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CATARINA CARDEAL, 
A VflZ E fl ÊXIT0 

CATARINA CARDEAL, uma jovem que hâ cerca de très anos 
dava o primeiro passo para a subida de uma 
escada tao dificil como é a da vida artistica. 

Quantos reais valores nâo tiveram uma so 
(pequenina) oportunidade e se ficaram pelo 
caminho. Mas isto nâo acontece so na vida 
artistica. Acontece dia a dia em toda e qualquer 
profissao. 
Felizmente nâo aconteceu com esta menina bonita 

I de voz bonita. Simples, como simples sao sempre 
os grandes valores, embora muitos pensem que 

i,v nâo. Nâo temos que dar nas vistas. O grande 
H publico é que dâ com as vistas nos grandes valores. 

Mas... falavamos de Catarina. E depois destas 
simples palavras vamos transitar para a conversa 
saudâvel que com ela tivemos, quando nos deu o 
grato prazer de visitar os estiidios de CIRV-FM e 
participou no programa OPINIAO. Acontecia na 
quinta-feira dia 19 de Março. Dia que nâo ficarâ 

esquecido na memôria da nossa Catarina. 
A estaçâo de Radio CHUM-FM fez um concurso 
para encontrar uma voz que cantasse da melhor 
maneira uma cançâo de Shania Twain. A 
vencedora teria como prémio a honra, entrar no 
espectâculo que esta artista Canadiana tinha 
agendado para o dia 23 de Março no Air Canada 
Centre. 
MF.- Como começou tudo isto? 
CC.- Hâ uma semana o meu agente o Tony da 
Silva, telefonou-me e disse-me que a CHUM-FM, 
iria fazer um concurso e que ele achava que eu 
deveria concorrer, que séria uma grande 
oportunidade quer eu ganhasse ou nâo. Depois de 
ter pensado no caso, decidimos entâo seguir 

Continua na pagina 5 

Catarina Cardeal, jovem, bonita e sorridente, 

gravando no estûdio da CIRV-fm, a cançâo com que 

venceu o “Concurso da cançâo Shania Twain-99”, 

realizaçâo da CHUM-fm. 

VIAGRA, sim ou nâo? 
O medicamento de que mais se fala é aqui, 

sumariamente explicado, pelo Dr. César Cordeiro. 
Para se falar de “Viagra” hâ a necessidade de 
primeiramente, saber-se o que levou os laboratôrios 
a estudarem uma formula capaz, de dar satisfaçâo 
sexual, a muitos milhares de pessoas que, sofrem do 
problema de erecçâo. 
Para isso, contactâmos o Dr. César Cordeiro que, 
detalhadamente, nos explicou o assunto. 

CC - Muita gente nâo sabe, até que ponto é que, esse 
problema existe. A funçâo sexual, vai diminuindo 
muito lentamente alias, como todas as funçôes do 
corpo humano. Todos os orgâos, corn a idade, vâo 
diminuindo de funçôes corn maior ou menor 
incidência a partir dos cinquenta anos. Todavia, 

existem casos em que, os problemas psicolôgicos 
podem, fazer diminuir a possibilidade de erecçâo. 
A partir dos cinquenta anos pensa-se que, cerca de 
metade dos homens, notam algumas vezes 
problemas de erecçâo, comparativamente a quando 
eram mais novos. Corn a idade da reforma ou sejam, 
sessenta e cinco anos pensa-se, que 60% dos homens, 
começam a experimentar esses problemas. Muitos 
nâo falam nele porque, associam a impossibilidade 
de erecçâo, corn a sua condiçâo de homem pelo que, 
se nota um certo acanhamento. 
Nos ùltimos anos, têm surgido tratamentos para o 
problema da erecçâo. Começou-se, corn o uso de 

Continua na pagina 16 
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1!S sen ïériehras 
A droga proliféra por todos os lados. 
Portugal, fâcil estrada de passagem para a 
Europa, nào 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, nào 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, 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 descâlabro! 
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 ültimos 
tempos, corn a excepçâo dos estudos agora 
admitidos e da possivel aceleraçâo de vârios 
'remendos' que ajudem a resolver o problema a 
curto prazo, imaginamos o que passam quem lâ 
"vive". A droga, as doenças e a falta de "ar 
puro", nâo oferecem a minima possibilidade de 
reabilitaçâo 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! 

JMC 

TU CÂ TU LÂ corn os Leitores 

Os PoRîüOüESis NO CANADA 
• ÜMA SiSÜOSRÂFfÂ: 1?53-199é • 

CMIùS îimm « êiu:s. 

O Professor Dr. José Carlos Teixeira, teve a 
gentileza de nos enviar o seu livro, "Os Portuguess 
no Canada", da autoria de Carlos Teixeira e Gilles 
Lavigne, uma bibliografia "nossa" entre 1953 e 
1996. 
É de elogiar a constante dedicaçào do Dr. José 
Carlos Teixeira às coisas da comunidade 
portuguesa. Ele, e poucos mais, têm tido o cuidado 
de "escrever" a nossa histôria comunitâria para 
que, amanhâ, os nossos netos e bisnetos, possam 
"contabilizar" os sacrificios e progressos 
conseguidos através dos anos. 
Parabéns e obrigado. 

Olà, amigos de todos os dias ou, pelo 
menos, de semana-a-semana! 

Hoje, vou "levantar a lebre" em 
relaçâo a um caso que preocupa a 
comunidade. 
Tenho recebido varias cartas, 
telefonemas e pedidos pessoais, corn 
uma certa frequência, para me 
debruçar sobre o Portuguese Youth 
Camp, particularmente, sobre o que 
é que foi feito corn o "nosso 
dinheiro"? 
Muita gente deu de 20 a milhares de 
dolares, convencidas de que a 
iniciativa era valida e importante 
mas, a grande verdade, é que parece 
que a ideia...abortou! Porquê ? 
Como ? 

Os amigos Leitores que tenham sugestôes 
sobre este assunto podem dispor desta 
pâgina, o mesmo acontecendo corn todos os 
que fizeram ou fazem parte do Comité ou 
Direcçâo do "Portuguese Youth Camp". A 
conversar é que nos entendemos, nâo é 
verdade? 
Venham de lâ essas queixas, sugestôes e 
novidades, para podermos chegar a uma 
conclusâo. Isto é como os remédios: Agitar 
antes de usar! As coisas, tal como estâo, é 
que nos parecem erradas e merecedoras de 
criticas. A comunidade portuguesa, sempre 
generosa e confiante, e os nossos jovens, sâo 
dignos de uma resposta pronta e cabal, 
daqueles que têm obrigaçâo de a dar! 
Ao ataque, entâo, que é a melhor defesa! 

Na passada quarta-feira, o Cônsul-Geral de 
Portugal, em Toronto, Dr. Joào Perestrello, foi 
recebido pela Governadora do Ontario, 
Honourable Hilary Weston, com quem esteve 
reunido durante alguns momentos. 
O encontro teve lugar no Departamento 
Internacional das Relaçôes e Protocolo do Ontario, 
no Legislative Building, Queen's Park, em Toronto. 
Na fotografia, o Dr. Joâo Perestrello, com a prenda 
que recebeu das màos da Governadora do Ontario, 
Honourable Hilary Weston. 

— 
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Continuaçào da pâgina 1 

CATARINA CARDEAL, A VOZ DO EXITO 
enfrente. Terîamos de fazer em 
apenas uma hora a gravaçâo de uma 
cançâo da Shania, pois o prazo estava 
a terminar. Entregâmos a gravaçâo âs 
16.30 Horas. 
Precisamente meia hora antes de 
expirar o prazo dado pelos 
organizadores do concurso. 
Na altura em que fiz a entrega do 
meu trabalho, a titulo de curiosidade, 
perguntei se tinham dado entrada 
muitos trabalhos. A resposta foi: 
milhares! Bem ai eu e o prôprio Tony, 
nâo pensâmos de maneira nenhuma 
nesta vitôria. Mas... iamos aguardar. 
Foi o que fizemos. Aguardar. 

MF- Aguardaram muito para saber o 
evoluir da situaçâo? Ou seja como ia 
o andamento da selecçâo dos 
trabalhos? 
CC- Très horas depois, quai nâo foi o 
meu espanto, recebi um telefonema a 

dizerem que eu estava entre as dez 
seleccionadas. Aqui eu telefonei para 
o Tony e ele disse-me: Estares entre as 
dez primeiras, é muito bom. 
MF- E tinha o nosso Tony da Silva 
toda a razâo. Entre milhares de 
concorrentes ficar-se entre as dez 
primeiras, era jâ uma grande vitôria. 
Mas e depois Catarina? 

CC- Um dia depois recebi a grata 
noticia que eu estava nas très 
finalistas. 
Estava entâo maravilhada e jâ 
disposta a ficar por ali. Todos os que 
me apoiaram assim como a minha 
familia me disseram que ter chegada 
ali era algo de maravilhoso. 

MF- Mas diz-se e corn razâo que a 
esperança é a ultima coisa que 
devemos deixar morrer. Havia pois 
que aguardar um pouco mais. E ao 

Policia detém suspeitos de 
sequestra de compositor Camargo 

A Policia brasileira 
procedeu à detençâo 
de seis pessoas 
suspeitas de 
participaçâo no 
sequestro do 
compositor Wellington 
Camargo, irmâo do 
duo de cantores "Zezé 
di Camargo & 
Luciano". Este duo é 
uma das duplas de 
musica sertaneja 
(versâo brasileira de 
müsica country) mais 
famosas do Brasil. 
Wellington foi 
encontrado proximo 
duma estrada rural no 
estado de Goias, apôs 
95 dias de cativeiro. A 
vitima foi libertada 
depois da familia ter 
pago um resgate de valor nâo 
divulgado. Inicialmente, os 
sequestradores hâviam exigido um 
resgate no montante de 5 milhôes de 
reais, que terâ sido reduzindo 
posteriorment| para cerca de 2 
milhôes de reais (o équivalente a 1 
milhâo de dôlares). O sequestro 
ocorreu em 16 de Dezembro de 1998. 
Wellington foi levado da casa 
modesta onde residia, apesar da 
fortuna dos irmâos, nos arredores de 
Goiania, capital estadual de Goias, 
regiâo central do pais. O sequestro 
teve grande repercussâo na 'media' e 
na opiniâo pùblica. As negociaçôes 
entre os sequestradores e os 
représentantes do duo de cantores 
foram suspensas em vârias ocasiôes. 
Zezé di Camargo e Luciano 
chegaram a admitir que o irmâo jâ 

lado 
mais 
morar 

deste pouco 
lâ estava a 

a tal 
esperança. 
MF- Como foi 
recebido por si o 
resultado final? 
CC- Na noite 
anterior a grande 
decisâo, fui para a 
cama e rezei. Rezei 
acredite nâo para um 
primeiro lugar, mas 
por Deus me ter dado 
aquela honrosa 
classificaçâo. Na 
quinta-feira de manhâ, 
quando me telefonaram, fiquei fora 
de mim. Recebi a noticia entre risos e 
lâgrimas. Eram lâgrimas de 
felicidade. 
MF- Era quem sabe o primeiro 
degrau para uma escada a nivel 
nacional, e digo a nivel Nacional, 
porque a nivel comunitârio, ela a 
Catarina jâ era bem notada e 
apreciada. Em Cirv-FM foi também 
dia de festa aquela quinta feira, pois 
a Catarina é também um pouco 
produto nosso. Recorde-se que foi a 
grande vencedora do prémio de 
interpretaçâo do ultimo Festival da 
Cançâo da CIRV corn a cançâo 
“QUERO VER-TE” de autoria de Zé 
da Vesga. Aliâs o Festival da Cançâo 
de CIRV-FM, tem descoberto e 
trazido para a Ribalta muitos valores, 
quer intérpretes, quer compositores. 
É vamos afinal seguir neste propôsito. 
Os nossos parabéns a esta linda voz e 
presença. Nascida no Canadâ e filha 
de portugueses oriundos dos Açores. 
Mas chegou a terça-feira. Chegou o 
dia grande o do grande espectâculo e 
impunha-se fechar esta reportagem, 
corn aquilo que aconteceu. 

