe 
militar, pode "defender-se um 
professor universitârio “honoris 
causa”, mas ser general é ter um 
posto, logo, qualquer alteraçâo no 
regime de promoçôes ofenderia 
muito a instituiçâo militar". Espirito 
Santo considerou o CIOE uma 
"unidade muito especial no sistema 
de forças permanente, constituindo 
uma alta disponibilidade para 
determinadas missôes de Estado". O 

general referiu ainda que nos 
"ültimos anos o exército tem tido 
muitos cuidados em preparar o 
pessoal corn pianos muito prôprios, 
muito exigentes, mas também corn 
material muito sofisticado, que estâ 
ao nivel de outros paises modernos". 
Instado a pronunciar-se sobre os 
ültimos acontecimentos relacionados 
corn alegadas escutas a chefias 
militares que têm envolvido o 
ministre da Defesa, Veiga Simâo, o 
CEMGFA escusou-se a "comentar 
factos politicos", dado que estâ "num 
escalâo de comando". Sobre o seu 
primeiro ano como CEMGFA, o 
general Espirito Santo disse que 
"houve algumas exigências de 
caracter operacional e de legislaçâo" e 
considerou "positivo" o trabalho corn 
o ministre da Defesa e corn os chefes 
dos très ramos das Forças Armadas. 
Espirito Santo desejou que "nas 
relaçôes politico-militares se saiba 
fazer bem o diâlogo entre o politico e 
o militar" e que "a populaçâo 
portuguesa tenha carinho pelas suas 
forças armadas". 

Venezuela: 
cantor Tony 

Carreira 
assaltado 

apôs concerto 
O cantor português Tony Carreira, 
que se encontra em digressâo pela 
Venezuela, foi assaltado segunda-feira 
de madrugada apôs ter realizado um 
espectâculo no Centro de Amigos, em 
Los Teques. Os assaltantes, que ainda 
nâo foram identificados, furtaram os 
documentes do cantor e das suas 
bailarinas, dinheiro, um aparelho de 
mini-disk e as faixas sonoras das suas 
cançôes que utiliza para os playbacks. 
O assalto ocorreu depois do cantor, 
também emigrante em França, ter 
efectuado um concerto no Centro de 
Amigos, em Teques. e encontrando-se 
na altura a jantar, tende os larâpios 
aproximado-se dos bastidores e 
realizado o furto. Tony Carreira 
conseguiu obter, na prôpria segunda- 
feira, novos documentes através do 
Consulado-Geral de Portugal em 
Caracas. As suas bailarinas, como 
possuem nacionalidade francesa, 
ainda nâo conseguiram obter os 
novos documentes, estando a ter 
dificuldades porque na Venezuela os 
passsaportes franceses sâo alvo de 

trâfico. O cantor de mùsica popular 
portuguesa teve de cancelar a visita à 
comunidade portuguesa de Curaçau, 
bem como o espectâculo que ai estava 
agendado. Corn mais de 20 anos de 
carreira artistica. Tony Carreira, 
natural de Armadouro, concelho de 
Pampilhosa da Serra, jâ editou oito 
discos, encontrando-se na Venezuela 
para promover o seu ultimo trabalho, 
"O Sonhador", junto da comunidade 
portuguesa residente no pais. Tony 
Carreira, que jâ tinha efectuado um 
espectâculo no Centro Português, em 
Caracas, manifestou, na altura, a sua 
preocupaçâo pelo facto da 
comunidade portuguesa na 
Venezuela ter dificuldade em falar 
português. 
O cantor criticou ainda o governo 
português pela "pouca atençâo que 
presta às comunidades portuguesas", 
afirmando que "os émigrantes gostam 
mais de Portugal que Portugal gosta 
deles". 
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UE: Guterres mais preocupado corn 
Europa do que corn sucessor de Sauter 

O primeiro-ministro considerou terça-feira que a demissâo da Comissâo 
Europeia representou um "abanâo profundo" nas instituiçôes comunitàrias, 

mas garantiu nâo estar preocupado corn o sucessor de Jacques Santer. 

“Mais do que com os nomes, estou 
preocupado corn o fortalecimento da 
Comissâo Europeia, designadamente 
no seu papel de entidade detentora da 
iniciativa comunitâria.” 
Antonio Guterres disse esperar que o 
Parlamento Europeu “assuma as suas 
responsabilidades na situaçâo 
criada", evitando funcionar “de uma 
forma balcanizada, apenas virada 
para os interesses nacionais de cada 
Estado-membro,” adiantou Antonio 
Guterres. Na sua intervençâo no 
inicio do almoço-debate promovido 
pela Associaçâo "Notre Europe", o 
chefe do Governo recusou-se a 
qualificar "como crise" a conjuntura 
actual da Uniâo Europeia, apôs o 
pedido de demissâo da équipa 
presidida por Jacques Santer, na 
segunda-feira. O elenco chefiado por 
Jacques Santer pediu a demissâo na 
sequência da divulgaçâo de um 
relatôrio de uma comissâo 
independente de "sâbios" que, em 
termes genéricos, acusa a Comissâo 
Europeia de irresponsabilidade e 
incompetêneia. De acordo corn a tese 
apresentada por Antonio Guterres, 
"hâ até razôes para ter esperança" de 
que a demissâo da Comissâo 
Europeia "sirva para acordar os 
responsâveis politicos" dos "Quinze" 
Estados-membros, fazendo corn que 

"deixem de tratar de pequenas coisas" 
e, em contrapartida, "pensem corn 
agudo sentido de Estado, nâo à escala 
nacional, mas corn o objective de 
aprofundar a construçâo europeia". 
Pela parte de Portugal, acrescentou, 
"em colaboraçâo corn o Parlamento 
Europeu, toda e qualquer actuaçâo 
serâ processada de forma construtiva 
e visarâ reforçar o papel da Comissâo 
Europeia enquanto instituiçâo 
fundamental ao processo de 
aprofundamento europeu". "Nâo 
pretendemos assumir qualquer 
protagonismo na saida para este 
impasse", sublinhou Guterres, que 
admitiu baver, entre os "Quinze" 
Estados-membros, 
independentemente das familias 
ideolôgicas de cada um dos governos 
nacionais, "quem se bata por ter uma 
Comissâo Europeia fraca". 
Interrogado sobre quem apoia para 
suceder a Jacques Santer, o chefe do 
Governo disse "nâo estar preocupado 
com nomes, mas no reforço das 
instituiçôes europeias". No caso do 
Parlamento Europeu, especificou, 
manifestou o desejo de que "assuma 
as suas responsabilidades" e que nâo 
se transforme numa entidade "corn 
interesses balcanizados". Apesar de 
inicialmente ter apenas preparado 
um discurso sobre a questâo da 

Lançamento oficial dos 
primeiros selos em Euros 

implantaçâo do Euro 
como moeda ùnica 
europeia em 2002. De 
autoria do escultor Joâo 
Machado, subordinado 
ao tema "Euro - a nova 
moeda europeia", o selo 
tem o valor facial de 47 
cêntimos (95 escudos). A 
fase de concepçâo e 

Os primeiros selos em 
Euros, de uma emissâo 
de 500 mil exemplares, 
postos em circulaçâo 
foram imprimidos 
segunda-feira numa 
cerimônia oficial de 
obliteraçâo do primeiro 
dia. Alem da secretâria 
de Estado das 
Ôomunicaçôes e da Habitaçâo, 
Leonor Coutinho, assistiram à 
cerimônia nas instalaçôes da Casa da 
Moeda Bras Teixeira, présidente da 
instituiçâo e Norberto Pilar, dos CTT. 
Corn esta emissâo comemorativa 
subordinada à temâtica do Euro, a 
primeira corn a dupla afixaçào de 
preços - em escudos e em euros -, 
termina um ciclo iniciado em 1912, 
pondo termo a um periodo durante o 
quai o valor facial dos selos foi 
expresso unicamente em escudos. Os 
selos corn dupla tarifaçâo vâo marcar 
também um novo ciclo de 
coleccionismo corn a duraçâo de très 
anos, que vigorarâ até à definitiva 

Agenda 2000, o primeiro-ministro 
adiantou que se viu forçado a tocar no 
caso da demissâo da Comissâo 
Europeia, classificando depois o dia 
de hoje como "significativo" e 
"especial" para o futuro da Europa 
dos "Quinze". "Em todas as situaçôes, 
sempre procurei ver os aspectos 
positivos, mesmo quando estamos 
perante um quadro preocupante", 
explicou, para logo em seguida 
elogiar "o sentido de dignidade" 
manifestado pela Comissâo Europeia 
ao demitir-se e congratular-se pelo 
facto de existir um Parlamento 
Europeu que "soube assumir as suas 
responsabilidades". No entanto, 
sublinhou, "nâo podemos deixar de 
encarar corn grande preocupaçâo o 
recrudescimento de egoismos 
nacionais, que, uma vez mais, "teve 
expressâo" nos espisôdios que 
levaram à demissâo do elenco 
liderado pelo ex-primeiro-ministro 
luxemburguês. Face ao panorama 
levantado pela demissâo da Comissâo 
Europeia (e embora tenha admitido 
que uma das vias passa pela 
nomeaçâo imediata de uma nova 
équipa corn um mandato de cinco 
anos). Antonio Guterres disse que 
Portugal se baterâ para que os 
sucessores do elenco de Jacques 
Santer, a partir do ano 2000, "tal 
como prevê o Tratado de 
Amesterdâo, seja empossado corn os 
novos poderes, em nome dos ideais 
europeus". Tal como Mario Soares jâ 
havia declarado, também o primeiro- 
ministro se congratulou por o 
comissârio português Joâo de Deus 
Pinheiro nâo ter sido minimamente 
beliscado, em termos pessoais, pelo 
relatôrio do comité de sâbios sobre o 
funcionamento da Comissâo de 

Bruxelas. Apesar de ter advertido que 
ainda nâo lera "detalhadamente" o 
relatôrio do comité de sâbios, o chefe 
do Governo aproveitou uma questâo 
formulada pelo ex-ministro das 
Finanças Miguel Beleza para negar 
qualquer inferioridade ético-moral 
dos politicos do sul face aos dos 
Estados-membros do norte. "Nem 
Joâo de Deus Pinheiro, nem Portugal, 
podem ser responsabilizados pelos 
acontecimentos que motivaram a 
demissâo" da équipa de Jacques 
Santer. "Nâo hâ qualquer diferença de 
rigor ético entre os paises do Sul e os 
do Norte", acrescentou, invocando, 
ainda, que "os sistema politico 
português é dos mais exigentes em 
matéria de transparêneia e de 
incompatibilidades" entre os 
"Quinze" da Uniâo Europeia. 

No entanto, segundo Antonio 
Guterres, a ùnica forma de combater 
os preconceitos de que os paises do 
sul sâo hipoteticamente mais 
corruptos do que os outros "apenas 
pode ser dado pelo exemplo de os 
portugueses terem sempre uma 
conduta exemplar". 

desenho de um selo é realizada pelo 
gabinete de "design" da direcçào de 
Eilatelia dos CTT ou encomendada 
pela empresa a artistas convidados. 
Os CTT integram o grupo de 
empresas portuguesas que adoptaram 
o Euro nas transacçôes corn os sens 
clientes desde 01 de Janeiro de 1999. 

Corn o lançamento deste selo, 
"colocam-se na vanguarda das 
administraçôes postais da Europa", 
contribuindo assim "para a formaçâo 
de uma consciência colectiva de 
participaçâo plena do pais da Uniâo 
Europeia", referiu Norberto Pilar na 
cerimônia. 
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Canada 
No "Dia da Bandeira" do Canadâj a 15 de Fevereiro, a Ministra do 
Patrimônio Canadiano, Sheila Gopps, lançou, oficialmente, o CANADA 
PLACE no Harbourfront, em Toronto^ uma das très mais importantes 
atracçôes turisticas do Canadâ. A partir da Primavera o centro "Canada 
Place" vai ficar localizado, permanentemente, no Harbourfront que 
atrai, anualmente, mais de quatro milhôes de visitantes, sendo mais de 
80 por cento canadianos. 
O primeiro centro 
"Canada Place" foi 
instalado em Winnipeg 
no ano passade e, 
segundo Copps, muitos 
mais se seguirâo. 
Basicamente, o centro 
"Canada Place" é um 
“local de acesso” no 
quai, através de 
computadores ligados à 
INTERNET, se podem 
obter muitas 
informaçôes sobre o 
Canadâ. O sistema 

Sheila Copps 

proporciona O acesso a 
instituiçôes culturais 
nacionais e locals e 
eventos que sâo 
significativos a nfvel 
nacional, permitindo 
aos canadianos aprender 
sobre a sua governaçâo, 
cultura e patrimônio. 