Catarina Cardeal, tal como 
imaginâvamos e desejâvamos, foi ela 

Frank Alvarez, Catarina Cardeal e Tony Silva, 

na CIRV, programando a gravaçâo da 

cantiga vencedora do “Concurso Shania Twain”. 

mesma no grande show de Shania 
Twain, no Air Canada Centre, em 
Toronto. Um sucesso absoluto! Os 
milhares de fâs de Shania 
"aprenderam" a gostar de mais 
alguém. A gostar da singeleza, 
simpatia e voz, da nossa Catarina 
Cardeal. O grande passo foi dado. 
Agora, resta confiar na Catarina e no 
destino. Nés confiamos e a Catarina 
Cardeal, também. Ficamos a fazer 
"figas"... 

MF- As portas estâo abertas. Que nâo 
se fechem e ela a Catarina Cardeal, 
saiba sempre atravessar essa porta de 
um lado para o outro corn 
simplicidade mas... de cabeça sempre 
bem erguida. Seja quai for a posiçâo 
que venha a ter no mundo, muito 
dificil que é o do espectâculo. 
Nunca sinta vergonha de dizer bem 
alto a sua descendência portuguesa e 
se recorde sempre do orgulho que 
todos nos sentimos, neste dia, por ter 
sido ela, a nossa Catarina, a ser a 
escolhida. Parabéns e felicidades. 

O ORGULHO FOI TAMBEM 
NOSSA COMUNIDADE. 

DA 

Por; Maria Fernanda 

Zezé di Camargo & Luciano 

estivesse morto. Na semana passada, 
os contactos foram restabelecidos e os 
sequestradores enviaram uma parte 
duma orelha de Wellington como 
prova de que o sequestrado estava 
vivo. Apesar de o governo federal ter 
intervindo directamente no caso, 
através designadamente do ministro 
da justiça, Renan Calheiros, as 
autoridades policiais nâo 
conseguiram descobrir o local do 
cativeiro nem procéder a qualquer 
detençâo ate à libertaçâo da vitima. 
Entre os detidos encontra-se um 
sargento da Policia. As autoridades 
admitem que o bando seja maior e 
que vârios cümplices residam na 
regiâo de S. Paulo. Wellington 
Camargo disse aos investigadores 
nunca ter visto os rostos dos 
sequestradores. 

Quer ganhar o màximo 
pagando o minimo ? 

Entào contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os sens 
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departamento de publicidade. 
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Um dos aspectos em que 
se manifestou, de forma 

mais notôria, a influência 
da invasâo mourisca, foi a 

alteraçâo da estrutura 
organizativa e do poder 

das vUas senhoriais. 
O nobre era forçado, 
por lei, a participar 

como militar 
na defesa das terras. 

Aos servos, jâ nâo cabia tal missâo. 
Daqui resultou que os senhores 
tivessem vulgarmente que abandonar 
as vilas, abrindo assim um vazio de 
poder, permitindo que os servos 
fossem ocupando o seu lugar nas 
tomadas de decisâo sobre assuntos 
fundamentals à vida comunitâria. 
Apesar disto, as parôquias iam 
conseguindo manter uma certa 
uniformidade moral na época. 
Iniciaram-se tempos em que as 
populaçôes tinham de se reunir e 

decidir questôes importantes como as 
pastor’cias, a divisào das âguas para 
fins agr’colas e outros, exercer a 
justiça ou mesmo définir questôes de 
defesa. 
Desenvolveu-se neste contexto uma 
nova forma de autoridade e poder 
fundamentado nos “concelhos” ou 
“concilius” ou ainda nos “vizinhos”. 
Corn este novo arranjo é curioso as 
comunidades incrementarem 
bastante a agricultura corn a 
introduçâo de novos produtos e 
aplicaçâo de técnicas variadas, 
oriundas dos mouros, o que fez 
diminuir inclusivé, a elevada 
dependência da mào de obra escrava. 
Melhorou-se assim, o fornecimento 
de bens alimentares que provinham 
das novas hortas que proliferaram 
pelos arredores das cidades. 
Deu-se ao mesmo tempo uma nova 
repartiçâo das terras, tendo-se 
difundido a pequena propriedade 
corn elevado grau de produtividade, 
favorecendo o pequeno comércio 
agr’cola dos excedentes produtivos, 
aparecendo assim uma nova classe 
média rural. 
Corn a fuga dos senhores fendais para 
as Astûrias, iniciou-se a partir daqui, 
como vimos anteriormente, a 
reconquista das terras ocupadas pelos 
mouros, restabelecendo o anterior 
poder dos senhores e sedimentando a 
a estrutura social feudal por toda a 
idade média. 
Ao mesmo tempo que se ia 
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recuperando o territôrio, ia-se 
definindo o futuro estado português. 
Foi a partir da segunda metade do 
século IX que se deu um maior 
incremento ao repovoamento. 
O rei Ordonho I restabeleceu o 
territôrio até ao Rio Lima. 
Corn D. Afonso III e Vimara Peres 
definiram-se “as coisas” na regiâo 
das Beiras e nas terras habitadas 
pelos lusitanos. 
Aqui se desenvolveu um intenso 
esp’rito de nacionalidade e 
uma consciência de 
grupo corn forte 
razâo nobre e 
popular. 
E na sequência da 
derrota imposta 
pelos mouros a D. 
Raimundo, perto de 
Lisboa, que D. 
Afonso VI 
constituiu um 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

governo autônomo, 
a quem conféré 
também a funçâo de 
defesa e combate 
aos infiéis. 
Em 1096 instituiu o 
Condado Portuca- 
lense doando-o à 
sua filha Teresa, que 
casou corn o conde D. 
Henrique. 
Este conseguiu suster o avanço 
mouro. 

Contudo, corn os problemas ligados à 
sucessâo de Afonso VI e por ocasiâo 
da sua deslocaçâo ao exterior, houve 
um novo avanço muçulmano que 
levou à recuperaçâo de Santarém em 
1111 trazendo momentos 
complicados para o condado. 
Em 1112 D. Henrique morreu e 
deixou o seu progenitor D. Afonso 
Henriques corn apenas très anos de 
idade. 
Sua mâe D. Teresa entrega o infante 
ao cuidado da fam’lia Soeiro Mendes, 
(e nâo a Egas Moniz, como dizem), 
que o leva para Coimbra para junto 
de Fernando Peres. 

D. Teresa, na sequência destas 
circunstâncias, assume o poder e o 
seu governo passa a apoiar as diversas 
frentes em conflito em Espanha quer 
se trate de Afonso de Aragâo, D. 
Urraca ou das guerras civis na 
Galiza, pondo-se ao lado do principe 
Afonso das Astûrias a combater a sua 
mâe. 
Este é um aspecto intéressante, que 
nos révéla a sagacidade de D. Teresa e 
o seu dom’nio “das teias do poder” 
revelado nas suas estratégias para 
alcançar a independência do 
condado. 
Combatendo pelas très causas, 
pondo-se sempre ao lado de um deles, 
ajudava também a enfraquecê-los 

beneficiando assim de melhores 
condiçôes para fazer cumprir a sua 
ambiçâo. 

Esta atitude era uma caracteristica jâ 
revelada anteriormente por outros 

nobres, e é fruto do prôprio 
regime feudal em que os 
senhores tinham que 

^ recorrer a este tipo de 
expedientes para evitar ser 

violentamente tratados. 
Assim, os senhores 
quando estavam a 
enfrentar 

si dificuldades no 
I combate aos 
I mouros, por vezes, 
I para evitar os 
I problemas, ou 

garantir as suas 
terras, uniam-se ao 
mouro mas “no 
momento seguinte” 

I combatiam-no jâ ao 
lado de outro 

I senhor. 
I Era assim um jogo 
I entre a honra e a 

fidelidade por um 
lado e a reacçâo de 
protecçâo e defesa 
que os obrigava a 

acordos estraté-gicos 
dependentes das 

circunstâncias. 
Poder-se-ia dizer que o mesmo senhor 
punha o seu exército hoje, ao serviço 
da “Cruz de Cristo”, amanhâ ao 
serviço de um qualquer mouro e no 
dia seguinte se veria ao serviço de 
quem. 
Tudo dependia dos interesses 
pessoais a defender e dos bens e das 
vantagens a tirar. 
Voltemos ao nosso condado para 
lembrar que enquanto por aqui se 
discutia o poder, em Espanha, Afonso 
VII foi crescendo vindo a exigir a 
vassalagem de D. Teresa. 
No ano de 1127 cerca Lisboa, e sô 
quando Egas Moniz promete que o 
principe D. Afonso Henriques lhe 
prestarâ vassalagem, é que levanta o 
cerco. As coisas, no entanto, nâo se 
passaram como previu Egas Moniz. 
D. Afonso Henriques armou-se 
cavaleiro por si mesmo, preparou um 
exército corn fidalgos do norte e da 
“Galicia” e combateu a sua mâe e os 
seus partidârios entre eles Fernando 
Peres na Batalha de S. Mamede perto 
da cidade de Guimarâes. 
D. Teresa é expulsa e acaba por vir a 
falecer no exilio. 
D. Afonso Henriques avança para a 
Galiza e em Cerneja consolida a sua 
vitôria. 

Estava assim preparado o cenârio que 
viria a proporcionar a independência 
de Portugal, assunto que abordarei 
numa prôxima ocasiâo. 
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CATARINA CARDEAL, A VOZ DO ÊXITO 
enfrente. Teriamos de fazer em 
apenas uma hora a gravaçâo de uma 
cançâo da Shania, pois o prazo estava 
a terminar. Entregâmos a gravaçâo âs 
16.30 Horas. 
Precisamente meia hora antes de 
expirar o prazo dado pelos 
organizadores do concurso. 
Na altura em que fiz a entrega do 
meu trabalho, a tîtulo de curiosidade, 
perguntei se tinham dado entrada 
muitos trabalhos. A resposta foi: 
milhares! Bern ai eu e o prôprio Tony, 
nâo pensâmos de maneira nenhuma 
nesta vitôria. Mas... iamos aguardar. 
Foi o que fizemos. Aguardar. 

MF- Aguardaram muito para saber o 
evoluir da situaçâo? Ou seja como ia 
o andamento da selecçâo dos 
trabalhos? 
CC- Très horas depois, quai nâo foi o 
meu espanto, recebi um telefonema a 

dizerem que eu estava entre as dez 
seleccionadas. Aqui eu telefonei para 
o Tony e ele disse-me: Fstares entre as 
dez primeiras, é muito bom. 
MF- F tinha o nosso Tony da Silva 
toda a razâo. Fhtre milhares de 
concorrentes ficar-se entre as dez 
primeiras, era jâ uma grande vitôria. 
Mas e depois Catarina? 

CC- Um dia depois recebi a grata 
noticia que eu estava nas très 
finalistas. 
Fstava entâo maravilhada e jâ 
disposta a ficar por ali. Todos os que 
me apoiaram assim como a minha 
familia me disseram que ter chegada 
ali era algo de maravilhoso. 

MF- Mas diz-se e corn razâo que a 
esperança é a ultima coisa que 
devemos deixar morrer. Havia pois 
que aguardar um pouco mais. F ao 

Policia detém suspeitos de 
séquestre de compositor Camargo 

A Policia brasileira 
procedeu à detençâo 
de seis pessoas 
suspeitas de 
participaçào no 
sequestro do 
compositor Wellington 
Camargo, irmâo do 
duo de cantores "Zezé 
di Camargo & 
Luciano". Fste duo é 
uma das duplas de 
musica sertaneja 
(versâo brasileira de 
müsica country) mais 
famosas do Brasil. 
Wellington foi 
encontrado proximo 
duma estrada rural no 
estado de Goias, apôs 
95 dias de cativeiro. A 
vitima foi libertada 
depois da familia ter 
pago um resgate de valor nâo 
divulgado. Inicialmente, os 
sequestradores hâviam exigido um 
resgate no montante de 5 milhôes de 
reais, que terâ sido reduzindo 
posteriormentg para cerca de 2 
milhôes de reais (o équivalente a 1 
milhâo de dôlares). O sequestro 
ocorreu em 16 de Dezembro de 1998. 
Wellington foi levado da casa 
modesta onde residia, apesar da 
fortuna dos irmâos, nos arredores de 
Goiania, capital estadual de Goias, 
regiâo central do pais. O sequestro 
teve grande repercussâo na 'media' e 
na opiniâo pûblica. As negociaçôes 
entre os sequestradores e os 
représentantes do duo de cantores 
foram suspensas em vârias ocasiôes. 
Zezé di Camargo e Luciano 
chegaram a admitir que o irmâo jâ 

Zezé di Camargo & Luciano 

estivesse morto. Na semana passada, 
os contactos foram restabelecidos e os 
sequestradores enviaram uma parte 
duma orelha de Wellington como 
prova de que o sequestrado estava 
vivo. Apesar de o governo federal ter 
intervindo directamente no caso, 
através designadamente do ministro 
da justiça, Renan Calheiros, as 
autoridades policiais nâo 
conseguiram descobrir o local do 
cativeiro nem procéder a qualquer 
detençâo ate à libertaçâo da vitima. 
Entre os detidos encontra-se um 
sargento da Policia. As autoridades 
admitem que o bando seja maior e 
que vârios cümplices residam na 
regiâo de S. Paulo. Wellington 
Camargo disse aos investigadores 
nunca ter visto os rostos dos 
sequestradores. 

lado 
mais 
morar 

deste pouco 
lâ estava a 

a tal 
esperança. 
MF- Como foi 
recebido por si o 
resultado final? 
CC- Na noite 
anterior a grande 
decisâo, fui para a 
cama e rezei. Rezei 
acredite nâo para um 
primeiro lugar, mas 
por Deus me ter dado 
aquela honrosa 
classificaçâo. Na 
quinta-feira de manhâ, 
quando me telefonaram, fiquei fora 
de mim. Recebi a noticia entre risos e 
lâgrimas. Eram lâgrimas de 
felicidade. 
MF- Era quem sabe o primeiro 
degrau para uma escada a nivel 
nacional, e digo a nivel Nacional, 
porque a nivel comunitârio, ela a 
Catarina jâ era bem notada e 
apreciada. Em Cirv-FM foi também 
dia de festa aquela quinta feira, pois 
a Catarina é também um pouco 
produto nosso. Recorde-se que foi a 
grande vencedora do prémio de 
interpretaçâo do ultimo Festival da 
Cançâo da CIRV corn a cançâo 
“QUERO VER-TE” de autoria de Zé 
da Vesga. Aliâs o Festival da Cançâo 
de CIRV-FM, tem descoberto e 
trazido para a Ribalta muitos valores, 
quer intérpretes, quer compositores. 
E vamos afinal seguir neste propôsito. 
Os nossos parabéns a esta linda voz e 
presença. Nascida no Canadâ e filha 
de portugueses oriundos dos Açores. 
Mas chegou a terça-feira. Chegou o 
dia grande o do grande espectâculo e 
impunha-se fechar esta reportagem, 
corn aquilo que aconteceu. 

Catarina Cardeal, tal como 
imaginâvamos e desejâvamos, foi ela 

Frank Alvarez, Catarina Cardeal e Tony Silva, 

na CIRV, programando a gravaçâo da 

cantiga vencedora do “Concurso Shania Twain”. 

mesma no grande show de Shania 
Twain, no Air Canada Centre, em 
Toronto. Um sucesso absoluto! Os 
milhares de fâs de Shania 
"aprenderam" a gostar de mais 
alguém. A gostar da, singeleza, 
simpatia e voz, da nossa Catarina 
Cardeal. O grande passo foi dado. 
Agora, resta confiar na Catarina e no 
destino. Nôs confiamos e a Catarina 
Cardeal, também. Ficamos a fazer 
"figas"... 

MF- As portas estâo abertas. Que nâo 
se fechem e ela a Catarina Cardeal, 
saiba sempre atravessar essa porta de 
um lado para o outro corn 
simplicidade mas... de cabeça sempre 
bem erguida. Seja quai for a posiçâo 
que venha a ter no mundo, muito 
dificil que é o do espectâculo. 
Nunca sinta vergonha de dizer bem 
alto a sua descendência portuguesa e 
se recorde sempre do orgulho que 
todos nôs sentimos, neste dia, por ter 
sido ela, a nossa Catarina, a ser a 
escolhida. Parabéns e felicidades. 

O ORGULHO FOI TAMBEM 
NOSSA COMUNIDADE. 

DA 

Por: Maria Fernanda 

Quer ganhar o màximo 
pagando o mmimo ? 

Entào contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os sens 

produtos de compta e venda, napâgina dos 

CLASSIFICADOS, Fate com Raul Coelho, no 

departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 
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Um dos aspectos em que 
se manifestou, de forma 

mais notôria, a influência 
da invasâo mourisca, foi a 

alteraçâo da estrutura 
organizativa e do poder 

das vilas senhoriais. 
O nobre era forçado, 
por lei, a participar 

como militar 
na defesa das terras. 

Aos servos, jâ nâo cabia tal missâo. 
Daqui resultou que os senhores 
tivessem vulgarmente que abandonar 
as vilas, abrindo assim um vazio de 
poder, permitindo que os servos 
fossem ocupando o seu lugar nas 
tomadas de decisâo sobre assuntos 
fundamentals à vida comunitâria. 
Apesar disto, as parôquias iam 
conseguindo manter uma certa 
uniformidade moral na época. 
Iniciaram-se tempos em que as 
populaçôes tinham de se reunir e 

decidir questôes importantes como as 
pastor’cias, a divisâo das âguas para 
fins agr’colas e outros, exercer a 
justiça ou mesmo définir questôes de 
defesa. 
Desenvolveu-se neste contexto uma 
nova forma de autoridade e poder 
fundamentado nos “concelhos” ou 
“concilius” ou ainda nos “vizinhos”. 
Corn este novo arranjo é curioso as 
comunidades incrementarem 
bastante a agricultura corn a 
introduçào de novos produtos e 
aplicaçâo de técnicas variadas, 
oriundas dos mouros, o que fez 
diminuir inclusivé, a elevada 
dependência da mâo de obra escrava. 
Melhorou-se assim, o fornecimento 
de bens alimentâtes que provinham 
das novas hortas que proliferaram 
pelos arredores das cidades. 
Deu-se ao mesmo tempo uma nova 
repartiçâo das terras, tendo-se 
difundido a pequena propriedade 
corn elevado grau de produtividade, 
favorecendo o pequeno comércio 
agr’cola dos excedentes produtivos, 
aparecendo assim uma nova classe 
média rural. 
Corn a fuga dos senhores fendais para 
as Asturias, iniciou-se a partir daqui, 
como vimos anteriormente, a 
reconquista das terras ocupadas pelos 
mouros, restabelecendo o anterior 
poder dos senhores e sedimentando a 
a estrutura social feudal por toda a 
idade média. 
Ao mesmo tempo que se la 
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recuperando o territôrio, ia-se 
definindo o futuro estado português. 
Foi a partir da segunda metade do 
século IX que se deu um maior 
incremento ao repovoamento. 
O rei Ordonho I restabeleceu o 
territôrio até ao Rio Lima. 
Corn D. Afonso III e Vimara Peres 
definiram-se “as coisas” na regiào 
das Beiras e nas terras habitadas 
pelos lusitanos. 
Aqui se desenvolveu um intense 
esp’rito de nacionalidade e 
uma consciência de 
grupo corn forte 
razâo nobre e 
popular. 
E na sequêneia da 
derrota imposta 
pelos mouros a D. 
Raimundo, perto de 
Lisboa, que D. 
Afonso VI 
constituiu um 
governo autônomo, 
a quem conféré 
também a funçâo de 
defesa e combate 
aos infiéis. 
Em 1096 instituiu o 
Condado Portuca- 
lense doando-o à 
sua filha Teresa, que 
casou corn o conde D. 
Henrique. 
Este conseguiu suster o avanço 
mouro. 

Contudo, corn os problemas ligados à 
sucessâo de Afonso VI e por ocasiâo 
da sua deslocaçâo ao exterior, houve 
um novo avanço muçulmano que 
levou à recuperaçâo de Santarém em 
1111 trazendo momentos 
complicados para o condado. 
Em 1112 D. Henrique morreu e 
deixou o seu progenitor D. Afonso 
Henriques corn apenas très anos de 
idade. 
Sua màe D. Teresa entrega o infante 
ao cuidado da fam’lia Soeiro Mendes, 
(e nâo a Egas Moniz, como dizem), 
que o leva para Coimbra para junto 
de Fernando Peres. 

D. Teresa, na sequêneia destas 
circunstâneias, assume o poder e o 
seu governo passa a apoiar as diversas 
frentes em conflito em Espanha quer 
se trate de Afonso de Aragâo, D. 
Urraca ou das guettas civis na 
Galiza, pondo-se ao lado do principe 
Afonso das Asturias a combater a sua 
mâe. 
Este é um aspecto intéressante, que 
nos révéla a sagacidade de D. Teresa e 
o seu dom’nio “das teias do poder” 
revelado nas suas estratégias para 
alcançar a independência do 
condado. 
Combatendo pelas très causas, 
pondo-se sempre ao lado de um deles, 
ajudava também a enfraquecê-los 

beneficiando assim de melhores 
condiçôes para fazer cumprir a sua 
ambiçâo. 