-O Millennium Eco-Community, é 
um grupo formado por individuos 
dedicados que querem fazer uma 
diferença na sua comunidade 
agindo em quéstôes 
ambientalistas, quer seja, ameaças 
contra a natureza, âgua ou 
qualidade do ar ou sobre o 
impacto das alteraçôes 
climatéricas. Informe-se na Green 
Line do Departamento do 
Ambiente Canadiano: 
http://’www.ec.gc.ca 
Como curiosidade, acrescentamos: 
-As alteraçôes climatéricas estao a 
afectar a geografia 
implacavelmente. A costa da Ilha 
do Principe Eduardo, uma das 

mais sensiveis do Canadâ, estâ a 
sofrer uma subida do nivel do mar 
em cerca de 3.5 mm anualmente ô 
que résulta numa diminuiçâo de 
costa de cerca de 0.3 metros por 
ano. 
-Os 14 milhôes de carros e camiôes 
do Canadâ produzem cerca de 70 
por cento dos poluentes que 
originam nevoeiro nas âreas 
metropolitanas. 
-A fraca manutençâo dos veiculos 
représenta metade das emissôes de 
gases. Os carros que vâo à revisâo 
quando necessârio sâo mais 
baratos de manter e produzem 
menos poluentes! 

-O prazo para a recepçào dos 
pedidos de subsidio para 
"Celebremos o Canadâ" para este 
ano é 15 de Abril, de acordo corn 
o Departamento do Patrimônio 
Canadiano. Os subsidios sâo 
monetârios e têm o objectivo de 
ajudar os grupos comunitârios 
sem fins lucrativos de todo o 
Canadâ a celebrarem os 10 dias 
antécédentes do "Dia do Canadâ", 
dia 1 de Julho. 
"Celebremos o Canadâ", começa a 
21 de junho como o "Dia 

Aborigène Nacional" que 
reconhece as diferentes culturas 
que os Primeiros Povos do 
Canadâ representam. O dia 24 de 
Junho é o dia de Sâo Joâo 
Baptista, dia tradicional para os 
francôfones, em que eles 
demonstram o orgulho pela sua 
identidade linguistica e cultural. 
E, o dia 1 de Julho, é o dia em que 
todos os canadianos celebram o 
132o. aniversârio do Canadâ nas 
suas comunidades. 

Brasileiro quer chegar 
a pé ao Polo Norte 

O brasileiro Thomaz Brandolin, de 
Sâo Paulo, pretende percorrer a pé 
112 quilômetros sobre os gelos do 
Arctico e chegar ao Polo Norte 
geogrâfico. A expediçâo de 
Brandolin, que quer percorrer em 26 
dias o ultimo grau de latitude da 
Terra ate ao Polo Norte, parte no 

prôximo dia 26 de Marco para o 
Canada onde ira realizar treinos 
preparatôrios corn uma équipa 
canadiana. Thomaz Brandolim, que 
realizou, em 1996, um expediçâo no 
Arctico, acompanhado por um 
esquimô, planeia chegar ao Polo 
Norte geogrâfico no dia 01 de Maio. 

Russia: processo de destituiçâo do 
présidente começa a 15 de Abril 

o inicio formai do processo de 
destituiçâo do présidente russo, Boris 
leltsin, terâ lugar dia 15 de Abril, 
informou esta semana o présidente da 
Duma (câmara baixa do parlamento) 
Guennadi Seleznev. Segundo 
Seleznev, nos prôximos dias a Duma 
debaterâ uma emenda ao seu 
regulamento segundo a quai a 
votaçâo sobre a destituiçâo do 
présidente deve ser sécréta para 
cumprir a exigêneia do Partido 
Comunista e do grupo liberal na 
oposiçâo labloko, que insistem que a 
impugnaçâo seja nominal. Enquanto 
isso, Vladimir Lukin, présidente do 
comité parlamentar para os assuntos 
externos, considerava que a câmara 
nâo conseguirâ terminar o exame das 
cinco acusaçôes que pesam sobre o 
présidente e passar à votaçâo decisiva 

no mesmo dia. Mas, como afirma 
Seleznev, "se nâo se votar na primeira 
sessâo, continuâmes no dia seguinte e 
no outre. Ninguém sabe quanto 
tempo se prolongarâ o processo" de 
destituiçâo. Os debates basear-se-âo 
no relatôrio da comissâo especial da 
Câmara dos Deputados, que 
examinou e aprovou as acusaçôes 
contra o chefe de estado. O 
présidente leltsin é acusado de 
responsabilidade no desman- 
telamento da URSS, no assalto ao 
parlamento da Rùssia em 1993, na 
guerra da Tchetchénia de 1994-96, na 
actual situaçâo das forças armadas 
que abalou a capacidade defensiva do 
pais e no genocidio contra o povo 
russo 
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RESTAURANTE "O TABICO”, 
FOI PALCO PARA LANÇAMENTO DE ARTISTA 

Tratou-se, de uma enchente fora do normal. Mestre Tabico esmerou-se 
para que a festa fosse um sucesso. E foi mais do que isso! 

Claro que uma vez mais se provou 
que "filho de peixe sabe nadar" e, os 
présentes, fîcaram satisfeitos com o 

que viram e ouviram. 
Tratou-se de um espectaculo de 

apresentaçâo de Anthony Câmara, 
fîlho do casai proprietàrio do 

restaurante "O Tabico". Um 
espectaculo de muitos nervos, jà que 
se tratava da primeira vez em que o 

herdeiro se iria apresentar em 
püblico. 

Todavia, o stress natural que em principio 
poderâ ter envolvido a atomosfera, viria a 
dissipar-se, com a apresentaçâo de José Mario 
Coelho que no seu estilo muito prôprio, acabaria 
por deixar todos descontraidos, permitindo que 
a noite de baptismo, se tornasse num ambiente 
agradâvel. Na oportunidade, dialogâmos corn o 
artista a baptizar. 

Milénio - Como surgiu a ideia das cantigas? 

Anthony Câmaxa - Bom, desde muito pequeno 
que acompanho os meus pais. Deslocava-me 
sempre corn eles para onde tinham de actuar pelo 
que, ao longo dos tempos, fui sem me aperceber, 
cultivando um certo gosto pelas cantigas. Devo 
confessar que, de tudo o que tenho ouvido, a 
müsica coimbrâ é aquela que me toca mais na 
sensibilidade. Trata-se de algo que nào sei 
explicar, jâ que nào tenho raizes naquela àrea de 
Portugal. Talvez os sons das baladas me tenham 
motivado para esta componente cultural. 
Sempre adorei a postura dos intérpretes do fado 
de Coimbra. Aqui estou, pronto a dar o meu 
melhor e a percorrer corn humildade um 
caminhô que me ajudarâ a passar melhor as horas 
de lazer. 

Milénio - Mas, como estudante universitârio 
pensas ter havido alguma aproximaçâo corn as 
cançôes académicas? 

Momenta histôrico e feliz! Anthony Câmara, sorridente, entre os ‘babosos’pais e corn o quarteto de guitarras e violas que o 
acompanharam. Houve de tudo. Fado de Coimbra, fado castiço e as tradicionais “velhas” à moda da Terceira. 

A. Câmara - Claro que a vida académica 
transporta-nos para um mundo diferente. Os 
livros, os estudos, as matérias a decorar, até o 
intelecto, tudo isso poderâ ter influenciado o meu 
gosto pelas baladas. 
Compreendo, no entanto, que ainda tenho um 
caminho grande a percorrer neste sector, mas 
confesso que o tipo de müsica coimbrâ me toca 
bastante. 

Milénio - Que estas a tirar a nivel Universitârio? 

A. Câmara - Neste momento frequento o 
terceiro ano de biologia e psicologia mas gostaria 
de me formar em neurologia. Talvez me queira 
perguntar se vou abandonar os estudos agora que 
me dediquei às cantigas? Nào, isso nào vai 
acontecer até porque tenho muita vontade de 
estudar. Neste momento o que faço é, talvez, 
juntar o ütil ao agradâvel e jâ que tenho uma vida 
académica sinto-me atraido por este tipo de 
cançôes. Aproveitaria o ensejo para salientar o 
facto de nào ter sequer raizes naquela ârea de 
Portugal mas ter uma paixâo por tudo quanto é 
tradiçâo portuguesa. 
Sinceramente que nâo sei explicar a nâo ser 
quando canto, a minha atracçâo pelas baladas. 

Foi, em boa verdade, uma noite agradâvel na 
medida em que, tudo esteve à altura. 
A parte musical esteve a cargo de Tony Melo e 
Gabriel Teves que foram acompanhados pelo seu 
grupo de eximios müsicos, José Pereira e 
Edmundo Pimentel. Este ultimo ainda lembrou 
os bons-velhos tempos do “Boa Esperança”, corn 
duas bêlas cançôes... Som e luz, de Joe Carreira. 
No final, foi salutar ver mestre Tabico, esposa e 

filho no palco como que, a convidarem os 
présentes a uma vivência sâ, no verdadeiro 
conceito de familia. E a familia canton. Lurdes 
Earia, mantém a sua bonita voz ao serviço do fado 
e. Antonio Tabico, a graça de sempre. 
Pela nossa parte, agradecemos toda a 
amabilidade dispensada à nossa équipa de 
exteriores e, desejamos ao Tony Câmara, muitas 
felicidades em todos os aspectos da vida. 

Luis Fernandes 

Antonio ‘Tabico’ Câmara e, o filho estreante. Anthony 
‘Tabico’ Câmara, no divertido despique de “As Velhas”, 

uma moda terceirense de agrado certo. 
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Jazz: Fesflval de 
Nalosintios dedicado a 
Lui§ VlllaS'Boas 
O Festival Internacional de Jazz de 
Matosinhos, que se realiza em 
Maio, é dedicado este ano a Luis 
Villas-Boas, um dos maiores 
responsâveis pela divulgaçâo do 
jazz em Portugal, recentemente 
falecido. "Luis Villas-Boas foi um 
personagem que vivia a fazer o que 
mais gostava e acreditava, tal 
como todos os que sâo 
visionârios", référé a Câmara de 
Matosinhos em comunicado. A 
autarquia salienta os programas de 
radio realizados por Villas-Boas, a 
fundaçào do Hot Club de Portugal 
e O facto de ter sido o promoter de 
concertos de mùsicos como Duke 
Ellington, Count Basie, Miles 

Davis, Louis Armstrong ou Ella 
Fitzgerald. "Conhecer Luis Villas- 
Boas e seguir as suas pisadas 
permite reconhecer que a 
programaçâo do Matosinhos em 
Jazz/99 em muito se lhe ajusta, 
pelo eclectismo que sempre 
demonstrou", considéra a Câmara 
de Matosinhos. Nesse sentido, 
référé que o festival contarâ corn a 
presença de um "bluesman 
histôrico", referindo-se ao concerto 
previsto de Magica Sim Nd He 
Teardrops. 
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Os UHF, liderado pelo sempre jovem 
Antonio Manuel Ribeiro, autor, 

compositor e interprète, estâo comemorando 
20 anos de existência. 
Os UHF -uma carreira brilhante, cheia de 
êxitos-, uma das poucas bandas que deram um 
ar de seriedade ao chamado "rock português". 
Desde a primeira gravaçâo "Jorge Morreu", em 
1970, até ao ultimo trabalho "Ao fim de tanto 
tempo", em 1998, uma caminhada seguida por 
mihares de admiradores. Hoje, passades 20 
anos, uns e outros, mantêm a mesma paixào 
pelo grupo e pela sua müsica. O trabalho "Ao 
fim de tanto tempo" é definidor das tendências 
e pequenas mudanças dos UHF, através dos 
tempos. A discografia dos UHF encontra-se à 
venda por todo o mundo lusôfono, ao dispor 
dos apreciadores do Rock. Parabéns, UHF. 
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Governo val ajudar familias endividadas, anunciaJosé Socrates 
O ministro adjunto do primeiro- 
ministro anunciou no Porto um novo 
regime de protecçâo das pessoas 
sobreendividadas que prevê o 
estabelecimento de um piano de 
liquidaçâo global do passivo em 
funçâo dos rendimentos previsiveis 
do devedor. O novo regime prevê a 
criaçâo de um gabinete destinado a 
coadjuvar os tribunais em diversas 
tarefas que vâo desde a tentativa de 
acordo entre devedores e credores até 
à elaboraçâo de um piano judicial de 
pagamento que servira de base à 
decisâo final. José Socrates falava na 
abertura do seminârio subordinado 
ao tema "O Direito à Informaçâo", 
organizado pela DECO para assinalar 
do Dia Mundial dos Direitos do 
Consumidor. O ministro salientou o 
facto de, actualmente, se assistir ao 
aumento progressivo do crédito 
concedido para fins de consumo, 
revelando que o respective volume jâ 
ultrapassou o do crédito atribuido a 
empresas nâo financeiras. De acordo 
corn os dados revelados por José 
Socrates, o valor do crédito solicitado 
pelas familias portuguesas atingiu em 
Setembro de 1998 cerca de 7.604 
milhôes de contos (38.020 milhôes de 
euros), enquanto o valor concedido as 
empresas nâo financeiras rondou os 
6.923 milhôes de contos (34.615 
milhôes de euros). Em funçâo dos 
numéros disponiveis, calcula-se que o 
crédito concedido a particulares 
tenha aumentado cerca de 30 por 
cento em 1998. "O deslumbramento 
criado nos consumidores pela 
possibilidade de aquisiçâo de bens e 
serviços corn recurso ao crédito terâ 
contribuido para que algum desse 
endividamento venha a criar 