Esta atitude era uma caracteristica jâ 
revelada anteriormente por outros 

nobres, e é fruto do prôprio 
regime feudal em que os 
senhores tinham que 

^ recorrer a este tipo de 
fC»/ expedientes para evitar ser 

violentamente tratados. 
Assim, os senhores 
quando estavam a 
enfrentar 

I dificuldades no 
I combate aos 
I mouros, por vezes, 
I para evitar os 
I problemas, ou 
I garantir as suas 
I terras, uniam-se ao 
I mouro mas “no 

momenta seguinte” 
combatiam-no jâ ao 
lado de outro 

I senhor. 
I Era assim um jogo 
I entre a honra e a 
II fidelidade por um 
I lado e a reaeçâo de 

K ^ protecçâo e defesa 
que os obrigava a 

acordos estraté-gicos 
dependentes das 

circunstâneias. 
Poder-se-ia dizer que o mesmo senhor 
punha o seu exército hoje, ao serviço 
da “Cruz de Cristo”, amanhâ ao 
serviço de um qualquer mouro e no 
dia seguinte se veria ao serviço de 
quem. 
Tudo dependia dos interesses 
pessoais a defender e dos bens e das 
vantagens a tirar. 
Voltemos ao nosso condado para 
lembrar que enquanto por aqui se 
discutia o poder, em Espanha, Afonso 
VII foi crescendo vindo a exigir a 
vassalagem de D. Teresa. 
No ano de 1127 cerca Lisboa, e s6 
quando Egas Moniz promete que o 
principe D. Afonso Henriques lhe 
prestarâ vassalagem, é que levanta o 
cerco. As coisas, no entanto, nâo se 
passaram como previu Egas Moniz. 
D. Afonso Henriques armou-se 
cavaleiro por si mesmo, preparou um 
exército corn fidalgos do norte e da 
“Galicia” e combateu a sua mâe e os 
seus partidârios entre eles Fernando 
Peres na Batalha de S. Mamede perto 
da cidade de Guimarâes. 
D. Teresa é expulsa e acaba por vir a 
falecer no exilio. 
D. Afonso Henriques avança para a 
Galiza e em Cerneja consolida a sua 
vitôria. 

Estava assim preparado o cenârio que 
viria a proporcionar a independência 
de Portugal, assunto que abordarei 
numa prôxima ocasiâo. 
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A mùsica que 

Ô Oscar! Ô Oscar! 
E ficou tudo vidrado no 
pequeno ecrâ a ver as 
modas, os décotes, os 

penteados, os diamantes, 
as peles, os gostos e os 

desgostos; enfim tudo a 
ver estrelas. Manter a 

classe... É isso que quer 
aquela classe. 

Aos diabos com ela deve ter pensado 
para si o Roberto Benigni que quando 
ouviu O seu nome para a sua “Vida é 
Bêla”, nâo foi de modas e saltou por 
cima das cadeiras fazendo a sua 
prôpria festa e sem se importar se 
parecia mal ou nâo. Naquele 
momenta Hollywood era dele e para 
sua surpresa ainda havia de voltar ao 
palco para receber mais uma 
estatueta para o melhor actor 
principal pelo seu desempenho no 
seu prôprio filme. Da segunda vez, o 
actor e realizador italiano, disse que 
dévia ser engano e que jâ tinha 
esgotado todas as palavras em inglês 
que aprendera quando foi ao palco 
receber o primeiro Oscar. E, 
conforme disse hâ duas semanas, eis 
outra razâo para os italianos 
somarem mais algum orgulho ao seu 
jâ inchado ego. E depois? Bern, 
depois é a festa do costume, o 
desenrolar dos acontecimentos, a 
leitura dos nomes e das categorias, e 
sai mais um Oscar para aquele senhor 
e outro para aquela senhora; e palmas 
em pé e sentados... quer dizer, cerca 
de 4 horas dum sacrificio que milhôes 
de pessoas fazem todos os anos, e 
gostam. Por mim, assist! ao que me 
deu na gana e depois, quando o meu 
QI indicava os niveis de cansaço por 
volta da luz amarela, fiz o que a 
natureza manda e adormeci. 
Ao diabo corn os Oscares. Mas o que 
é que me intéressa ouvir 4 horas de 
agradecimentos aos colegas, ao 
realizador, ao produtor, à Academia, 
ao pai e à mâe, à extremosa esposa ou 
esposo e ao câo? Nâo me interpretem 
mal as pessoas devem ser 
reconhecidas pelos trabalhos que 
fazem (assim se fizesse também na 
nossa comunidade mas parece que sô 
acontece, quando aparece uma 
Catarina Cardeal que conquista os 
ouvidos dos canadianos. Ai toda a 
gente diz: Ganta tâo bem!, 
esquecendo-se de que ela jâ cantava 
bem antes de ganhar o concurso) mas 
4 horas daquilo é demais para o filho 
do meu pai. Ao fim e ao cabo o 
interesse recai em: Gwyneth Paltrow - 
melhor actriz principal em "A paixâo 
de Shakespeare". Steven Spielberg - 
melhor realizador - "O resgate do 
soldado Ryan". E o melhor filme "A 
paixâo de Shakespeare". Mas para 
vocês nâo dizerem que eu sou mau, ai 

a gente gasta 

vai a lista compléta dos vencedores 
dos Oscares nas suas 24 categorias, 
na 7H ediçâo: 

Filme: "A paixâo de Shakespeare". 
- Realizador : Steven Spielberg (O 
resgate do soldado Ryan). 
- Actor: Roberto Benigni (A vida é 
bêla) 
- Actriz: Gwyneth Paltrow (A paixâo 
de Shakespeare). 
- Actor secundârio: James Coburn 
(Affliction). 
- Actriz secundaria: Judi Dench (A 
paixâo de Shakespeare). 
- Filme em lingua estrangeira: "A vida 
é bêla" (Italia). 
- Argumente original: "A paixâo de 
Shakespeare" (Marc Norman e Torn 
Stoppard). 
- Argumenta adaptado: "Gods and 
monsters" (Bill Condon). 
- Fotografia: "O resgate do soldado 
Ryan" (Janusz Jaminiski). 
- Cançâo original: "When you believe" 
(O principe do Egipto), de Stephen 
Schwartz. 
- Banda sonora original: "A vida é 
bêla" (Nicola Piovani). 
- Guarda-roupa: "A paixâo de 
Shakespeare" (Sandy Powell). 
- Caracterizaçâo: "Elizabeth" (Jenny 
Shircore). 
- Efeitos visuais: "What dreams may 
come" Qoel Hynek, Nicholas Brooks, 
Stuart Robertson e Kevin Mack). 
- Som: "O resgate do soldado Ryan" 
(Gary Rydstrom, Gary Summers, 
Andy Nelson e Ronald Judkins). 
- Efeitos sonoros: "O resgate do 
soldado Ryan" (Gary Rydstrom e 
Richard Hymns). 
- Curta-metragem: "Election night" 
(Kim Mgnusson e Anders Thomas 
Jensen). 
- Curta-metragem de animaçâo: 
"Bunny" (Charles Wedge). 
- Curta-metragem documental: "The 
personals: improvisations on romance 
in the golden years" (Keiko Ibi). 
- Longa-metragem documental: "The 
last days" Qames Moll e Ken Lipper). 
- Foram ainda atribuidos os seguintes 
prémios especiais: 
- Honorifico, pela sua carreira, ao 
realizador Elia Kazan. 

Cientifico e técnico: Avid 
Technology Inc. - Irving Thalberg ao 
realizador e produtor Norman 
Jewison. 
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Para quê nos aborrecermos?! 
Sou daqueles que nâo se importam 
muito que o Dr. Mario Soares ande a 
fazer pela vida e, por via indirecta, 
saque mais uns cobrezinhos ao 
contribuinte que paga a 
televisâo do Estado socialista, 
ou a televisâo socialista 
do Estado, de facto a mesma coisa. 

Nào me importo , a começar por razôes de ordem 
fatalista. 
E que, mesmo que me importasse, nào servia de 
nada. Hâ muito que sei que a televisâo, nas màos de 
quem esta, nâo tem um minimo de vergonha. Que 
sei os socialistas nào terem vergonha. Que 
obviamente, o Dr. Soares padece do mesmo mal, 
como alias sempre se viu. 
Portanto, como eles nâo têm vergonha, jâ se sabe 
que as coisas seriam sempre assim, mesmo que nos 
nos aborrecêssemos. 
Logo, nào vale a pena nos maçarmos. 
Em segundo lugar, nâo me importo mesmo nada 
corn os programas do Dr. Soares, precisamente 
porque nunca o levei a sério ou, quando o levei, 
nele nunca acreditei. 
Logo, o Dr. Soares pode se exibir à vontade na 
televisâo de Estado socialista, também conhecida 

como televisâo socialista do Estado, que eu nào levo 
aquilo a sério, ou entâo, nâo acredito no que la se 
diga. 
Dai que, o problema com os programas do Dr. 
Soares, fica para dois géneros de pessoas. 
Ou para os invejosos, que nâo aceitam que o Dr. 
Soares tem necessidade daqueles sessenta e tal mil 
contos e, assim, nâo aceitam a justa distribuiçâo 
das riquezas que defende a Santa Madré Igreja. 
Ou é problema para os que acreditam ou levem o 
Dr. Soares a sério, dai que julguem a importância 
daqueles programas e por la fiquem a perder 
tempo, a vê-los. 
Alias, é profundamente injusto dizer que o 
programa carece de legitimidade nesta altura pré- 
eleitoral. 
Nâo. Tudo esta coerente corn os socialistas. Estes 
apossaram-se do Estado, tratam-no como uma sua 
quinta, prepotentes fazem como e o que querem, 
transformaram a comunicaçâo social numa sua 
mâquina de propaganda quase exclusiva. 
Portanto, tudo bem. O que se passa com os 
programas do Dr. Soares, esta na lôgica socialista. 
Alias, tudo isto também vem na lôgica do 
Orçamento de Estado, onde com a cumplicidade 
da Oposiçào -onde anda ela?... - e posteriormente 
da comunicaçâo social, a Fundaçào Soares, para 
sobrevivência, là leva meio milhâozito de contos. 

Ora, o que 
agora paga a 
televisâo 
socialista do 
Estado, ou 
televisâo do 
Estado socialista, nâo é mais do que uma pequena 
esmola, comparada e na lôgica do consensual -entre 
eles- Orçamento de Estado. 
Mais. Jâ que estamos a falar de uns dinheiritos, 
embora somas de menor importância, câ fica uma 
sugestâo para a Repùblica Portuguesa poupar uns 
trocos e dai sobrar mais uns tostôes para a 
fundaçào e programas da personalidade em 
referência. 
É que nâo vale a pena fazer eleiçôes, e nestas gastar 
dinheiro. 
Nâo vale a pena as pessoas alterarem a sua vida 
para estar nas mesas de voto ou se deslocar às 
urnas. 
Pois se as sondagens jâ fazem o favor de nos 
antecipar os resultados! 
Assim, chama-se os estados-maiores partidârios, tâo 
bem comportadamente consensuais que eles sâo, 
entre um café e um bagaço dividem os lugarzitos 
conforme as doutas sondagens. 
Como vêem, isto é tudo tâo simples. 
Para quê, a gente se aborrecer?!... 

Se PSD/M nào tiver lugar ilegivel 
haver à "ruptura", diz Jardim 

Alberto JoâoJardim critica 

o présidente do governo regional 
da Madeira afirmou, no Funchal, 
que caso a Regiâo nâo tenha um 
lugar ilegivel na lista da AD para o 
Parlamento Europeu haverâ uma 
ruptura dentro do partido. Em 
declaraçôes à agenda Lusa e 
RDP/M, Jardim confirmou que a 
comissào permanente do PSD/M 
escolheu o deputado madeirense 
Sérgio Marques para integrar a 
lista da AD às eleiçôes europeias. 
O nome deste deputado vai ser 
proposto à comissào politica dos 
social democratas da Regiâo hoje, 
sexta-feira. Jardim vem 
reivindicando para a Madeira um 

^ lugar ilegivel e antes dos Açores na 
lista da AD para o PE e frisou que 
a Madeira "sô aceitarâ ter um 
lugar na lista da AD desde que seja 
minimamente competivel". Para o 

lider madeirense, caso nâo venha a 
verificar-se séria uma situaçâo 
caricata. "A ünica Regiâo do PSD 
nâo ter um représentante ilegivel, 
era estar a brincar connosco, 
salientou. “Fazerem-nos uma coisa 
destas significava uma ruptura 
dentro do partido”, sublinhou 
Jardim. Sérgio Marques, escolhido 
para integrar pelo PSD/M a lista 
da AD, tem 42 anos, e' licenciado 
em direito, sendo actualmente 
deputado no parlamento 
madeirense. 

Tem ainda o curso de pôs- 
graduaçào em estudos europeus e 
foi director regional do 
Planeamento, tendo sido um dos 
responsâveis pela organizaçâo do 
primeiro Quadro Comunitârio de 
Apoios apresentado em Bruxelas. ■ 

"Deus nào castiga, nem corn pau, nem 
corn pedra", lembraJoâoJardim aos 
que hâ cinco anos o acusaram de 
"louco" quando denunciou a 
Maçonaria e os interesses dos EUA 
na questâo da banana. Num artigo de 
opiniào, publicado no Jornal da 
Madeira, intitulado "Entâo, Sens 
Ignorantes?!", Jardim sustenta que o 
sistema em Portugal estâ a "bâter no 
fundo" e ressalva que as "histôrias" da 
Maçonaria constituem, agora, "prato 
corrente dos encarregados de distrair 
a opiniâo püblica". "É o que apetece 
perguntar, agora que temos vivido 
uma "guerra comercial", 
desencadeada pelos Estados Unidos 
contra a Europa, por causa da 
banana", acrescenta. Joào Jardim diz 
que essa é a pergunta que lhe apetece 
fazer porque, escreve, "quando, hâ 
uns cinco anos, foi o primeiro a 
alertar para o peso crescente das 
sociedades sécrétas na vida 
portuguesa, logo uma corja saltou a 
püblico, numa tentativa de o 
ridicularizar, a dizer que estava 
louco". "E o que apetece perguntar - 
continua - porque quando pela 
mesma altura chamei a atençâo das 
pressées ilegitimas dos Estados 
Unidos por causa da comercializaçâo 
da banana europeia, entâo a canalha 
habituai desatou a insultar-me e a 
achincalhar".JoâoJardim escreve que 
o sistema politico estâ a bâter "no 
fundo" e "Demôgenes procura pela 
oposiçào", porque existe "a 
corporativizaçâo e a partidocracia, 
em vez de um regime democrâtico". 

hâ "poderes nâo eleitos, jâ mais 
poderosos dos que resultam do voto 
soberano dos eleitores", hâ "uma 
mâquina diabôlica de propaganda 
politica, a reduzir as liberdades ao 
infimo e a obstaculizar condiçôes 
para eleiçôes livres". Para Joâo 
Jardim, os direitos, as liberdades e 
garantias individuais estâo 
"espezinhados", "ao sabor dos jogos 
de interesses, incluso politicos, das 
corporaçôes e de grandes grupos de 
pressâo". 

"Temos a força indesmentivel das 
sociedades sécrétas, incluso ao nivel 
dos poderes de Estado e ministros 
que ordenam aos serviços de 
informaçào que espiem estes ou 
aqueles ou determinadas 
instituiçôes", acrescenta. Este facto, 
escreve Joào Jardim, "num pais 
civilizado, teria implicado a demissâo 
do Governo ou pelo menos dos 
ministros em causa". Joâo Jardim 
denuncia também a existência de 
relatôrios de serviços de informaçào e 
de policias “escarrapachados” nas 
pâginas dos jornais, a "lavagem de 
dinheiros", as "benesses e isençôes" 
aos grandes capitalistas, a 
Administraçâo Püblica transformada 
num "albergue" de "boys e girls do 
socialismo" e a nomeaçâo de 
comissôes de inquérito a inquéritos". 

Joâo Jardim defende ser necessârio 
fazer qualquer coisa que, na sua 
opiniâo, passa pela Presidência da 
Repùblica. 

Quer ganhar o mâximo 
pagando o minimo ? 

Entâo contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os sensprodutos de 
compra e vendu, na pâgina dos CLASSIFICADOS. Fale corn 

Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

( 416) 538 - 0940 
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Novo aeroporto: relatorios sobre 
impactes ambientais na Ota e em Rio Frio 

Os estudos ambientais do novo 
aeroporto internacional de Lisboa 
revelam que a Ota iria prejudicar a 
fauna, enquanto Rio Frio iria 
eliminar uma significativa mancha de 
montado de sobro, divulgou na 
semana passada o Jornal de Noticias. 
De acordo com o jornal, o estudo 
preliminar de impacte ambiental do 
novo aeroporto de Lisboa avalia a 
localizaçào da Ota tendo por base a 
construçâo de duas pistas paralelas, 
cuja implantaçâo foi deslocada no 
projecto para evitar a destruiçâo da 
aldeia de Camarnal. Situada a 45 
quilômetros a Norte de Lisboa, a Ota 
abarca terrenos nos concelhos de 
Alenquer e da Azambuja, 
abrangendo ainda as populaçôes do 
Cartaxo e de Vila Franca de Xira. No 
que se référé à flora e comunidades 
végétais, o estudo salienta a grande 
proximidade de manchas cuja 
preservaçâo séria de grande interesse, 
implicando a construçâo do 
aeroporto a destruiçâo de 94 hectares 
de montado de sobro. Relativamente 
à fauna, quaiifica-se a zona da Ota 
como "pequena ilha em termos 
conservacionistas", devido à sua 
localizaçào prôxima da Réserva 
Natural do Estuârio do Tejo, por 

onde se fazem as rotas migratorias de 
aves. A ser construido na Ota o 
aeroporto, havera impactes negatives 
significatives na fauna, seja devido â 
destruiçâo de habitats, seja pelo efeito 
de barreira que impedirâ a circulaçâo 
de algumas espécies. 

No que toca à paisagem, o estudo 
indica que o empreendimento pode 
constituir uma oportunidade 
estratégica para requalificar a regiâo, 
através de um ordenamento do 
territorio, uma vez que a ârea estâ 
praticamente humanizada de forma 
"desordenada e delapidadora". Sobre 
o patrimonio historico-cultural é 
sobretudo assinalado o impacte no 
envolvimento de quintas senhoriais. 
A implantaçâo do aeroporto na Ota 
nâo afectaria directamente espaços 
ecologicamente sensiveis, com 
excepçâo de algumas âreas da 
Réserva Ecolôgica Nacional e da 
Réserva Agricola Nacional. 
De acordo com o JN, a hipotese de 
eliminaçâo de 1223 hectares de 
montado de sobro com 60 anos é um 
dos impactes mais negatives 
apontados pelo Estudo Preliminar de 
Impacte Ambiental relative â opçâo 
de Rio Frio para localizar o novo 
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aeroporto de Lisboa. Segundo o 
estudo, citado pelo jornal, "o 
desaparecimento do montado 
implicarâ o desaparecimento de um 
ecosistema adaptado a condiçôes 
geoclimâticas especificas e corn um 
conjunto de teias alimentares muito 
estruturadas e complexas". 
O estudo indica que poderia haver 
impactes negatives apreciâveis sobre 
o sistema aquifero designado como 
bacia do Tejo-Sado, que représenta o 
maior potencial hidrogeolôgico de 
Portugal. Esses impactes far-se-iam 
sentir sobretudo na qualidade da 
âgua. Como impacte negative é 
referida a perda de um conjunto 
paisagistico "de valor patrimonial 

elevado", bem como a hipôtese de 
ainda estarem por descobrir locais de 
interesse arqueolôgico ligados ao 
période romane. 
Na Ota como em Rio Frio, os efeitos 
na economia local e regional traduzir- 
se-iam em elevados bénéficiés na 
criaçâo de emprego, corn absorçâo da 
mâo-de-obra qualificada e um 
aumento apreciâvel dos salârios. 

Em Rio Frio, situado na margem sul 
do Tejo, a populaçâo activa cresceria 
e ficaria reforçado o eixo urbano- 
industrial Setùbal - Palmela - Pinhal 
Novo - Montijo, corn a conséquente 
preservaçâo sobre âreas de uso 
agricola. 