dificuldades futuras às familias que 
calcularam os encargos financeiros 
assumidos no présente em funçâo de 
uma perspectiva demasiado favorâvel 
de evoluçâo dos sens rendimentos", 
referiu o ministro. Segundo José 
Socrates, a nova legislaçâo destina-se 
a todos os que de "boa-fé" contrairam 
dividas, mas que por qualquer razâo 
alheia à sua vontade (doença 
prolongada, acidentes graves ou 
desemprego, entre outras razôes) se 
viu impossibilitado de solucionar o 
problema. O sistema proposto visa a 
regularizaçâo da divida num prazo 
mâximo de sete anos. "Optou-se por 
criar um processo judicial que tem 
como objective o estabelecimento de 
um piano de liquidaçâo global do 
passivo reestruturado corn base nos 
rendimentos previsiveis do devedor", 
referiu, salientando que tal tarefa nâo 
pode recair exclusivamente sobre os 
tribunais. "Dai a criaçâo de uma 
estrutura destinada a coadjuvar os 
tribunais - Gabinete de Apoio as 
Pessoas Singulares (GAPS) - em 
tarefas como a tentativa de acordo 
entre devedor e credor ou na 
elaboraçâo de um piano judicial de 
pagamento", acrescentou. A 
intervençâo do tribunal permite, 
segundo o ministro, que se provoque 
"a vinda ao processo da generalidade 
dos credores e, no caso destes 
demonstrarem inércia, os créditos 
serâo extinguidos". Se o acordo entre 
o devedor e credor for alcançado, o 
GAPS remete o expediente ao 
tribunal para que seja proferida 
sentença de homologaçâo. Na 
hipôtese de nâo ter sido conseguido 
acordo sera imposto um piano 
judicial de pagamento que pode ter a 

duraçâo maxima de sete anos. O novo 
regime deverâ ser aprovado em 
Conselho de Ministros ainda durante 
o corrente mês. Em declaraçôes aos 
jornalistas, Almeida dos Santos, da 
DECO/Norte, disse que o novo 
regime é "bem vindo", mas alertou 
para a necessidade de "nâo se ficar 
por aqui". "O problema da protecçâo 
dos consumidores e dos cidadâos em 
gérai na ôptica do que foi anunciado 

O ministro do Equipamento, Joâo 
Cravinho, presidiu à abertura 
"simbôlica" do primeiro estaleiro das 
obras do metropolitano do Porto, que 
considerou um projecto de "enorme 
significado" para a Area 
Metropolitana. "A projecçâo do Porto 
no século XXI esta garantida", frisou 
Cravinho numa breve intervençâo 
nesta cerimonia, durante a quai 
destacou a "concentraçâo de 
investimentos na requalificaçâo 
urbana e na mobilidade". Para 
Cravinho, a construçâo do 
metropolitano e as obras de 
requalificaçâo urbana do Porto que 
serâo realizadas no âmbito do 
programa Metropolis e da Capital 
Europeia da Cultura permitirâo que a 
cidade "assuma a sua qualidade de 
grande metrôpole, nâo sô no pais mas 
também no Noroeste da Peninsula 
Ibérica". "O Porto ocupa uma posiçâo 
central numa faixa atlântica onde 
vive 20 por cento da populaçâo da 
Peninsula Ibérica", frisou o ministro, 
que defendeu a necessidade de 
cumprir o "grande designio nacional" 
que é transformar Portugal na 
"primeira frente atlântica da Europa". 
"O metropolitano vai qualificar e dar 
condiçôes de vida para que o Porto 
possa dar o seu contributo a este 
designio nacional", afirmou 
Cravinho, que também salientou a 
"grande tenacidade" do présidente da 
Câmara do Porto na defesa do 
projecto do metropolitano. Joâo 
Cravinho escusou-se a comentar a sua 
eventual saida do Governo, apenas 

éapenas uma soluçâo para um 
problema", referiu, defendendo a 
criaçâo de "uma estrutura social que 
de ênfase às questôes de cidadania". 

"O cidadâo - acrescentou - nâo pode 
sobreendividar-se e para isso tem que 
ter uma formaçào de cidadâo para 
que résista a todos esses apelos de 
consumo que o levam para situaçôes 
extremas". 

admitindo que sô nâo estarâ présente 
na inauguraçâo do metropolitano do 
Porto "se estiver doente", mas nâo 
especificou em que qualidade poderâ 
assistir a essa cerimonia. Fernando 
Gomes salientou a importância do 
inicio das obras, manifestando a 
esperança de que os cinco anos 
previstos para a conclusâo da 
primeira fase do metropolitano 
"possam ser apenas quatro". O 
director-geral da Metro do Porto, SA, 
Joâo Porto, referiu o simbolismo da 
cerimônia de segunda-feira, 
atendendo a que sera no estaleiro de 
Campanha que vai começar a 
trabalhar a tuneladora que abrirâ o 
tünel até à Trindade. A tuneladora 
serâ montada apenas "no final do 
Verâo", mas, ate la, ainda hâ muitos 
trabalhos preparatôrios para realizar. 
Joâo Porto espera ter a primeira linha 
do metropolitano (Trinda- 
de/Matosinhos) a funcionar dentro de 
très anos, prevendo-se que a 
totalidade da rede possa estar 
operacional dois anos mais tarde. O 
metropolitano do Porto vai ser 
construido pelo consôrcio Normetro 
(Soares da Costa/ADtranz Portugal), 
que venceu o concurso internacional 
corn uma proposta orçada em cerca 
de 169 milhôes de contos. Na 
primeira fase, o metropolitano 
portuense induira as linhas Santo 
Oviedo/Hospital de S. Joâo, 
Campanhâ/Trindade/Matosinhos, 
Campanhâ/Trindade/Pôvoa de 
Varzim e Campanhà/Trindade/Trofa. 

Manuel Arruda, novo 
Hder PSD-Açores 

A estratégia do candidate ünico à 
liderança do PSD/Açores, que 
defende que o seu partido se 
apresente às eleiçôes regionais de 
2000 corn listas prôprias, foi 
aprovado por 180 congressistas e 
rejeitada por sete. 
O projecto de Manuel Arruda, 
sujeito a sufrâgio secrete e de 
forma autônoma da moçâo que 
apresentou, incluiu ainda a 
possibilidade do PSD/Açores 
apoiar a estratégia nacional do 
partido para as eleiçôes 
legislativas nacionais, teve o apoio 
de 140 dos 192 congressistas 
votantes. 
Um total de 161 congressistas 
votou favoravelmente a 
manutençâo do acordo de 
incidência parlamentar firmado 
entre sociais-democratas e 
populares, que lhes permite 

dispor da maioria de mandates na 
Assembleia Regional, enquanto 
20 votaram contra. 

Marcelo Rebelo de Sousa, Itder Nacional 

do PSD e Mota Amaral, vice-presidente do 

PSD, dialogam por ocasiâo do Congresso 

Regional do PSD-Açores, momentos depois 

da vitôria esperada de Manuel Arruda. 

Curiosamente, ao fundo, entre Marcelo e 

Mota Amaral, vêem-se lado-a-lado. 

Manuel Arruda e Vitor Cruz, um, na 

liderança, o outro, a “espreitar” o poder! 

Empolitica nâo hd insularidade... 

Metro do Porto arranca coin abertura 
do primeiro estaleiro de obras 
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Socialistas espanhôis apoiam 
nova ponte internacional 
O grupo paxlamentax ferroviâria entre Porto e Vigo terâ 

socialista no Senado de uma velocidadë média entré 120 e 
Espanha apresentou uma 150 quilômetros/hora, pelo que, no 

moçâo na Comissâo de entender do grupo parlamentar 
Obras Pûblicas, socialista, se 6 comboio continuar a 

apoiando a construçâo utilizar a actual ponte, produzir-se- 
de uma nova ponte â uma importante reduçâo de 
ferroviâxia sobre o velocidade média e, portante, uma 

rio Minho entre perda de tempo inevitâvel. 
Valença e Tui. Considerando a actual ponte, 

construida por Eiffel, uma 
"importantissima mostra da 

A moçâo, subscrita por Carlos historia da engenharia civil, o 
Principe, senador por Pontevedra, grupo parlamentar defende ainda a 
e Juan Martin, porta-voz do grupo sua recuperaçâo e preservaçâo, 
parlamentar socialista, apela ao acrescentando que a sua 
Governo espanhol, corn prévio remodelaçâo custaria 1,8 milhôes 
acordo do Governo português, para de contos e a construçâo de uma 
a construçâo de uma nova ponte nova ponte internacional, de uso 
para uso exclusive do comboio exclusive para o comboio, 
sobre o rio Minho, dentro do alcançarâ os 2,150 milhôes de 
projecto dé modernizaçâo da contos (mais 350 mil contos). 
ligaçâo ferroviâria entre Porto e 
Vigo. Esta pretensâo é justificada Refira-sé que a referida moçâo vem 
corn o facto da actual ponte de acordo as aspiraçôes da Câmara 
internacional, que assegura a de Valênça, que pretende a 
ligaçâo ferroviâria entre as duas recuperaçâo da velha ponte, 
localidâdes, ter sido construida hé integrando-a na candidatura que os 
mais de 100 anos, alcançando o municipios de Valênça e Tui vâo 
comboio uma velocidade de cinco apresentar, em breve, à UNESCO 
quilômetros por hora quando a para uma classificaçâo conjunta 
atravessa. A nova ligaçâo como Patrimônio da Humanidade. 

Polonia escolhe Fàtima 
para congresso do ano 2000 

Fâtima foi seleccionada 
pela Câmara de Turismo 
da Polonia para a 
realizaçâo do seu XI 
Congresso, em Abril do 
proximo ano, revelou o 
présidente da Regiâo de 
Turismo Leiria/Fâtima 
(RTLF), Francisco Vieira. 
A selecçâo de Fâtima 
surgiu na sequêneia de 
uma candidatura 
conjunta da RTLF e do 
Turismo de Lisboa, 
entidades que 
consideram a iniciativa 
"um passo importante na afirmaçâo 
de Portugal" como destino turistico 
dos polacos, tendo em conta que 
Lisboa e Leiria/Fâtima sâo 
"perfeitamente enquadrâveis" nas 
preferêneias dos turistas daquele pais, 
resumidas nos conceitos Cul- 
tura/Patrimônio, Sol e Mar e Turismo 
Religioso. Um "crescimento 
sustentado" do numéro de turistas e 
do "nivel de consumo diârio" por 
visitante é um dos objectives finais 
perseguidos pela RTLF e pelo 
Turismo de Lisboa, ao assumirem a 
organizaçâo do Congresso da 
Câmara de Turismo da Polonia. Nos 
ûltimos dez anos o numéro de 
viagens de polacos ao estrangeiro 

cresceü cinco vezes, tendo em 1997, 
segundo dados revelados pela RTLF, 
sido realizadas 48,6 milhôes de 
viagens, 9,5 milhôes das quais de 
carâcter turistico. Nos trabalhos do 
Congresso, que terâo lugar de 12 a 16 
de Abril de 2000 no Centro Pastoral 
Paulo VI, na Cova da Iria, 
participarâo 350 agentes de viagens 
internacionais. No âmbito da 
preparaçâo do Congresso, a RTLF 
participa na prôxima segunda-feira, 
em Kielce, Polonia, à apresentaçâo de 
Portugal como destino turistico. Um 
jantar corn ementa e vinhos 
portugueses, a que se seguirâ uma 
sessâo de fados, integra o programa 
da apresentaçâo em Kielce. 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

MiMmUssissai. 

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

•/ Garros usados aos melhores preços da cidade^ 

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

lirAve., w, Toronto, 101: bbb-lzuu rax: i4lib; t 
Website: www.toronto.com/westyork E-mail: westyork@idirect.com 

Chev Olds 
Corvette 
GM Trucks 
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SIDA: uma vacina esta 
ainda longe, crê Robert Gallo 

A descoberta de 
investigadores da Univer- 
sidade de Nova lorque foi 
relatada na publicaçâo 
Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences, dos Estados 
Unidos. A revista inclui 
ainda dois estudos que 
poderào fornecer impor- 
tantes pistas para futuros 
tratamontos contra o 
cancro. Num dos casos, 
foi identificada uma 
enzima que favorece o 
crescimento de tumores e 
que eventualmente 
poderâ ser bloqueada. O estudo 
permite também clarificar os 
resultados de uma outra investigaçâo, 
segundo a quai uma proteina 
existente nas cartilagens, 
devidamente purificada, tem 
potencialidades fortemente anti- 
cancerigenas. 
A investigaçâo dos cientistas da 
Universidade de Nova lorque foi 
provocada, segundo a cientista que a 
dirigiu, Sylvia Lee-Huang, por dois 
factos hâ muito conhecidos dos 
cientistas: os bébés nascidos de 
mulheres infectadas corn o HIV 
parecem, de algum modo, protegidos 
contra a doença, e a urina de 
mulheres gravidas é resistente ao 
virus. Por outro lado, sabia-se 
também que o HIV, numa pessoa 
infectada, apresenta reduzidissimas 
concentraçôes na saliva, pelo que o 
beijo nâo constitui grande risco para 
a transmissâo da doença. 
No caso da urina de gravidas, os 
cientistas pensavam que a resistência 
ao HIV se dévia a uma hormona 
produzida pela placenta, que, em 
laboratôrio, revelou ser capaz de 
parar a replicaçâo do virus e de 
reduzir os tumores do sarcoma de 
Kaposi, um cancro da pele 
daracteristico de doentes corn sida. A 
ser esta hormona a responsâvel, 
poderia também explicar a razâo pela 
quai a transmissâo do virus, em 
mulheres infectadas, é rara nos 
primeiros très meses de gravidez, 
quando os niveis daquela hormona 
sâo muito elevados. 
Ao fim de cinco anos de pesquisas, a 
équipa de Lee-Huang descobriu, no 
entanto, que a urina das gravidas 
contém um tipo de proteina, a 
ribonucléase, que possui a 
capacidade de destruir o material 
genético do virus. E, por outro lado, 
identificou na saliva e nas lâgrimas 
uma outra substância, chamada 

lisozima, que em testes 
laboratoriais matou 
rapidamente o HIV. A 
forma como a lisozima 
mata o virus é ainda 
desconhecida, mas 
Sylvia Lee-Huang 
pensa que poderâ 
actuar através da 
decomposiçâo da 
membrana exterior do 
HIV. As capacidades 
antibacterianas desta 
substância, alias, sâo jâ 
conhecidas desde 
1922, ano em que 
Alexander Fleming, 

que descobriu a penicilina, as 
identificou. 
Segundo a équipa de cientistas, a 
forma como estas substâncias actuam 
no HIV poderâ ser a seguinte: a 
lisozima destrôi a câpsula do virus, 
impedindo-o de invadir o sistema 
imunitârio, e as ribonucleases 
poderâo, entâo, travar a sua 
replicaçâo. No entanto, e apesar de 
Lee-Huang e colegas depositarem 
grande esperançano desenvolvimento 
de uma nova droga anti-sida, em 
consequência da sua descoberta, 
serâo ainda necessârias confirmaçôes 
por outros laboratôrios para 
dèterminar se aquelas substâncias 
poderâo proporcionar um tratamento 
contra a doença. 
Outro artigo publicado na revista 
révéla os resultados de uma 
investigaçâo conduzida por Marcia 
Moses e colegas do Hospital 
Pediâtrico de Boston e do Institute de 
Tecnologia de Massachusetts, 
segundo o quai descobriram que a 
proteina troponin I, présente nas 
cartilagens, possui um efeito 
anticancerigeno. A proteina pertence 
a uma familia chamada inibidores da 
angiogénese, que impedem o tumor 
de desenvolver vasos sanguineos que 
o alimentem e ajudem a crescer. 
Num segundo estudo, cientistas da 
Duke University identificaram uma 
enzima que ajuda a formaçâo dos 
vasos sanguineos que alimentam o 
crescimento de tumores cancerosos. 
A enzima, sintase ATP, existe na 
superficie de células dos vasos 
sanguineos e fornece a energia 
necessâria para a criaçâo de novos 
vasos, disse Salvatore V. Pizzo, que 
dirigiu o estudo. A descoberta 
fornece a chave para o 
funcionamento da angiostatina, 
semelhante à isolada das cartilagens, 
e o seu bloqueamento poderâ abrir 
caminho para novas terapias. 

O especialista norte-americano no 
virus da imunodeficiência adquirida 
(HIV), Robert C. Gallo, disse no 
passado domingo em Frankfurt 
duvidar que se encontre num futuro 
proximo uma vacina contra a SIDA 
que seja eficaz e exequivel. "Muitos 
dos métodos descobertos até agora 
têm boas possibilidades, mas nâo 
cremos que se tenha conseguido jâ o 
grande acerto", disse Robert Gdlo, 
virôlogo e biôlogo molecular, que 
recebeu no domingo em Frankfurt o 
prémio "Paul Ehrlich und Ludwig 
Darmstaedter". 
O cientista norte-americano, que 
conta corn a patente da primeira 
prova da SIDA desde 1984, voltou a 
desmentir as acusaçôes de que tenha 
tornado como base o estudo do 

Um novo sistema digital de produçâo 
de voz "à medida", destinado às 
pessoas sem cordas vocais, foi 
desenvolvido por uma empresa 
japonesa e estarâ à venda dentro de 
cinco anos, foi anunciado. Segundo o 
laboratôrio de inves- 
tigaçâo da companhia 
"Matsushita" em Kyoto, 
no oeste do Japào, o 
sistema analisa carac- 
teristicas como o 
tamanho da boca e da 
lingua e é capaz de 
produzir uma voz "à 

francês Luc Montagnier sobre o 
agente do virus, em 1983, para as suas 
prôprias investigaçôes. 
O présidente do instituto "Paul 
Ehrlich", Reinhard Kurth, assegurou, 
por seu lado, que o galardâo foi 
atribuido a Robert Gallo em 
reconhecimento pela sua descoberta 
dos "retrovirus", que constituiu um 
grande avanço nas investigaçôes 
sobre a doença, e nâo pela polémica 
patente. Os retrovirus sâo os agentes 
causadores de vârios tipos de cancros 
e da SIDA, pelo que a sua detecçâo e 
anâlise constituiu um grande avanço 
na luta contra essas doenças. 
O prémio, cuja entrega coincide com 
o aniversârio do nascimento de Paul 
Ehrlich, é um dos mais importantes 
na ârea da medicina na Alemanha. 

medida" de cada paciente. O 
aparelho, de 350 gramas, sintetiza a 
voz emitida desde o esôfago pelas 
pessoas que perderam a voz devido a 
laringotomias, gerando um sinal 
audivel que imita a voz original. 

Quer ganhar o màximo ? 
Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sens 

produtos de compta e venda, na pagina dos 
CLASSIFICADOS. Paie corn Raul Coelho, no 

departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 

Substâncias nas lâgrimas, saliva e urina 
de gravidas podem matar o HIV. Outras 

têm capacidade de travar cancros 
Cientistas americanos acabam de descobrir o que poderâ vir a ser 
o agente activo de uma nova droga para tratamento da sida, 
capaz de matar o virus causador da doença e que provou jà a sua 
eHcâcia em culturas de laboratôrio: enzimas que se encontram 
nas lâgrimas e na saliva e, ainda, na urina de mulheres gravidas. 

Foguetâo russo coloca em 
ôrbita quatre satélites dos EUA 
Quatro satélites 
norte-americanos de 
comunicaçâo 
Globalstar foram 
colocados em ôrbita 
esta semana por um 
foguetâo russo 
Soyuz-U. Os 
satélites ocuparam 
uma ôrbita circular 
a 1.350 quilômetros 
de altura, disse à 
agência Interfax 
fonte do Centro de 
Controlo Espacial 
do Ministério 
da Defesa 
russo. Antes 
de Maio, o 
consôrcio 
Globalstar 
tem previsto 
realizar outros dois 
lançamentos de 
satélites corn a ajuda de foguetôes 
russos Soyuz, e mais dois em 
Setembro e Outubro. No total, a 

rede orbital 
Globalstar, sistema 
môvel de 

comunicaçâo 
( pessoal da nova 

geraçâo, conta 
actualmente 

com 20 satélites, 
devendo ter 
operacionais no 
final do ano 48 
satélites, mais 
quatro de réserva 
para casos de 
urgência. Jâ no 
Verâo, o consôrcio 
Globalstar terâ 32 
satélites que 
permitirâo iniciar 
a prestaçâo de 
serviços. Além dos 
foguetôes Soyuz, o 
Globalstar utiliza 
para o lançamento 

dos seus satélites de comunicaçâo 
os transportadores norte- 
americanos Delta. 

Sistema digital cria voz 
para pessoas sem cordas vocais 
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"Bug 2000": Governo vai decretar 
feriado bancârio a 31 de Dezembro 

O goyerno prepara-se para decretar 
feriado bancario na sexta-feira de 
31 de Dezembro, para evitar 
eventuais problemas corn a 
adaptaçào dos computadores 
às datas do ano 2000, 
anunciou o ministro das 
Finanças Sousa Franco. A 
recomendaçâo do Banco 
Central Europeu (BCE) 
sobre o encerramento 
dos bancos centrais e 
comerciais no dia 
em que sera testada 
a adaptaçào dos 
computadores às 
novas datas do ano 
2000 foi discutida 
em Bruxelas pelos 
ministres das 
Finanças dos 
Quinze. Sousa 
Franco disse que o seu ministério jâ 
fez seguir para o Conselho de 
Ministros um projecto de decreto- 
lei sobre o feriado de 31 de 
Dezembro para todo o sistema 
bancârio e financeiro, excepte para 
os operadores informâticos das 

instituiçôes. O problema 
informatico em questâo, 
denominado "Bug do ano 2000", 
reside no risco de os computadores 

bloquearem ou funcionarem 
X., incorrectamente pof nâo 

^reconhecer datas cujo 
ano comeca corn os 

algarismos dois e zero. Os 
ministros dos Quinze 

incumbiram o BCE e o 
Comité Economico e 
Financeiro da UE de 

\ avaliar a melhor 
\ forma de dar 

! segurança aos 
m e r c a d os, 
instituiçôes e 

püblico ém gérai, 
tendo em conta, 
nomeadamente, o que 
se passarâ noutros 

paises, como o Japâo e os Esatdos 
Unidos. O conselho de ministros 
das Finanças da Uniâo vai deliberar 
sobre o assunto na sua feuniâo de 
Maio, informou Sousa Franco. Na 
maioria dos Estados-membros jâ é 
feriado bancârio a 31 de Dezembro. 

Os prazeres do cérebro 
A dopamina poderâ nâo ser, afinal, a 
"droga" que o cérebro fabrica para 
seu prôprio prazer. Essa sensaçâo 
agradâvel résulta antes de um 
conjunto de mecanismos complexes 
que ainda nâo estâo completamente 
compreendidos nem descritos, nos 
quais a dopamina é apenas uma 
pequena peça. Esta é a conclusâo de 
uma investigaçào publicada na 
Nature por um grupo de cientistas 
liderado pelo quimico Mark 
Wightman, da Universidade de 
Chapel Hill, da Carolina do Norte. 
De acordo com os estudos realizados, 
longe de ser a chave quimica do 
prazer, a dopamina séria apenas a sua 
mensageira e um dos vârios factures 
implicados no processo. Uma 
descoberta que parece demonstrar 
que os estudiosos do problema da 
toxicodependência têm estado a 
trabalhar muito ao lado da questâo 
central, nos ùltimos 20 anos. 
No final dos anos 70, vârios grupos 
começaram a estudar o seu papel na 
toxicodependência e descobriram 
que a cocaina, a heroina e outras 
drogas induzem um aumento do nivel 
das dopaminas no organisme. Desde 
entâo, inümeros investigadores têm 
tentado desenvolver uma medicaçâo 
dirigida contra a adicçâo por cocaina 
ou outras drogas, por bloqueamento 
da dopamina. O estudo agora 
publicado vem na sequência de uma 
série de outres que começavam jâ a 
pôr em düvida aquela linha de 
trabalho. 
A équipa de Mark Wightman ligou 

eléctrodos ao cérebro de ratinhos, que 
produzia dopaminas quando era 
estimulado por choques eléctricos. Os 
animais foram treinados para se 
administrarem choques a si prôprios. 
Mas à medida que os rates se auto- 
estimulavam, os niveis de dopaminas 
desciam, apesar de os ratinhos 
continuarem a produzir os choques 
eléctricos, a fim de obterem a 
sensaçâo de prazer. 
A dopamina nâo surge, portante, 
como a recompensa em si, mas parece 
estar envolvida no mécanisme que 
desencadeia o processo, criando a 
expectativa para o prazer. 
Que quimico ou conjunto de 
quimicos, ou processo, serâ realmente 
responsâvel pelo prazer "nâo estâ 
claro nesta altura, o que torna a 
questâo um importante tôpico de 
pesquisa", afirma um especialista em 
neurociências. Anthony Grace, da 
Universidade de Pittsburgh, que nâo 
esteve envolvido na pesquisa mas 
comentou o tema. 