Maioria dos portug^eses 
quer novo aeroporto na OTA 

Mais de metade dos 
portugueses concorda 
corn a construçâo de um 
novo aeroporto na regiâo 
de Lisboa, verificando-se 
que 53,8 por cento dos 
inquiridos préféré a Ota 
para a sua localizaçào. 
Segundo uma sondagem 
realizada este mês pelo 
Centro de Estudos e 
Sondagens de Opiniâo 
da Universidade Catôlica 
Portuguesa para o 
Pûblico, RTP e Antena, a 
aprovaçâo do aeroporto 
na ârea de Lisboa é 
considerada por 66,1 por 
cento dos portugueses. 
Os dados revelam que 
além dos dois terços dos 
inquiridos aprovarem o novo 
aeroporto uma esmagadora maioria 
(80,7 por cento) acredita que a sua 
construçâo nâo vai prejudicar os jâ 
existentes em Faro e no Porto. Apenas 
13,9 por cento dos inquiridos pensam 
que os dois aeroportos serâo 
prejudicados, 3,8 por cento 
restnngem os efeitos negativos ao 
aeroporto Sâ Carneiro e 1,5 por cento 
pensa que é o Algarve a ter mais a 
perder. Segundo o jornal, muito mais 
equilibradas sâo as opiniôes quando 
se pergunta se o novo aeroporto de 
Lisboa deve ficar localizado na Ota 
(45 quilômetros a Norte da capital) ou 
no Rio Frio (42 quilômetros a Sul), 
notando-se claramente a influência 
da residência dos inquiridos nas 
respostas registadas. Para isso - 
sublinha o matutino -, terâ 
contribuido o facto de a pergunta do 
estudo da Universidade Catôlica 
referir que a opçâo de Rio Frio 
bénéficia a peninsula de Setùbal e o 
Alentejo, enquanto a construçâo da 

infra-estrutura na OTA teria efeitos 
positivos no Centro e Oeste. Assim, 
enquanto 82,4 por cento dos 
primeiros apontam Rio Frio como 
melhor soluçâo, 85 por cento dos 
inquiridos residentes no Centro e 
Oeste indicam a Ota. O efeito da 
proximidade também se faz sentir no 
Norte, que apoia maioritariamente a 
Ota (54,5 por cento), sendo que 
fenômeno similar acontece no 
Algarve com 68,9 por cento das 
respostas a escolher Rio Frio. Os 
dados revelam ainda que entre os 
residentes em Lisboa e Vale do Tejo - 
onde se localizam as duas hipôteses 
em confronto - o equilibrio é maior, 
ainda que se verifique uma ligeira 
vantagem para a localizaçào situada 
na Margem Sul. Corn 57,6 por cento 
de opiniôes favorâveis, Rio Frio tem o 
condâo de liderar na regiâo em que a 
escolha da localizaçào terâ maior 
impacto, apesar de na globalidade do 
estudo o apoio a essa soluçâo nâo ir 
além dos 46,2 por cento. 
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ou ERA? 
Uma ida ao consulado de Portugal era uma missâo 
dificil de tomar. O nervosisme miùdo começava na 
véspera, intensificava-se ao jantar e depois 
perturbava o sono. No duché matinal, todo aquele 
ajuntamento inquieto, sem testemunhas nem 
gritos, espalhava-se pelo corpo como formiguinhas 
em plena guerra pela posse de qualquer coisa que 
apenas sabemos estarmos inocentes. Uma ida ao 
Consulado tinha, pois, uma notâvel capacidade de 
accionar as sirenes que todos temos dentro de nos. 
Daquelas que ninguém gosta. Por angustiantes. 
Nâo por causa das pessoas, corn as quais até se 
podem trocar umas palavras, talvez mesmo 
discutir, talvez até empurrar, ou sacar uma caneta, 
apontâ-la e disparar contra um papel melhor ou 
pior preenchido. Nâo, isso nâo era uma perspectiva 
digna de divergêneias capazes de nos pôr assim o 
corpo e a mente em conflito. Ou era ? Olhava-se 
entâo para o interior daquela que nos ensinam a 
tomar como «nossa casa» e, às vezes, apetecia-nos 
fechar a janela, olhar desconfiados para os lados, 
para a frente e para trâs, nâo fosse algum amigo 
estrangeiro reconhecer-nos, instalando-se em nos 
uma solidâo terrivel, que nem entendiamos se 
realmente tapâvamos os olhos para ver o que se via 

ou se era apenas por pensar que viamos. Nâo que as 
instalaçôes fossem tristonhas ou tivessem falta 
de...talento. Ou era ? 
Fortes e decididos entravamos nos consulados, 
abstraiamo-nos da noite mal dormida, do 
formigueiro no corpo, das vistas mal 
compreendidas, dos papeis, das canetas, dos duelos 
previsiveis e até da cara de tolinhos mal-entendidos, 
para enfrentarmos o vendaval de sono e burocracia 
que inevitavelmente nos atendia, sem culpa dos 
zelosos funcionârios e muito menos do aparelho 
instituido, doente, quase a morrer do figado. Ou 
era? 
Saiamos multiplamente mais velhos, corn um pé na 
complicaçâo e outro no outro lado da rua, 
grunhindo sons desconhecidos. Sentiamo-nos mal. 
Muito mal mesmo. E corn maneiras pouco 
civilizadas. E moles. Moles, sem vontade de nos 
sentarmos numa esplanada a beber uma cerveja, 
com todo o tempo do mundo e olhar simplesmente 
para as pessoas ou, mais simplesmente ainda, que 
as pessoas ao passar notassem em nos, sem esforço 
de qualquer espécie, vestigios de gente 
rentabilizada. Pelo contrario. O ar de quem tinha 
acabado de sofrer uma pena, das grandes, fazia 

arregalar os 
olhos aos 
transuentes, 
porque viam 
caras que nâo 
estavam à frente 
para conversar ou para fazer perguntas. Ou era ? 
Os Consulados, hoje, estâo frescos. Pintados de 
fresco. Por dentro e por fora. Se dentro e por fora 
incluirem a estrutura fisica e mental, perceberâo o 
que quero dizer. Quero dizer que até pelo passeio, 
para acender o cigarro da manhâ, vale a pena ir ao 
nosso Consulado. Mesmo nâo sendo vaidoso, sinto- 
me prestigiado, fresco, as minhas roupas ficam 
mais bonitas, fazem-me mais elegante, 
culturalmente melhor identificado. Jâ me sinto 
bem melhor do que na rua, ninguém me despe, 
ouvem-me, nem tenho necessidade de ir ao médico, 
por causa dos nervos, quando um documento me 
falta. Julgo-me no ano dois mil e picos. 

Diz-se que era tudo uma questâo de dois murros na 
mesa, uma questâo de coragem politica, uma 
questâo de vistas largas, sensibilidade e...(este "e" é 
muito feliz)...respeito pelas pessoas. Ou nâo era ? 

Mérito para o 
“Clube da Amizade” 

José Lello, félicita 
Catarina Cardeal 

o Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Eng. José 
Lello, vai entregar, no dia 10 de Abril, 
ao programa "Clube da Amizade" da 
RDP Internacional, a PLAÇA DE 
HONRA DA MEDALHA DE 
MÉRITO DAS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS, uma mençâo 
ünica no panorama radiofônico 
português. 
Esta condecoraçâo sera entregue no 
decorrer de uma emissâo especial, 
entre as 08:00 e as 14:00 horas, que 

Trinta serviços que integram a 
primeira Loja do Cidadâo estâo 
disponibilizados através de protocole 
a assinar pelo secretârio de Êstado da 
Administraçâo Püblica e da 
Modernizaçâo Administrativa, 
Fausto Correia. A primeira Loja do 
Cidadâo, no edificio Atlanta II na 
Rua Abranches Ferrâo, nas 
proximidades da estaçâo de metro 
das Laranjeiras, Lisboa, concentra 
diverses serviços de apoio à 
populaçâo, como explicou fonte da 
Secretaria de Estado da 
Administraçâo Püblica. Os serviços 
vâo desde a Direcçâo-Geral de 
Protecçâo Social aos funcionârios 
püblicos, ADSE, e dos Centres 
Regionais de Segurança Social de 
Lisboa e Vale do Tejo, e do Norte, 
com recepçâo de documentes e 

terâ lugar no Auditôrio da RDP, em 
Lisboa. 
Nesta emissâo tâo especial participam 
vârios convidados de diferentes 
sectores da vida nacional e grande 
numéro de artistas. 

No decorrer da emissâo serâ 
divulgado, em estreia, o novo âlbum 
do grupo SANTA MARIA, corn 
actuaçâo ao vivo da banda. 
Parabéns, companheiros do 
programa do "Clube da Amizade". 

fornecimento de modèles e suportes 
informatives, até ao Institute de 
Emprego e Formaçâo Profissional, 
corn informaçâo especifica e genérica 
de programas e medidas de emprego 
e orientaçâo profissional. 

Obter informaçôes fiscais, procéder à 
entrega de declaraçôes periôdicas de 
1RS (imposto sobre o rendimento 
singular), bem como alterar ou iniciar 
actividade, sâo outres serviços 
disponibilizados pela Direcçâo-Geral 
de Impostos na Loja do Cidadâo. 
Pedidos e entrega do Bilhete de 
Identidade, titulos de propriedade 
automôvel ou réserva de propriedade, 
hipotecas voluntârias, locaçâo 
financeira, e ainda pedidos de 
certidôes de registo civil, predial, 
comercial e automôvel. 

O Secretârio de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, Eng. José 
Lello, disse ao 
"Milénio" ter ficado 
particularmente feliz 
pelo facto da jovem 
Catarina Cardeal ter 
actuado no espectâculo 
de Shania Twain. 
Segundo José Lello 
este facto contribui 
para reforçar a sua 
expectativa sobre o 
Festival Mundial da 
Cançào Jovem/Comu- 
nidades que por sua 
iniciativa se realizarâ 
em Agosto deste deste ano em 
Portugal corn transmissâo directa 
pela RDP, RTP e RTP-Internacional. 
"Tenho muita confiança na 
Juventude portuguesa radicada no 
estrangeiro e no que ela représenta de 
bom para Portugal nas mais variadas 
vertentes. A ligaçâo forte que o 

Governo pretende 
manter corn elas esta a 
ter imensa 
receptividade por parte 
dessa juventude que 
cada vez mais se liga ao 
pais dos pais, 
cimentando connosco 
uma relaçâo optimista 
e corn os olhos postos 
no futuro." 
Esta simpâtica 
mensagem de 
felicitaçôes foi-nos 
concedida pelo 
Secretârio de Estado 
das Comunidades 
Portuguesas, Eng. José 

Lello, logo apôs a actuaçâo de 
Catarina Cardeal, terça-feira, no Air 
Canada Centre, em Toronto, na 
abertura do grande espectâculo de 
Shania Twain. 
Para Catarina Cardeal e todos nos, o 
dia 23 de Março de 1999, nunca serâ 
esquecido! 

ECO ÂÇOR 
^ XnAVFI ü TRAVEL SERVICE INC. 
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y 421 College St., Toronto 603-0842 

Loja do Cidadâo: 
Trinta serviços ao dispor da populaçâo 
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Seguro de vida pessoal ou colectivo 

Quai deles é o adequado à sua 
situaçâo? 

Muitos empresârios e associaçôes 
profissionais oferecem aos seus 
empregados 
ou membros, um seguro de grupo 
colectivo ou seja, beneficios. Mas 
nem todos os seguros têm as 
mesmas caracteristicas! 
Conhece alguns dos aspectos mais 
comuns da maioria dos pianos de 
seguro de grupo? 
O seu patrâo ou associaçâo é o 
detentor do seguro, os donos da 
apôlice, e por isso podem alterar 
ou mesmo cancelar os seus 
beneficios a qualquer momento, 
sem que para isso lhe tenha de dar 
explicaçôes ou nécessite da sua 
permissâo. 
Se precisar alterar a apôlice no 
sentido de uma maior cobertura, a 
sua empresa, detentora da apôlice, 
poderâ representar um obstâculo 
às suas necessidades. 
A cobertura é, provâvelmente, a 
de um seguro temporârio que 
caducarâ ao deixar o seu trabalho 
por qualquer motivo ou atingir a 
idade da reforma, aos 65 ou 70 
anos. 