Uma sofîsticada técnica de raios X 
révéla que nem todo o conteüdo de um 

copo de àgua é exactamente igual 
A âgua num copo é toda ela liquida? 
O senso comum e a fisica tradicional 
dizem-nos que sim, mas a recente 
descoberta de uma équipa de 
cientistas da Northwestern 
University, dos Estados Unidos, 
contraria esta ideia: o copo pode estar 
meio vazio ou meio cheio, como se 
queira, mas a âgua que toca 
directamente no vidro poderâ ser 
apenas um meio liquido e a sua 
estrutura molecular é diferente do 
grosso do conteüdo. 
Os cientistas usaram uma técnica 
especial de raios X para observar 
directamente, pela primeira vez, que 
as moléculas de um liquido junto a 
uma superficie sôlida se organizam 
em estruturas em camada, muito à 
maneira de um sôlido, segundo 
relatam no ultimo numéro da revista 
cientifica americana 
Physical Review Letters. 
"Numa geometria 
confinada, como um 
filtro, um poro, ou entre 
duas plaças, obtivemos 
provas de que os liquidos 
nâo se comportam como 
liquidos na totalidade e 
que as suas propriedades 
sâo diferentes", disse 
Pulak Dutta, professor 
de fisica e astronomia naquela 
universidade, que dirigiu o estudo. "O 
liquido nâo muda a sua composiçào 
quimica, pelo que deve mudar a 
forma como as suas moléculas estâo 
organizadas", acrescentou. 
Dutta e a sua équipa fizeram ressaltar 
raios X extremamente brilhantes de 
uma fina pelicula de liquido 
conhecido pelo seu acrônimo 
quimico, TEHOS, que tinha sido 
aplicada numa superficie sôlida de 
silica. Os raios X reflectidos 
formaram um "padrâo de 
interferência" semelhante ao efeito de 
sombra criado numa superficie (uma 
parede, por exemplo) pela passagem 
de luz através de uma grade. 
Corn os raios X, tal comportamento 

indica um sôlido molecular, e a 
anâlise daquele padrâo mostrou que 
as moléculas do TEHOS - que foram 
usadas no estudo por serem 
praticamente esféricas - formavam 
très camadas semelhantes às que um 
sôlido apresentaria, cada uma delas 
corn o équivalente a uma molécula de 
espessura. 
As moléculas em camada estavam 
num estado fisico intermédio entre 
um liquido e um sôlido, segundd 
référé num comunicado da 
universidade um membre da équipa, 
Chungjong Yu, que teve um papel 
crucial no estudo. O estado fisico, 
acrescentou, pode deduzir-se da 
forma da curva de reflexâo dos raios 
X. Graficamente, o liquido aparece 
numa linha direita e o sôlido surge 
como um "pico". 

O estudo foi feito 
utilizando radiaçâo por 
sincrotrâo e, segundo 
Dutta, "esta é uma nova 
aplicaçâo" daquela 
técnica. "É o primeiro 
passe para conseguir 
mediçôes rigorosas da 
forma como os liquidos 
organizam as suas quase 
sôlidas superficies", disse. 
E, à medida que se 

fizerem novos estudos, "poderemos 
utilizar estes conhecimentos para 
desenhar moléculas que sirvam para 
conseguir melhores lubrificantes, 
para perceber o motive por que os 
lubrificantes actuam de determinada 
maneira, e as razôes por que às vezes 
nâo funcionam e como impedir isso". 
Os resultados da pesquisa têm 
também interesse do ponto de vista 
puramente teôrico. Segundo Dutta, 
têm sido feitas muitas pesquisas sobre 
a superficie livre dos liquidos, a 
interface liquido-ar. "Os cientistas 
trabalham hâ anos para saber se hâ 
uma camada na superficie livre. Nâo 
hâ. Num copo corn liquido, a camada 
superior, a interface liquido-ar é 
liquida", afirmou. 

SINE E DIVULGUE 

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

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

mais informaçôes: (416) 538-0940 
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CARNEIRO Aquilo que você esperava esta no 

horizonte, pronto para revelar-se. ]i esta 
na hora de enfrentar os acontecimentos 
secretos que vêm ocorrendo jâ hà algum 

tempo. Hâ um nativo de Escorpiào 
envolvido nisso. 

T O U R.O Solte as redeas, mostre toda a sua 
criatividade, o seu estilo e talento. Você sera 
muito elogiado/a e vào oferecer-lhe um 
encargo, cheio de desafios e variedade de 
actividades. Um nativo de Aquârio tern 
tudo a ver com isso. 

GEMEOS Va devagar, avalie todas as possibilidades de 
transformar uma grande perda em lucro. 0 
presente recebido é um um objecto de luxo e 
bom gosto, um objecto de arte. Um amigo vai I 
perguntar-lhe: "Jâ esta a comemorar o Natal?" 

CARANGUEJO A fase lunar evidencia publicaçào, 

imaginaçâo, sensibilidade, espiritualidade, 
pensamentos profundos relacionados com a 
vida além-tümulo. Busqué a sua paz interior, 
aconselhe-se com um amigo de peixes. 

LEAO Você sera solicitado/a a lidar com uma 

^ situaçâo delicada, bastante complexa. A tarefa 
envolve misterio, intriga, contacte com 
ocultismo. Um nativo de Escorpiào declara- 
Ihe: "Hâ algo irresistivel em si." 

VIRGEM Um relacionamento que foi importante no 

passado mais uma vez se mostrarâ 
significative. Participe de uma campanha 
politico-beneficente. Evite extravagâncias, os 
resultados virâo com mais rapidez do que 
imagina. 

BALANÇA Abandone a tendência para ficar remoendo 

acontecimentos desagradâveis. Vista-se corn 
roupas de cores vivas, expresse suas 
opiniôes, busqué o equilibrio emocional. 
Enfatize originalidade, coragem de defender 
suas convicçoes. 

ESCORPIAO O momento traz direccionamento, 
motivaçào, entusiasmo, o despertar da 
criatividade, sensaçâo de aventura. Você 
pensa: "O amor é uma coisa maravilhosa!" 
Um nativo de Aquârio junta-se ao coro. 

SAGITARIO Décoré, reforme o ambiente doméstico, 

t abrindo espaço para si mesmo/a, um lugar 
onde tenha privacidade para aiar e ouvir 

J müsica. Dê uma festa de inauguraçào para os 
amigos. Um aquariano vai destacar-se. 

. KMMMT 

CAPRICÔRNIO Nâo disperse as suas forças, estabeleça o alvo 
e os motivos de forma bem definida. As suas 
esperanças e seus desejos estâo perto de ser 
conaetizados. Um nativo de Touro participa 
desse momento. 

AQUARIO Você é anticonvencional, mas também tem 
pensamento cientifico. Faça anotaçôes 
relacionadas corn o carâcter e as experiências 
humanas. 0 seu artigo serâ aceite corn 
entusiasmo. O investimento paga 
dividendes. 

PEIXES Sua atençào vai girar em torno de beleza, 
; arte, müsica. Natives de Touro e de Libra 
I vào estar praticamente grudados em si. O 
I seu ciclo estâ em alta. Aproveite para ditar 

as regras. Um nativo de Cameiro vai tomar- 
se num aliado. 

BANCO ESPIRITO SANTO 
N 

o SEU BANCO DE SEMPRE 

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

Internet - http://www.bes.pt 

COM MAIS DE 470AGENCIAS 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 Representaçào em Caracas, 
Erancoforte, Joanesburgo, Luanda, Milào, Newark, Paris, Rio de 
Janeiro, Sào Paulo e aqui perto de si em Toronto. 

Tel 1067 J 

Papa nâo se opôe a 
‘‘clemência” para corn Ali Agca 

Fontes do Vaticano 
indicaram que a Santa Sé 
nâo se opôe a um "acto 
de clemência" favorâvel a 
Ali Agca, autor do 
atentado contra Joâo 
Paulo II a 13 de Maio de 
1981. Ali Agca, de 
nacionalidade turca, 
pode ser condenado 
prisâo 
Itâlia. 
ministro 
italiano. 
Maria 
membro 
governo 
Romano 

ser condenado a 
perpétua em 
O anterior 

da justiça 
Gi<)\ anni 

Flick, 
do 
de 

Prodi 
(1996-1998), pedira 
ao Vaticano que se 
pronunciasse sobre 
uma eventual 
clemência para 
corn Agca ou uma 
eventual 
extradiçâo para 
Turquia, onde foi 
anteriormente 
condenado a dez 
anos de prisâo pelo 
assassinio de um jornalista. Um 
pedido de clemência foi apresentado 
em 1996 por Ali Agca, actualmente 

detido em Ancore (centro), às 
autoridades italianas. O porta- 
voz do Vaticano, Joaquin 
Navarro-Valls, indicou que o 
Vaticano divulgarâ nos 
prôximos dias uma explicaçâo 
pormenorizada da sua posiçâo 
em relaçâo ao caso. Ali Agca, 
que feriu gravemente o Papa 
em 1981 na praça de Sâo Pedro, 
lançon um novo apelo em 
Fevereiro passado, desta vez a 

Joâo Paulo II, para que este 
intervenha pela clemência ou pelo 
seu envio para a Turquia. 
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PALAVRAS CRIZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Soluçôes da semana passada: 

HORIZONTAIS: 1-Carta; batata. 2- Aria; 
cometer. 3- Roa; sal; ramo. 
4- Os; limas; sem. 5- Ai; adir; râ. 6- Esta; anafar. 
7- Amaras; ocas. 
8- Fa; ôcio; as. 9- Ala; atlas; ro. 10- Gato; ias; cal. 
11- Araruas; coma. 
12- Rarear; fumar. 

HORIZONTAIS: 1-Utensilio domestlco;proprio 
de oraculo.2-Governanta;corrupçâo da lin- 
gua Arabe. 3-Entregara;s£mbolo quimico do 
americio; nota musical.4-Arma branca;levan- 
tar.S-Capital europeia;perscrutar;çapa sem 
mangas.6-Colera;reference ao ceco; brisa. 
7-Igualdade em farmacia;latadas;nome de ho- 
mem.8-Dinheiro(fig.);cont.da prep.A corn o 
art.def.O. 9-Azorrague de couro cru, usado 
no brasil;vantajoso.10-Murchar; tomam como 
alimente.ll-Existiram;patetice.12-Interjec- 
çâo designativa de pancada; condisciple. 

VERTICAIS: 1-Casas onde se fabrica pao;bar- 
rete mourisco.2-Namorada;preposiçâo desi- 
gnativa de direcçâo.3-Cerca de arames; ja- 
zigos(de minerais).4-Nome de letra;adivi- 
nharam.5-Batraquio;espiolhar.6-Heroina fran 
cesa;mortal;basta.7-Adv.de lugar; reference 
as fezes;preposiçâo.8-Planta anonacea do 
Brasil, com que se fabricam cestos; pano 
de arras;esfera.9-Capital sul-americana; 
consumir.10-Seguia;lado do navio voltado 
para o vente;peca de vestuario para o pe. 
ll-Roçara;2500 em numeraeâo romana.12-Ar- 
tifices;palavra havaiana que désigna la- 
vas asperas e escoreaceas. 

VERTICAIS: 1- Caros; afagar. 2- Aros; 
emalara. 3- Ria; asa; atar. 
4- Ta; litro; ore. 5- Si; a-aca; ua. 6- Cama; sitiar. 7- 
Bolada; olas. 
8- Am; sino; as. 9- ter; raças; eu. 10- Atas; fàs; 
corn. 11- Temeras; rama. 
12- Aromar; solar. 

Salâo do Livro de Paris: Quebeque 
em destaque, Portugal présente 

A 19/a ediçâo do Salâo do Livro de Paris, o maior 
certame europeu da literatura e da ediçâo, abriu, dia 
19, as portas com a presença de représentantes 
portugueses. Pela primeira vez, o convidado de honra 
é uma provincia francôfona, o Quebeque (Canada), 
através de uma selecçâo de 56 obras e da presença de 
62 autores neste salâo, patente até ao dia 24. A 
presença portuguesa na ediçâo de 1999 do Salâo do 
Livro é assegurada pelo Instituto Camôes, Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas, Comissâo 
Nacional para a Comemoraçâo dos Descobrimentos, 
Câmara Municipal de Lisboa (Casa Fernando Pessoa) 
e ICEP (Instituto de Comercio e Turismo de 
Portugal). A Librairie Lusophone, de Paris, por seu 
turno, assegura a venda de obras em lingua^ 
portuguesa de autores portugueses e lusôfonos. Estâo 
previstas varias animaçôes â volta da lingua 
portuguesa - sexta-feira, dia 19 de Março, 
representaçâo do espectâculo "Consciências de 
Mulheres", escrito e realizado por Gabrielle Scheer, 
acompanhada pelo guitarrista brasileiro Cassio Silva, 
a partir de textos dos escritores brasileiros Machado 
de Assis, Cecilia Meireles e Clarice Lispector. No 
sâbado, realiza-se um encontro corn os escritores 
portugueses Urbano Tavares Rodrigues, Vasco Graça 
Moura e Jacinto Lucas Pires à volta do tema "O 
Romance português de hoje". Este encontro é 
moderado pelo poeta e director do Instituto Camôes 
de Paris, Nuno Jüdice. Os escritores portugueses 
présentes no certame terâo, depois, ocasiâo de 
autografar as suas obras no pavilhâo de Portugal. 
Finalmente, no domingo 21 de Março, serâ feita a 
apresentaçâo de vârios livros, nomeadamente guias 
turisticos de Portugal editados em França no ano de 
1998 e "Le Portugal", de Pierre l'Eglise Costa, corn 
prefacio do Prémio Nobel da Literatura José 
Saramago, publicado pelas Ediçôes Pages. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

Tel: (416) 762-5503 ou 1-800-935-4441 
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Toronto: cinéma português dos anos 90 na IJniversid^ade de York 
O filme "Cinco Dias, Cinco Noites" 
abriu segunda-feira, na 
Universidade de York, em Toronto, 
a mostra de cinema português dos 
anos 90, integrada na Conferência 
sobre Literaturas Luso-Afro- 
Brasileira do século XX. A exibiçâo 
do filme, dirigido por José Fonseca 
e Costa, contou cOm a presença de 
varias dezenas de pessoas, adesâo 
que agradou ao promotor da 
iniciativa. Antonio Joel, leitor de 
português na Universidade de York. 
Antonio Joel desenvolveu esta 
iniciativa corn o apoio do Institute 
de Camées, do Consulado-Geral de 

Portugal em Toronto e do 
Departamento de Linguas, 
Literatura e linguistica daquela 
Universidade. A mostra de cinema 
português dos anos 90 continua na 
quarta-feira corn a exibiçâo do filme 
"Casa de Lava", de Pedro Costa. A 
Conferência sobre Literaturas Luso- 
Afro-Brasileira do século XX vai 
réunir, em York, Toronto, entre os 
dias 25 e 27, professores 
universitârios e estudiosos da 
literatura portuguesa oriundos de 
Portugal, Itâlia, Canadâ. Estados 
Unidos e Brasil. 

Educaçâo: Associaçôes académicas unidas em torno de marcha nacional 
A unidade de todas as associaçôes 
académicas em torno da "grande 
marcha nacional" de estudantes 
agendada para 24 de Marco em 
Lisboa marcou o ultimo Encontro 
Nacional de Dirigentes Associatives 
(ENDA), realizado em Viseu. Durante 
o fim-de-semana, 151 associaçôes de 
estudantes participaram no ENDA de 
Viseu, em que pela primeira vez 
esteve representado o ensino 
particular e cooperative. Numa 
conferência de imprensa realizada 
para publicitaçâo das conclusôes do 
encontro, os dirigentes associatives 
nâo divulgaram o conteùdo do ENDA 
na integra porque "isso vai ser feito 

durante a semana em Lisboa". A 
razâo para esta originalidade nâo foi 
avançada pelos dirigentes 
associatives, mas a Agencia Lusa 
soube que o auditôrio do Institute 
Politécnico de Viseu sô foi usado 
pelos estudantes corn "quorum" na 
ultima noite do ENDA de Viseu. "A 
uniâo da quase totalidade dos 
estudantes nacionais - do ensino 
privado e püblico - deve-se ao facto de 
até aqui o publico ter hasteado em 
primeiro lugar a bandeira das 
propinas e neste momento serem 
outras as razôes hasteadas, entre as 
quais estào os problemas do ensino 
privado também", disse Jorge 

Universidade de Coimbra 
cria prémio para jovens 

cientistas sociais lusôfonos 
O cientistas sociais dos paises de 
expressâo portuguesa e de Timor- 
Leste, corn idades até 35 anos, sâo os 
destinatârios de um prémio de 
investigaçào instituido na 
Universidade de Coimbra. Com uma 
dotaçào pecuniâria de 2.000 contes, o 

^ prémio "Ces" destina-se a galardoar 
obras inéditas ou publicadas entre 1 
de Janeiro de 1996 e 31 de Dezembro 
de 1998. Os interessados em 
concorrer terâo de apresentar oito 
exemplares do seus trabalhos até ao 
proximo dia 31 em Coimbra, no 
Centro de Estudos Sociais (CES) da 
Faculdade de Economia de Coimbra, 
entidade que o promove. O Prémio 
"Ces", que este ano é lançado, terâ 
uma periodicidade bienal, e destina- 
se a galardoar estudos que, pela sua 
excepcional qualidade, contribuam 
para o desenvolvimento das 
comunidades cientificas de Lingua 
Portuguesa. O jüri sera presidido pelo 
sociôlogo Boaventura Sousa Santos, 
Présidente do Conselho Cientifico do 
Centro de Estudos Sociais. Manuel 

Villaverde Cabrai (Universidade de 
Lisboa), Sérgio Adorno (Universidade 
de Sâo Paulo), Fernando Gil (Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales e Universidade Nova de 
Lisboa), Teresa Cruz e Silva 
(Universidade Eduardo Mondlane), 
Isabel Allegro Magalhàes 
(Universidade Nova de Lisboa), 
Maria de Lurdes Pintasilgo 
(Universidade das Naçôes Unidas) e 
Joâo Pina Cabrai (Universidade de 
Lisboa) sâo outros elementos do jüri. 
A escolha do jüri sera conhecida nos 
seis meses subséquentes ao 
encerramento do concurso. O "CES", 
enquanto centro de investigaçào 
cientifica pretende, ao criar este 
prémio, incentivar e alargar o 
universo dos jovens investigadores 
sociais, no sentido de consolidar uma 
"verdadeira comunidade produtora 
de conhecimento cientifico". O 
Prémio surge no ano em que o Centro 
de Estudos Sociais comemora os 20 
anos da Revista Critica de Ciências 
Sociais.O 

Garrido da Federaçâo Académica de 
Viseu. Para a "grande marcha 
nacional" do proximo dia 24, Dia 
Nacional de Estudante, "cada uma 
das organizaçôes - do privado e do 
publico - vai exibir e reivindicar 
soluçôes para os problemas que mais 
os afectam, embora juntes na mesma 
caminhada", disseram os dirigentes 
associatives. A aeçâo social escolar, o 
financiamento do ensino susperior, as 
saidas profissionais e o emprego 
foram as questôes que conseguiram 
maior relevo durante o encontro de 

Viseu. A Federaçâo Académica de 
Viseu aproveitou o facto de "jogar em 
casa" para exigir publicamente ao 
ministre das Educaçâo o 
agendamento de uma reuniâo para 
"explicar de uma vez por todas quai é 
o future que o Governo réserva ao 
ensino superior em Viseu". 

Na génese desta exigêneia feita a 
Marçal Grilo esta a questâo da 
Universidade Publica e a anunciada 
criaçâo de um departamento da 
Universidade de Aveiro em Viseu. 

SPRING WATER BEVERAGES 
A 

Aguas puras 
adocicadas 

ùnicamente corn o 
açùcar natural dos 

frutos. 

i 

1 
I 

^ Para mais informaçôes telefone para: 

t (416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 

■— 
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CENTRO CANADIANO DE JUVENTUDE 
Por: Ana Fernandes 

O ser humano é, sem düvida, algo 
muito curioso: todos aspiramos a 
determinadas posiçôes e sonhos, 
todos lutamos (ou deveriamos) por 
um futuro melhor e, acima de tudo, 
tentamos sempre culpar outrem 
quando algo nâo se concretiza à nossa 
maneira. A juventude nâo é excessâo 
à regra! Grande parte dos jovens 
sonha em se envolver em projectos, 
outros em concretizar sonhos de 
longa data, outros ainda de fazer algo 
diferente na sua vida, como que para 
quebrar a monotonia. Na maior parte 
dos casos, é dificil conseguir a 
realizaçâo de tais projectos sem um 
pouco de sacrificio, dedicaçâo e 
apoio. E, geralmente, quando um 
desses elementos falta, achamos por 
bem, culpar uma determinada 
instituiçâo por falta de apoio, outra 
por falta de informaçâo e assim 
sucessivamente. Ora bem, para que 
nâo nos acusem de falta de 
informaçâo (pelo menos) aqui vai 
uma novidade que jâ tem trinta anos 
de existência. Segundo uma pequena 
pesquisa que fiz, poucos ou quase 
nenhum jovem sabia o que era o 
centro da Juventude Canadiana para 
o Mundo, ou seja, o Canada World 
Youth. Esta organizaçâo existe hâ 
cerca de trinta anos e tem oferecido â 
juventude canadiana (de todas as 
étnias) oportunidades de educaçâo e 
de trabalho a nivel internacional. Os 
programas que a constituem 
englobam a oportunidade de 
aprender um pouco sobre outras 
culturas e o seu modo de vida, de 
explorar as diferentes comunidades 
que constituem o chamado "mosaico" 

canadiano, de aprofundar o 
conhecimento a nivel de eventos e 
temas relacionados corn a juventude a 
nivel global, para além de oferecer 
oportunidades de emprego. Todos os 
anos, uma média de mil (1.000) jovens 
de cerca de vinte palses participam 
nestes programas. O Centro 
Canadiano da Juventude tem como 
objectivo primordial aumentar o 
numéro de jovens capazes de 
participar activamente no 
desenvolvimento de uma sociedade 
justa e harmoniosa a nivel 
internacional. Alguns dos programas 
incluem; trabalho de grupo, 
aprendizagem através do trabalho, 
compreensâo dos problemas 
mundiais, o respeito pelas diferenças 
humanas promovendo a igualdade, 
entre outros. Importante serâ 
salientar que esta organizaçâo existe a 
nivel nacional e tem o apoio da 
Agência Internacional de 
Desenvolvimento no Canada, assim 
como do governo e de alguns 
particulares. Como nota final, a 
filosofia desta organizaçâo baseia-se 
no facto de acreditarem que todo e 
cada ser humano tem a capacidade de 
aprender e transformar a sua vida e 
que cada cultura é capaz de 
compreender e respeitar qualquer 
outra. Séria agradâvel ver um 
envolvimento da juventude luso- 
descendente do Ontario nesta 
organizaçâo que desde a sua 
fundaçâo em 1971, jâ apoiou cerca de 
23.000 jovens de 59 paises. Força 
meus jovens: jâ existem muitas 
organizaçôes corn projectos 
formidâveis; mais um, sô beneficiaria 
para o enriquecimento cultural e 
intelectual da nossa juventude. 

I 
i 
ss 

Ana Malhoa, casou I 

A jovem e azougada Ana Malhoa, encontrou o seu parceiro para a vida. 
Surpreendentemente, em Dezembro passado, Ana e Jorge Moreira, 
uniram os sens destinos. A "menina" Buéréré entrou no Big Show dos 
adultos. Parabéns, Ana Malhoa e Jorge Moreira. Que a vossa vida 
decorra ao ritmo de uma bêla cançâo. 

FHipe Gownes na York. Volkswagen 

convida-o a expcrimcntar o modclo da sua 

prcfcrcncia. 

-modclos a gasolina 
e gasôleo 

-uma vasta gaina de 
veieulos usados e peças 
-assistência impecâvel. 

1950 Wilson Ave. 

Toronto 

741-7480 
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Locals de venda de o MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE: 

BRAMPTON: 
-Fortino ' s 54 
-Sao 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 

DISTRIBUIÇÀO DIRECTA 
TORONTO: 
-Portuguese Book Store 
-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 Armazém 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 
-De 20 a 23 de Março, visita a comunidade 
portuguesa de Toronto, o Ministro Adjunto do 
Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Antonio José 
Seguro. 

-Açores Sociedade Divino Espirito Santo, realiza o 
Império de Sâo Joâo e a eleiçâo da Rainha 1999- 
-2000, sâbado, 20 de Março, no Clube Português de 
Cambridge. 

-O Canadian Madeira Club, realiza dia 27 de 
Março, na sede-social, a fascinante Eleiçâo da Mini- 
Miss/99, corn 8 graciosas concorrentes. Actuçôes 
de Melissa André e, vinda de Portugal, Sandra 
Isabel. 

-A "Casa dos Açores" em Toronto, apresenta dia 27 
de Março, as peças Teatrais "Mal falando bem 
dizendo" e "Nossa terra nossa gente", pelo Grupo 
de Teatro da Casa do Povo da Ribeirinha, Ilha 
Terceira, sob a direcçâo de Eduarda Reis. 

-A "Access Alliance" -Centro Comunitârio 
Multicultural de Saùde, realiza quinta-feira, 25 de 
Março, entre as 18:00 e as 20:30, um jantar-reuniâo, 
no First Portuguese C.C.C., na College e Crawford. 
Info: (416) 324-9697, extensào 225. 

-De 23 de Março a 7 de abril, Vasco Osvaldo dos 
Santos, expôe na Galeria Almada Negreiros - 
Consulado-Geral de Portugal, em Toronto-, 
fotografias da sua autoria, sob o titulo "Contrastes". 
A inauguraçào terâ lugar dia 23 às 17:30 . 

-Quarta-feira, dia 24 de Março, entre as 18:30 e as 
20:00 boras, realiza-se um forum sobre a doença 
Alzheimer, no Delta Meadowvale Hotel, 6750 
Mississauga Road. Esta doença afecta mais de 200 
mil pessoas no Canada. Info: 331-7437. 

-De 22 a 26 de Março, a Y.U.P.A., realiza a sua 
primeira "Semana da Educaçâo", sob o tema 
"Informaçâo Financeira". A "Semana da Educaçâo" 
da Y.U.P.A.-Associaçâo Portuguesa da 
Universidade de York, realiza-se na Casa dos 
Açores, em Toronto. 