As prestaçôes aumentam 
geralmente de 5 em 5 anos, 
tornando-se assim mais caras à 
medidà que vai envelhecendo. 
Proponho agora que considéré 
alguns aspectos de um seguro de 
vida pessoal e individual. 
Voce é o detentor da apôlice e, 
sem o seu consentimento, ela nâo 

poderâ ser cancelada ou alterada. 
Nâo terâ de se preocupar corn o 
seguro caso mude de emprego, se 
a empresa onde trabalha fechar ou 
falir. 
Consoante as suas necessidades e 
corn a juda do seu agente, poderâ 
escolher a prestaçâo que melhor se 
lhe ajuste. 
Pode optar pelo seguro 
permanente, cobertura total 
durante toda a sua vida, ou o 
seguro semi-permanente, que 
pode mais tarde ser transformado 
em permanente, nâo importante o 
seu estado de saüde e apenas 
sujette a algumas limitaçôes de 
idade. 
Poderâ ainda personalizar a sua 
apôlice de seguro e acrescentar 
algumas opçôes tais como: fim 
dos pagamentos em caso de 
invalidez, adiçâo de beneficios 
para os cônjuges e filhos, podendo 
ainda escolher a opçâo de 
protecçâo em caso de uma doença 
grave, que o ajuda a custear as 
mudanças na sua vida, forçadas 
por uma situaçâo dessa natureza. 
As prestaçôes num seguro de vida 
permanente mantém relativa- 
mente o seu valor durante a 
duraçâo da apôlice. 

Sugere-se que, pelo menos 50% da 
cobertura total dum seguro de 
vida fiquem em nome do detentor 
da apôlice. Assim, você terâ 
contrôle sobre a cobertura do seu 
seguro, dando-lhe, ao mesmo 
tempo uma certa segurança caso 
perça o seu emprego. 

PORQUE O IMPREVISTO 
NÂO TEM HORA MARCADA! 

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

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

DANIEL FERNANDES 

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

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

Imagens da semana 
-As bandeiras de Canas de 
Senhorim foram erguidas corn 
orgulho pelos manifestantes 
que, num largo da Vila, 
exigiram o agendamento do 
projecto de criaçâo do Concelho 
de Canas de Senhorim, pela 
Assembleia da Repûblica. 

-Mais um Partido Politico. O 
"Bloco de Esquerda", liderado 
por Fernando Rosas, entregou 
ao Secretârio do Tribunal 
Constitucional, Antônio 
Miranda, o processo de 
legalizaçâo do Partido. 

-O Chanceler Alemâo, Gerhard 
Schroder, com o Primeiro- 
Ministro Português, Antônio 
Guterres, durante a Conferência 
de Imprensa, no Palâcio de Sâo 
Bento, em Lisboa. 

-O Présidente, Jorge Sampaio, 
cumprimenta Anabela Ritchie, 
Présidente da Assembleia 
Legislativa de Macau, na 
presença do Governador Rocha 
Vieira, por altura da sua visita 
oficial de 5 dias a Macau. 

-O lider Social Democrata, Marcelo 
Rebelo de Sousa, acompanhado pelo 
présidente da Distrital do PSD-Porto, 
Valentim Loureiro, "tratam do fisico", 
durante a visita que efectuaram às 
instalaçôes do Ginâsio da Pôvoa. 

Irmâ Lùcia celebrou 92/o aniversàrio 
no Convento de Santa Teresa 

A irmâ Lùcia celebrou segunda-feira 
o seu 92/o aniversàrio no Convento 
Carmelo de Santa Teresa, em 
Coimbra, que viveu uma dia bastante 
agitado corn muitos telefonemas, 
cartas e visitas de felicitaçôes à 
vidente de Fâtima. Em declaraçôes ao 
Diârio de Noticias, a madré superiora 
do convento. Maria do Carmo, 
comentou que foi "um verdadeiro dia 
de acçâo de graças". A missa, 
celebrada pelo padre José Valinho, 
sobrinho da irmâ Lùcia, foi uma das 
manifestaçôes "simples e festivas 
deste dia especial", afirmou a madré. 
Além disso, adiantou, "a irmâ Lùcia 
tem recebido muitas cartas de 
parabéns e muitas, muitas, muitas 
pequenas lembranças". Segundo a 

madré, a vidente 
de Fâtima recebe 
milhares de 
cartas, às quais, 
"por cansaço", jâ 
nâo consegue 
responder, tarefa 
que, agora, as 
restantes irmâs 
carmelitas se 
encarregam de 
fazer, explicou, 
rematando: 
"temos que compreender qùe ela tem 
92 anos". A irmâ Lùcia é a ùnica 
testemunha viva das apariçôes de 
Fâtima e vive hâ longos anos em 
recolhimento no Convento Carmelo 
de Santa Teresa. 
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Comboio na Ponte: 
Eixo pronto no fim do mês, mas faltam comboios 
O eixo ferroviârio que liga as duas margens do Tejo 
fica concluido no essencial no fim deste mês, mas a 
estreia, provavelmente a 25 de Abril, sera feita por 
comboios pendulares da CP em vez dos da frota 
prôpria. Fontes ligadas ao processo indicaram que 
os comboios prôprios para aquela via, da Fertagus, 
sô estarâo prontos em Junho em numéro suficiente 
para o serviço regular. "Tudo esta preparado para 
no fim do mês toda a linha estar operacional", disse 
Cardoso dos Reis, o administrador da REFER que 
acompanhou o projecto desde o inicio dos estudos 
da travessia no inicio da década de 90 até agora. 
Segundo Cardoso dos Reis, "todas as estaçôes da 
linha estarâo funcionais", muito embora possam 
decorrer ainda alguns trabalhos de acabamentos 
em areas que "nâo interferem" no que serâo as 
zonas de circulaçâo do pùblico. Fonte da CP 
garantiu, entretanto, que perante a falta de 
comboios da Fertagus a empresa vai arrancar no 
dia 25 de Abril com um serviço de longo curso 
entre a estaçâo do Pragal (Almada) e Campanhà 
(Porto), corn dois comboios diârios em cada 
sentido. A CP dispôe de très comboios pendulares, 
um dos quais tem servido para a formaçào de 
maquinistas da empresa. Desde Entrecampos, 
passando por Sete Rios, Campolide, Pragal, 
Corroios, Foros de Amora e Fogueteiro - as estaçôes 
do novo eixo que ligarâ por comboio as duas 
margens do Tejo - vive-se a azâfama do fim de obra 
em que as preocupaçôes sâo as questôes de 
pormenor, a recordar o que se passou na Expo-98 o 
ano passado. O novo eixo ferroviârio é o primeiro 
na historia da ferrovia portuguesa criado de raiz na 
perspectiva de multimodalidade de transportes, 
isto é, corn interfaces nas estaçôes para comboios, 
autocarros, taxis, transporte individual, incluindo 

Câmaras das ilhas querem apoios 
do Estado como no Continente 

A Associaçâo de Municipios 
dos Açores (AMRAA) exigiu 
uma igualdade de 
tratamento das autarquias 
das ilhas face às do 
Continente em matéria de 
apoios do Estado à 
modernizaçâo adminis- 
trativa. Segundo a AMRAA, 
que reuniu a sua Assembleia 
Intermunicipal em Vila do 
Porto, as autarquias 
açorianas sâo vitimas de uma 
"flagrante injustiça", estando 
privadas do acesso a 
programas nacionais em 
areas sem co-financiamentos 
comunitârios ou regionais. Os 
responsâveis da Associaçâo de 
Municipios dos Açores 
manifestaram-se, também, 
preocupados corn a existência de 
situaçôes de emprego precârio nas 
autarquias, nomeadamente em 
consequência de colocaçôes no 
quadro do programa de ocupaçâo 
temporâria, PROSA. Para resolver 
a situaçâo dos funcionârios 
camarârios envolvidos por esse 

estacionamento, e Metro. As estaçôes - amplas e 
claras, marcadas por intervençôes de artistas 
plâsticos, dotadas de sistemas de informaçôes 
visuais e sonoros, acessos por meio de escadas 
rolantes e normals - estâo inseridas nas malhas 
urbanas corn praças prôprias e ajardinadas. "Por 
nos, em Abril, os comboios jâ poderâo passar", 
garantiu Cardoso dos Reis, que fora jâ 
administrador do Gabinete do Nô Ferroviârio de 
Lisboa (GNFL) que arrancou corn o projecto. A 
maioria dos parques de estacionamento e 
respectivos acessos estâ também praticamente 
concluida. Os atrasos manifestos, relativamente ao 
conjunto do empreendimento estâo na margem 
Sul, nomeadamente em Foros de Amora e 
Fogueteiro em que a responsabilidade foi 
partilhada corn a Junta Autônoma de Estradas 
(JAE). Feitas as contas, a parte do projecto 
respeitante à REFER - linha, estaçôes e respectivos 
interfaces, sinalizaçâo (o mesmo sistema instalado 
no Canal da Mancha que é o mais moderno do 
mundo) - representaram um investimento de cerca 
de 80 milhôes de contos. Segundo Cardoso dos 
Reis, aquele investimento inclui cerca de cinco 
milhôes de contos gastos por força de acordos 
celebrados corn as autarquias. O custo final do 
empreendimento da responsabilidade do 
GNFL/REFER représenta "um diferencial para 
menos superior a 10 milhôes de contos" 
relativamente ao que exigia a Travitejo, referiu a 
mesma fonte. A Travitejo foi o vencedor do 
primeiro concurso, mas em 1994 o ministro das 
Obras Püblicas da época, Ferreira do Amaral, a 
conselho do GNFL, anulou o concurso e 
encarregou o Gabinete de lançar novo concurso e 
assumir o empreendimento. "Mesmo sem as 

expropriaçôes, a 
Travitejo avaliava a 
empreitada em 90 
milhôes de contos", 
disse Cardoso dos 
Reis. O que antes 
havia eram estudos, 
tendo sido possivel 
elaborar os projectos e 
a sua execuçâo "em 
quatro anos e corn a 
linha de cintura a 
funcionar", sublinhou 
ainda Cardoso dos 
Reis. Aos 80 milhôes 

programa que o Governo açoriano 
decidiu suspender, propôem a sua 
integraçâo à semelhança corn o 
planeado para 
empregados em 
semelhantes na 
Regional. A 
Intermunicipal 
aprovou, por outro lado, a 
distribuiçâo pelas câmaras do 
arquipélago de 32 mil contos (160 
mil euros) resultandes da 
exploraçâo do jogo instantâneo. 

trabalhadores 
circunstândas 

Administraçâo 
Assembleia 

dos Açores 

de contos ha .i somar 
ainda os cerca de 50 
milhôes da empreitada 
de reforço e instalaçào 
da linha na Ponte 25 de 
Abril, pintura e alargamento do tabuleiro rodo- 
viârio. Os investimentos da nova ligaçào incluem 
ainda 21 milhôes de contos de custos corn os 18 
comboios de dois pisos, cujo pagamento cabe à 
concessionâria Fertagus. O final das obras da nova 
travessia ferroviâria é assinalado pela revista "FER 
XXI", ponto de encontro de especialistas da 
ferrovia, que dedica ao eixo Norte-Sul, corn textos 
da autoria dos principais intervenientes no 
empreendimento. O novo, eixo que vai ser uma 
concessâo da Fertagus, fica concluido mas faltam 
os comboios que a Alstom ficou de entregar a 
tempo para o anunciado inicio do serviço a partir 
do dia 25 de Abril. Perante a situaçâo, e como a 
entrega dos comboios necessârios ao serviço nâo 
serâ efectuada antes de finals de Junho, a CP 
disponibilizou em alternativa unidades da linha de 
Sintra, mas também os sens pendulares (nos quais 
os passageiros nâo sentem as curvas), estes para 
viagens de longo curso entre Pragal e Porto 
(Campanhà). "Estâ tudo a ser equacionado", disse 
fonte do Gabinete do secretârio de Estado dos 
Transportes, Guilhermino Rodrigues, 
acrescentando que "de qualquer modo" os 
comboios da linha de Sintra disponibilizados pela 
CP "nâo sâo suficientes". 
O concessionârio do novo eixo - linha e estaçôes - é 
a Fertagus, mas o contrato de concessâo corn o 
Estado ainda nâo foi assinado. "Nâo temos nada a 
dizer neste momento", disse fonte da empresa. 
Sabe-se no entanto que o contrato de concessâo 
incluiu a possibilidade de a CP fazer no novo eixo 
serviços de longo curso, tendo embora de pagar as 
instalaçôes à Fertagus. 

ASSINE E DIVULGUE 

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

para a Europa $130. 
Envie a sua inscriçâo 

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

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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Canada 
McGuinty, pianos para o Ontario 

Dation McGuinty, lider Liberal e da Oposiçào, em Ontario, 
aponta o caminho para um Ontario mais forte e equilibrado. 

Na passada quarta-feira, o lider Liberal do Ontario, Dalton 
McGuinty, ammcipu os seus pianos para assegurar aos residentes da 
provincia, quf conta com todos para tornar a economia mais forte. 
Dalton McGuinty, mencionou, também, como sua prioridade o 
acesso a novas profissôes e negôcios. "E preciso acabar corn o 
paradoxe de ter enfermeiros diplomados a distribuir Pizzas, quando 
sâo necessârios nos hospitais."-Salientou, McGuinty. 
Na prôxima ediçâo de O MILÉNIO vamos apresentar um trabalho 
complete sobre discurso de Dalton McGuinty. 

-Art Eggleton, Ministre da Defesa do Canada, indicou que os ataques 
da NATO à Jugoslavia, constituem um risco para os canadianos 
envolvidos. 4 aviôes de combate canadianos estiveram envolvidos na 
missâo das primeiras incursôes em Kosovo, depois da Jugoslavia se 
ter negado a parar com as agressôes aos Albanêses. 

-A despeito de uma tentativa de contrato corn os funcionârios 
püblicos canadianos, o Parlamento aprovou Legislaçâo que obrigarâ 
estes a regressarem ao trabalho. Marcell Massé, présidente do 
Departamento de Tesouro, indicou ter havido necessidade de 
aprovaçâo de Legislaçâo que obrigasse os funcionârios a regressarem 
ao trabalho para o caso destes nâo aceitarem o novo acordo colectivo. 

-Um padre que parou a sua viatura a fim de substituir um pneu que 
estava a perder ar, veio a morrer pouco depois de ter sido atingido 
por um carro, durante uma perseguiçâo policial. 
O padre Miovsky, de 50 anos de idade, residente em Pickering, foi 
atingido mortalmente, na noite de terça-feira. Deixa mulher e dois 
filhos menores. As causas do acidente mortal estâo a ser 
investigadas. Ricardo Charleston, o perseguido, de 21 anos de idade, 
estâ a braços com uma série de acusaçôes. 

-O deputado Carlos de Faria, do Circulo Eleitoral de Mississauga 
Leste, informou publicamente a nomeaçâo de Joe Pimentel para 
uma posiçâo no Toronto Grant Review Team do Ontario Trillium 
Foundation, organizaçâo que tem a responsabilidade de distribuir 
equitativamente 100 milhôes de dolares anuais para organizaçôes 
comunitârias. 

-O futebolista Fernando Aguiar, do Maia, foi convocado pelo 
seleccionador do Canada, Holger Osieck, para um estâgio a decorrer 
em Março, na Alemanha. Fernando Aguiar, tem 26 anos de idade e, 
conta no seu curriculo, corn uma dùzia de internacionalizaçôes pela 
selecçâo "A" do Canada. 

Recordar é viver 

Os anos passam, alguns de nos 
também, mas as memôrias doS que 
teimam em resistir mantêm-se 
intactas. O ano de 1953 jâ la vai hâ 
muito e, as recordaçôes, sâo uma 
forma de vida... 
Aqui recordamos e homenageamos o 
primeiro grupo de homens que 
chegou ao Canada, vindo de Sâo 
Miguel, Açores, no Satürnia, em 8 de 
Maio de 1953. 
De pé, Evaristo Almeida, José 
Botelho, José Bento, Antonio Couto, 
Agostinho Martins, Manuel 
Machado, Guilherme Cabrai e Jaime 

Cardoso. 
No meio, Armando Vieira, Afons 
Cabral Tavares, Eugénio Sousa, Joâ 
Martins, Manuel Arruda e Manu 
Vieira. 
Em baixo, sentados, Vasco Oliveir 
Victinho Martins, o inspecte 
Ferreira da Costa, Manuel Pavao 
José Martins. 
Quantos amigos destes têm algo d 
seu passado para entregar ao "Muse 
das Memôrias", em Halifa> 
Passaportes, malas, fotografia 
instrumentes musicais, etc...? 
Aquele abraço, meus amigos! 

CAPPE, STEINMAN 
TÉCNICOS DE CONTABILIDADE 

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

Computadores, Plano Financeiro 
Corporativo e Pessoal, e muitos outros 

serviços de contabilidade. 

Confie nos serviçosprofissionais da 
Cappe, Steinman 

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

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

E-mail: joelstein@aol.com 

TEL: (416) 665-0133 FAX: (416) 665-9626 
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0$care$ 
$€l€ para "A paisao d€ Shakespeare 
"A paixao de Shakespeare", uma 
comédia romântica de John 
Madden, arrebatou em Los 
Angeles um total de sete Oscares, 
entre os quais o de melhor filme, 
numa cerimonia marcada pela 
exuberâneia do realizador italiano 
Roberto Benigni. O outro filme 
favorito nesta septuagésima 
primeira ediçâo, o drama de 
guerra "O resgate do soldado 
Ryan", obteve cinco Oscares. 
Steven Spielberg, o seu autor, 
conquistou com ele o seu segundo 
Oscar de melhor realizador, 
curiosamente com o mesmo tema 
do primeiro, a segunda guerra 
mundial (A lista de Schindler). 
Gwneth Paltrow obteve o Oscar da 
melhor actriz pelo seu papel multifacetado em 
"A paixao de Shakespeare" e Benigni o de 
melhor actor, por "A vida é bêla". O actor e 
realizador italiano foi, porventura, o vencedor 
"sentimental" desta ediçâo, corn o relato a um 
tempo comovente e cômica dos esforços de um 
pai para convencer o filho de que as situaçôes 
vividas no campo de concentraçâo 
onde estâo presos nâo sâo mais do 
que um jogo que acabarâ bem...e corn 
prémio. "A vida é bêla" obteve très 
oscares ; melhor filme estrangeiro, 
melhor mùsica para filme dramâtico 
e melhor actor. Foi a primeira vez 
desde 1962, e a segunda na histôria 
dos Oscares, que a estatueta para o 
melhor actor distinguiu uma 

interpretaçào em 
lingua estrangeira. 
Antes de Benigni essa 
honra coube a uma sua 
compatriota, a actriz 
Sophia Loren, em "La 
ciociara" (As duas 
mulheres, na versâo 
portuguesa). Curio- 
samente, foi Sophia 
Loren quern abriu o 
envelope com o nome 
do actor vencedor. "O 
Oscar é para Roberto", 
anunciou. Esta ediçâo 
dos Oscares, 
"polvilhada" de 
alusôes ao escân- 
dalo sexual de que 

Bill Clinton e Monica Lewinsky 
foram os principais actores, esteve 
também marcada pela entrega de 
um prémio especial e controverso 
ao realizador Élia Kazan. Kazan, o 
autor de filmes corn lugar 
assegurado na histôria do cinema 

como "Hâ lodo no 
cais" e "Um eléctrico 
chamado desejo", deu, 
na época do "mccartismo" (caça âs 
bruxas), os nomes de vârios 
membres ou simpatizantes do 
partido comunista. A audiência no 
Dorothy Chandler Pavillon dividiu- 
se : metade da sala levantou-se e 
aplaudiu Kazan, a outra metade 

permaneceu, osten- 
sivamente, sentada. 
Steven Spielberg, entre 
outros, nâo aplaudiu. 
Martin Scorsese, em 
contrapartida, abraçou 
Kazan. 
Recentemente falecido, o 
realizador norte-ameri- 
cano Stanley Kubrick foi 
homenageado. . 

A evocaçâo da sua obra, de que foram mostrados 
alguns excertos, esteve a cargo de Spielberg. 
Outra figura do cinema igualmente evocada no 
Dorothy Chandler Pavillon foi o cantor e actor 
Frank Sinatra. 

É dificil saber como é, mas a bêla Sofia Loren...sabe-a toda! 
Como é que ela se mantém assim tâo bêla, ao fim de tantos anos? Quantos? 
Isso nâo se diz... 
A "fonte da juventude" sô é encontrada por alguns. Num dos ültimos bailes 
de opera, Sofia Loren fez-se acompanhar do nâo menos famoso e 
"charmoso" Roger Moore que, segundo parece, também descobriu a forma 
de manter a boa forma fisica e o sorriso que o celebrizou. Dois "jovens" de 
ontem e de hoje. E, amanhâ, logo se verâ... 

Os "putos" que fazem parte da "boys band" Milénio, chegaram para...ficar! 
O êxito destes jovens tem sido tâo grande que, segundo eles, vâo chegar a 
"oldguys band", sem dificuldades. 
Desde que lançaram o tema "Meu universo é tu", os MILÉNIO nunca mais 
pararam e, de sucesso em sucesso, cimentaram a sua carreira e a sua imagem 
de estilo desportivo e "prafrentex"... 
O Tiago e o Diogo, sâo os mais novos, corn 19 anos de idade. Seguem-se o 
Gato e o Ruca, corn 21 anos e, por fim, o mais "velho", o Ricky, com 22 anos 
de idade. Os Milénio diferenciam-se de outras bandas, pela irreverêneia, 
diversidade de temas e sons e, a jâ mencionada imagem, muito cuidada e 
moderna. Trabalham para jovens e querem ser um exemplo entre os jovens! 

TRAXSITO? XOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SIXTOXIZE 88.P-CIRV FM. IXFORMACÀO PERMAXEXTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Andrea Bocclli c 
Céline Dion, em grande 

O famoso Andrea Bocelli, 
vencedor do "Globo de Ouro", 
corn Céline Dion, corn o tema 
"The Frayer", cançâo da banda 
sonora do filme "A Quest for 
Camelot", foi também 
indigitado para o OSCAR da 
cançâo. No passado dia 22, 
Andrea Bocelli, lançou o sen 
ültimo trabalho, intitulado 
"Sogno", onde teve a 
colaboraçâo de duas vozes 
femininas: Céline Dion e Duke 
Pontes. 

Céline