-O Padre Antero Melo, realiza a sua 16a. excursâo 
à Terra Santa, incluindo visitas à Jordânia e Roma. 
Quem quiser participar nesta peregrinaçâo à Terra 
Santa, pode contactar pelos telefones: 504-4089 ou 
536-6165, em Toronto. 

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

-O Leitorado de Português da Universidade de 
York, com 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. 

Companhia de Asfalto précisa de 
condutor de camiâo com carta de 
conduçào A-Z, corn experiência. 
TEL.:(416) 741-8391 

Precisam-se de pedreiros corn 
experiência, de preferência, sindi- 
câlizâdos 
TEL.:(416)540-6571 ou (416)656-9901 
depois das lOpm. 

Precisa-se de pessoal para limpeza em 
Toronto em regime de part-time, de 
noite. 
TEL.:(416)347-2155 depois das 6pm e 
fale corn a Isa. 

Precisam-se de casais para limpeza na 
area de Toronto. 
TEL.;604-4711, 802-4405 depois das 8 
pm ou deixar mensagem no pager:336- 
5875 

Churrasqueira Portuguesa précisa de 
empregada de balcâo corn experiência. 
TEL.:(416) 538-3363 

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 

Precisam-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. 

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

Presisa-se de pessoal para limpeza na 
area de Toronto. 
TEL.:593-4383 

Padaria nécessita de ajudante de 
padeiro. 
TEL.:537-2914 

Precisam-se de pedreiros e de 
ajudantes. 
TEL.:614-0354 ou 706-1750 

Ouriversaria portuguesa précisa de 
ourives em regime de part-time. 
TEL.:532-4845 
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Holyfield-Lewis / ‘‘nulo” vai ser 
investigado por um grande jûri 

O polémico empâte verificado sâbado 
passado no combate entre o norte- 
americano Evander Holyfield e o 
britânico Lennox Lewis, pela 
unificaçâo dos titulos mundiais de 
pesados em pugilismo, vai ser 
investigado por um grande jüri, ainda 
por constituir. O combate, dominado 
por Lewis na opiniâo dos 
especialistas, terminou corn um 
"nulo", para estupefacçâo dos 
espectadores présentes no Madison 
Square Garden, em Nova lorque. 

provocando enorme controvérsia. O 
senado do Estado de Nova lorque 
também deverâ ordenar a criaçâo de 
uma comissâo de inquérito, tendo o 
governador George Pataki solicitado 
à comissâo atlética do Estado que 
décida, até final desta semana, se 
deve ou nào chamar a si a nomeaçâo 
de juizes para os futuros combates. 

Uma tarefa que no combate de 
sâbado coube âs federaçôes corn o 
titulo em jogo, WBC, IBF e WBA. 

Futebol: Euro*2000 - O "bobo da 
corte" e os que com ele perderam 

A selecçâo portuguesa de futebol 
régressa a 26 e 31 de Março ao grupo 
sete de qualificaçâo do Euro'2000 
para... golear o "bobo da corte" 
(Liechtenstein) e ainda a formaçâo 
que corn ele "conseguiu" perder 
(Azerbeijâo). Depuis de um começo 
complicado (3-1 na Hungria), uma 
comprometedora derrota caseira (1-0 
corn a Roménia) e uma vitôria 
moralizadora (3-0 na Eslovâquia), 
Portugal vai ter agora pela frente 
duas das piores selecçôes do "velho 
continente". Os numéros dizem tudo: 
nas duas ultimas fases de qualificaçâo 
(europeu de Inglaterra'96 e mundial 
de França'98), o Azerbeijâo somou 
um triunfo (1-0 à Suiça), um empâte 
(0-0 corn a Polonia) e 16 derrotas (5-51 
em golos), e ficou sempre em ultimo 
no seu grupo. Por seu lado, o 
Liechtenstein, ao quai Portugal 
infligiu - na corrida ao Euro'96 - as 
maiores goleadas da sua histôria (8-0 
em casa e 7-0 fora), somou, no mesmo 
periodo, um empâte (0-0 face â 
Repüblica da Irlanda) e 19 derrotas 
(4-92 em golos). A formaçâo do pais 
que faz fronteira corn Suiça e Austria 
jâ nâo é, no entanto, um conjunto 
sem vitôrias, pois, a 14 de Outubro, 
em Vaduz, o Liechstenstein logrou, 
finalmente, a sua primeira vitôria, ao 
bâter precisamente os ex-soviéticos 
por 2-1. A "bola é redonda" e "jogam 
11 de cada lado", mas, face a tâo 
acessiveis oponentes, exigem-se 
vitôrias e golos, muitos golos, que 
podem fazer falta em caso de 
igualdade na frente, embora ela seja, 
face aos resultados jâ verificados. 

muito improvâvel. Primeiro, é o 
Azerbeijâo que se desloca a 
Guimarâes a 26 de Março para 
defrontar pela primeira vez Portugal, 
depuis de ter coleccionado très 
desaires, na Eslovâquia (3-0), na 
recepçâo à Hungria (4-0) e no 
Liechtenstein (2-1). Cinco dias depuis, 
o "onze" luso desloca-se ao 
Liechtenstein, onde, na primeira 
visita, a 15 de Agosto de 1995, 
ganhou por 7-0, corn golos de 
Domingos, aos 24 minutos, Paulinho 
Santos, aos 32, Rui Costa, aos 39 e 78, 
e Paulo Alves, aos 66, 74 e 89. É a 
maior goleada fora de Portugal e foi 
conseguida pouco depuis da vitôria 
mais expressiva em casa. Na Luz, a 18 
de Dezembro de 1994, o "onze" de 
Antônio Oliveira ganhou 8-0, corn 
tentos de Domingos (03 e 11 
minutos), Oceano (45), Joâo Vieira 
Pinto (56), Fernando Couto (72), 
Folha (73) e Paulo Alves (75 e 78). O 
avançado Paulo Alves, que 
representava o Maritime e esta agora 
ao serviço dos franceses do Bastia, foi, 
sem dûvida, o maior "carrasco" do 
Liechtenstein, ao totalizar cinco 
golos, isto apesar de sô ter entrado 
aos 54 minutos, em Eschen, e aos 56, 
em Lisboa. Se o jogador "gaulés" nâo 
pode continuar a "série", uma vez que 
ficou fora dos convocados, assim 
como Domingos (très golos), pelo 
contrario, Rui Costa (dois golos), 
Joâo Vieira Pinto (um) e Fernando 
Couto (um) estâo em excelentes 
condiçôes para voltar a "facturar", 
pois todos deverâo ser titulares. 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

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

NORSTAR 

MERIDIAN 1 

COMPANION 

NORTEL 
NORTHERN TELECOM 
AUTHORIZED DISTRIBUTOR 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

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

qfïiâ)Ilâ(ûa(il(â (ü® aailÜQfei#® 

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

<<^^Authorized Independent Distributor Awards 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITÔRIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO CANADÂ 

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

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

WWW.tcscanada.com 
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Atletismo: Nacionais 
de Corta-Mato 

O Maratona Clube de Portugal conseguiu no 
passado domingo salvar toda uma época, 
triunfando colectivamente no campeonato 
nacional de corta-mato masculino, colocando 
ainda Paulo Guerra e Eduardo Henriques nos 
dois primeiros lugares. No sector feminino, a 
pista de Torres Vedras assistiu ao 
"rejuvenescimento" da équipa do Sporting de 
Braga, de novo campeâo apôs seis anos de 
interregno, enquanto no piano individual 
Fernanda Ribeiro voltou a "fazer a lei". Paulo 
Guerra mostrou mais uma vez o bom momento 
de forma em corta-mato longo e pesado, 
"fugindo" nas subidas à companhia de Eduardo 
Henriques (2/o) e de Domingos Castro (3/o), 
que defendia o titulo do ano passado. Uma boa 
indicaçâo em relaçâo ao lamacento percurso de 
Belfast, para o Mundial. Corn este triunfo 

Fernanda Ribeiro 

r r a 

Paulo Guerra 

G U e 
conseguiu o 
quarto titulo 
individual, 
igualando 
Domingos 
Castro. 
Apesar de 
nâo gostar de 
corta-mato, 
Fernanda 

Ribeiro 

como boa portista que 
é... - conseguiu em 
Torres Vedras o "tetra", 
à frente das pasteleiras 
Helena Sampaio e 
Marina Bastos e da 
sportinguista Manuela 
Dias. Os lugares da 
frente eram esperados, se bem que Marina 
Bastos hâ algum tempo que "teimava" em nâo 
complétât as corridas ao seu real valor, como 
acabou por fazer. Mas o interesse maior da 
prova feminina "jogava-se" todo atrâs deste 
quarteto de luxo, entre as atletas do Maratona 
da Maia e do Sporting de Braga. Era claro, pelo 
posicionamento das atletas nos grupos 
secundârios, que a questâo sô ia ser decidida 
nas ultimas centenas de metros, com ataques e 
defesas de posiçôes. O elemento déterminante 
acabou por ser Fernanda Miranda (10/a), a 
bracarense que corn as posiçôes que conquistou 
na ültima volta às "maratonas" Albertina Dias e 
Fâtima Cabrai, acabou por dar o titulo às 
pupilas de Sameiro Araûjo. Mais à frente, a 
"quase-veterana" Conceiçâo Ferreira (5/a) fazia 
mais uma grande prova, e Manuela Machado 
(7/a), que jâ esta a "sonhar" corn as Maratonas 
de Londres e Sevilha'99, "fazia das tripas 
coraçâo" e também pontuava decisivamente 
para as minhotas. 

Corrupçâo - expulsées 
por desrespeito da Carta 

François Carrard, director-geral e porta-voz do COI 
para a sessào que se desenrola em Lausana, Suiça, 
até quinta-feirà, esclareceu que a expulsâo de seis 
membres da instituiçâo se deve ao incumprimento 
do disposto na Carta Olimpica, e nâo corrupçâo. 
"Hâ outres responsâveis, além dos membres", disse 
Carrard, aludindo claramente aos responsâveis da 
candidatura de Sait Lake City, que ofereceram 
prendas aos agora expulses. Questionado sobre um 
possivel recurso dos castigados para a justiça suiça, 
pela quai o COI se rege (como anunciou o congelés 
Jean-Claude Ganga, um dos expulses), o director- 
geral reconheceu que estâo no seu direito, mas, 

^ como advogado, "e sem pre-julgar nada", expressou 

a convicçâo de que tal decisâo tem poucas 
possibilidades de vingar. 
Relativamente aos dez elementos admoestados em 
varies graus, Carrard e o canadiano Dick Pound, 
que compareceram ante a imprensa depois da 
reuniâo, sublinharam que aqueles nâo tiveram 
direito a defender-se ante a assembleia, mas 
fizeram-no anteriormente perante a comissâo 
investigadora e a comissâo executiva. 

A Carta Olimpica nâo estabelece, corn efeito, outra 
medida sancionatôria além da expulsâo, pelo que 
as adverténcias ficaram apenas registadas 
internamente na Comissâo Executiva. " 

Boavista - William nega 
contrato-promessa corn o Benfica 

o guarda-redes William Andem, do Boavista, 
negou ter assinado um contrato-promessa corn o 
Benfica, admitindo apenas ter conhecimento de 
propostas de um clube espanhol e outro inglés. 
William, titular indiscutivel da baliza "axadrezada", 
mostrou-se surpreendido corn as noticias que 
referem que assinou um contrato-promessa corn o 
Benfica, e desmentiu que tal tenha algum 
fundamento de verdade. Segundo o guarda-redes 
camaronés, que tem contrato corn o Boavista até 
2001, ninguém do Benfica falou corn o seu 
empresârio, que lhe revelou apenas o interesse de 
um clube espanhol e outro inglés, e qualquer 
negociaçâo terâ de passar obrigatoriamente pelo 
Boavista. "Qualquer jogador tem ambiçôes 

elevadas, mas para jâ estou bem aqui e nâo é altura 
ideal para falar sobre se vou ou nâo sair do 
Boavista", referiu William Andem, para quem a 
ultima palavra pertence sempre ao présidente 
boavisteiro, Joâo Loureiro. O "internacional" 
camaronés lamenta a ocorrénda destas noticias, 
mas referiu que nâo o afectam pois jâ esta 
preparado para o facto de "em Portugal qualquer 
um poder falar o que quer. Foi o Jorge Couto no FC 
Porto e agora é o William no Benfica", adiantou. 
William Andem, proveniente do Bahia (Brasil), 
esteve jâ a um passo de efectuar um periodo 
experimental no Benfica, clube que considéra 
superior ao Boavista apenas financeiramente, jâ 
que em termos futebollsticos pensa que é inferior. 

•|B 
B 

Rcsultados 
e Classilicacâo 

Jogos de quarta-feira 

Washington 2 Dallas 1 
Tampa Bay 0 Pittsburgh 2 

Toronto 1 Boston 4 
Detroit 3 Phoenix 4 
Chicago 3 Calgary 1 

Edmonton 1 New Jersey 4 
Anaheim 2 Ottawa 2 
San José 4 Florida 2 

Jogos de quinta-feira 

Montreal - Nashville 
St. Louis - Phoenix 
Colorado - Carolina 

Los Angeles - Anaheim 

Jogos para hoje 

Tampa Bay - Detroit 
Rangers - Buffalo 
Dallas - Ottawa 

Vancouver - Islanders 

Conferencia Oriental - 
Divisâo Nordeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 

Ottawa 67 38 20 
Toronto 68 37 26 
Buffalo 67 31 23 
Boston 67 30 27 
Montreal 67 27 31 

E GM GS PTS 

9 198 143 85 
5 213 195 79 
13 177 150 75 
10 175 156 70 
9 160 175 63 

Conferencia Ocidental - 
Divisâo Noroeste (quarta-feira) 

Equipa J V D E GM GS PTS 

Colorado 67 34 25 8 186 167 76 
Calgary 68 26 32 10 183 193 62 
Edmonton 68 25 33 10 188 188 60 
Vancouver 68 20 37 11 163 209 51 

* Quer ganhar o màximo • 
• pagando o minimo ? * 

Entào contacte “O MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos • 
® de compra e venda, napâgina dos CLASSIFICADOS. • 

* Fale corn Raul Coelho, no departamento de publicidade. • 

(416) 538 - 0940 
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Campeonato Nacional de 

Futebol da 1 Divisâo 

Classificaçâo 

EQUIPAS J V E D M S P 

1 FC PORTO 25 17 5 3 58 22 56 
2 BOAVISTA 25 16 7 2 42 19 55 
3 BENFICA 25 16 4 5 52 19 52 
4 SPORTING 25 13 9 3 45 20 48 
5 UNIAO LEIRIA 25 10 7 8 25 20 37 
6 AMADORA 25 9 8 8 27 30 35 
7 SETUBAL 25 9 7 9 26 29 34 
8GUIMARAES 25 9 6 10 39 33 33 
9SALGUEIROS 25 6 13 6 34 35 31 
lOMARlTlMO 25 7 8 10 31 32 29 
11 BRAGA 25 6 10 9 30 42 28 
12FARENSE 25 7 6 12 23 39 27 
13 BEIRA-MAR 25 5 12 8 24 33 27 
14 RIO AVE 25 5 10 10 19 34 25 
15CAMPOMAIOR 25 6 6 13 27 39 24 
16 CHAVES 25 5 8 12 32 47 23 
17ALVERCA 25 4 10 11 18 36 22 
18ACADEMICA 25 4 6 15 25 48 18 

Resultados da 25^ Jornada 

Sporting - Farense, 1-0 
Chaves - Guimarâes, 2-3 

FC Porto - Uniâo Leiria, 3-1 
Estrela Amadora - Beira-Mar, 1-2 

Académica - Maritimo, 1-3 
Campomaiorense - Rio Ave, 0-0 

Setùbal - Alverca, 4-0 
Benfica - Boavista, 0-3 
Braga - Salgueiros, 1-1 

Jogos da 26“ Jornada 

Boavista - Setùbal 
Maritimo - Sporting 
Salgueiros - FC Porto 
Beira Mar - Rio Ave 

Farense - Est. Amadora 
Guimarâes - Académica 
Braga - Campomaiorense 

Alverca - Chaves 
Uniâo Leiria - Benfica 

Melhores marcadores 

- 27 golos: 
Mario JARDEL - FC Porto - Brasil 
- 19 golos: 
NUNO Ribeiro "GOMES" - Benfica 

- 13 golos: 
Ion TIMOFTE - Boavista - Roménia 
Elpidio SILVA - Braga - Brasil 
- Dez golos: 
Alexander Bunbury "ALEX" - Maritimo - 
Canada 
- Nove golos: 
EDMILSON Lucena - Guimarâes - Brasil 
Ivaylo lORDANOV - Sporting - Bulgaria 

Benfica - sôcios comparam 
Souness a Artur Jorge 

Vârios sôcios e adeptos do Benfica présentes no 
Estâdio da Luz segunda-feira acusaram o técnico 
de futebol do clube, Graeme Souness, de seguir a 
mesma via "destruidora" da équipa que, segundo 
afirmaram, Artur Jorge protagonizou. Apôs o 
treino matinal da équipa 'encarnada', que decorreu 
à porta fechada, um numeroso grupo de sôcios e 
adeptos benfiquistas acusou o técnico escocês de 
estar "a destruir o Benfica como fez Artur Jorge", 
criticando especialmente a sua opçâo pelos 
futebolistas britânicos: "Muitos deles mal 
conhecem a relva do estâdio", frisavam. Nuno 
Gomes foi o ùnico jogador que compareceu per ante 
os jornalistas na sala de Imprensa do estâdio, e nâo 
deixou de confessar ter ficado surpreendido pela 
sua substituiçâo frente ao Boavista, corn quem o 
Benfica perdeu domingo por 3-0 em casa. O melhor 
marcador da équipa criticou, ainda que 
veladamente, a opçâo do técnico escocês em 
integrar na équipa jogadores que têm poucas horas 
de vinculo ao clube, reportando-se, de forma ôbvia, 
aos defesas ingleses Gary Charles e Steve Harkness, 

especialmente o segundo, que 
apenas terça-feira foi 
apresentado ao grupo- de 
trabalho. O avançado contestou, 
por outro lado, a justificaçâo 
para a derrota avançada por 
Graeme Souness, que apontou 
como uma das razôes a falta de 
aplicaçâo dos jogadores. "Todos 
nôs nos aplicâmos o mais 
possivel, sô que o fizemos sem a 
agressividade que o Boavista 
impôs no seu futebol", disse 
Nuno Gomes. O ponta-de-lança 
do Benfica discorda, no entanto, 
de quem jâ considéra o Benfica afastado da corrida 
para o titulo: "Ainda hâ muito campeonato para 
jogar e quatro candidates na corrida ao titulo", 
sublinhou. O Campeonato é liderado pelo 
tetracampeâo nacional FC Porto, que tem um 
ponte de vantagem sobre o Boavista, quatro para o 
Benfica e oito relativamente ao Sporting. 

FC Porto / reforço Déco jâ treinou nas Antas 
o avançado brasileiro Déco (ex-Salgueiros), o 
ultimo reforço do FC Porto para a présente época 
futebolistica, treinou pela primeira vez e foi de 
seguida apresentado à comunicaçâo social no 
Estâdio das Antas. Na cerimonia marcaram 
presença os administradores da SAD portista 
Reinaldo Teles, Angelino Ferreira e Adelino 
Caldeira. Pinto da Costa encontra-se em Luanda 
para inaugurar a casa do FC Porto na capital 
angolana. "Quero esquecer as pessoas que me 
prejudicaram e trabalhar para agarrar a 
oportunidade que o FC Porto, que considero a 
melhor équipa portuguesa, me proporcionou", 
referiu o ex-salgueirista. Anderson Luis de Sousa, 
nascido a 27 de Agosto de 1977 em Sâo Paulo, 
Brasil (21 anos), que no futebol é conhecido por 
Déco, foi contratado ao Salgueiros, seu anterior 
clube, por 2 milhôes de dôlares - cerca 360 mil 
contes -, referentes a 50 por cento do passe do atleta 
brasileiro, que vai vestir de "azul e branco" até 
2003. O FC Porto adquiriu apenas "metade" do 
passe do atleta devido "ao elevado valor" envolvido 

no negôcio, mas "os direitos sobre o atleta 
pertencem exclusivamente" ao clube portista, de 
quem dépende a decisâo de uma eventual venda de 
Déco, referiu Angelino Ferreira. O administrador 
da SAD portista nâo quis adiantar o nome da 
empresa detentora dos restantes 50 por cento do 
passe do médio brasileiro e sobre um eventual 
encaixe financeiro do Benfica (que receberâ 25 por 
cento do montante total) nesta operaçâo, apenas 
admitiu que "o negôcio foi feito entre o FC Porto e 
o Salgueiros". Déco, que como profissional jâ 
representou o Corinthians Paulista, no Brasil, e 
Alverca e Salgueiros, em Portugal - tendo ainda 
tido um vinculo ao Benfica -, jâ estâ inscrite pelo 
FC Porto na Liga de Clubes (corn a camisola n/q 
29), pelo que a sua utilizaçâo dependerâ agora do 
treinador Fernando Santos. O plantel do FC Porto 
fica encerrado para a época 98/99 corn a 
contrataçâo do brasileiro, uma vez que os 
regulamentos da Liga de Clubes apenas permitem 
a inscriçâo de 30 jogadores por temporada a cada 
clube. 

Taça de Portugal - 
Quadro dos quartos-de-final 

Resultado do sorteio dos quartos-de-final da Taça 
de Portugal em futebol, agendados para 11 de 
Abril: 

Torreense (II B) - Vitôria de Setùbal (I) 
Maritimo (I) - Campomaiorense (I) 
Sâo Joâo Ver (II B)/Sp. Pombal {IV 
B)/Maia (H)/Moreirense (H) - U: 
(I)/Beira-Mar (I) 
Esposende (H) - Boavista (I)/Gil Vicente 

Jogos dos oitavos-de-final penden 

Uniâo de Leiria (I) - Beira-Mar (I) 
Boavista (I) - Gil Vicente (H) 
Moreirense (H) - Maia (H)/Oriental (II 
Ver (II B) ou Sp. Pombal (III) 

Joâo 

Quartos-de-final da 
Liga dos Campeôes 

Resultados dos quartos-de-final da^Liga dos 
Campeôes em futebol, apôs os encontros da 
segunda "mâo": 

Dinamo Kiev (Ucr) - R. Madrid (Esp) 2-0 1-1 

Inter (Ita) - Manchester U. (Ing) 1-1 0-2 

Kaiserslautern (Ale) - B. Mimique (Ale) 0-4 0-2 

Olympiakos (Gre) - Juventus (Ita) 14 1-2 

Apurados para as meias-finais: Dinamo Kiev, 
Manchester United, Bayern Munique e 
Juventus. O sorteio para as meias-finais realiza- 
se sexta-feira, em Genebra. 
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O MILÉNIO 

Na Luz, O Benfica, Souness e Vale e Azevedo, 
deitaram (quase) tudo a perder. O BOAVISTA, coin 
uma tàctica calculista e sem pressas, "engaiolou" os 

bennquistas coin a maior das limpezas. 

Nem a arbitragem é desculpa. Num jogo 
importante -estilo, vale (sem Azevedo) tudo-, pôr 
dois jogadores novos no clube corn a 
responsabilidade de defender a baliza e a honra, 
nâo passa pela cabeça de ninguém. Duma 
assentada, Graeme Souness, “queimou” os 
laterals Gary Charles e Steve Harkness, o extremo 
Poborsky (sô joga quando tudo é 
dificil) e o Joào Pinto que, nestes 
casos, tem de fazer o impossivel 
e...fora do seu lugar Qoâo Pinto, a 
ponta-de-lança?!...). Paulo Madeira, 
como de costume, ajudou o 
resultado a "arder" ou nâo fosse 
ele... madeira! Nas Antas, corn mais 
ou menos dificuldades, o F.C. do 
Porto vai fazendo pela vida e pelo 
5o. campeonato consecutivo, corn 
uma “perna às costas”. 
O Maritimo e o Beira Mar (sem 
esquecer o Guimarâes), deram um 
ar da sua graça, ao vencerem em 
Coimbra e na Amadora, 
respectivamente. O bem de uns é o 
mal de outros e, assim, Académica, 
Alverca e Chaves, enterraram mais 
as suas esperanças enquanto o 

Campomaiorense se mantém entre o “mar e a 
terra”. 
A Jornada 26, começa sexta-feira corn o jogo 
Boavista - Setùbal (SporTV), às 4 pm. 
No sâbado, às 11 am, Maritimo - Sporting 
(SporTV) e, às 3 pm, Salgueiros - Porto (RTPi). 
Finalmente, no domingo, Beira Mar - Rio Ave; 

O GUARDA-REDES MILECAS, 
NOVA ESPERANÇA BENFIQUISTA! 

Farense - E. Amadora; Guimarâes - Académica; 
Braga - Campomaiorense; Alverca - Chaves e, U. 
Leiria - Benfica, às 1 pm (SporTV). 
Salve-se quem puder!... 

Helder 
Rodrigues 

vence 
Enduro/ 

Açores 

o piloto Helder Rodrigues venceu o IV 
Enduro/Açores, pontuâvel para o campeonato 
nacional da modalidade, que terminou no 
pasado domingo na ilha de S. Miguel. Na 
prova de dois dias e em que participaram 
cerca de quatro dezenas de pilotos, Pedro 
Afonso, Miguel Farrajota e Joào Marques 
ocuparam os lugares seguintes na classificaçâo 
gérai. Joào Marques ficou em primeiro lugar 
na classe de motas de 125 centimetros cùbicos. 

.‘//r Mi^NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

55ÿ por minuto para Portugal 
Continente, Açores e Madeira 


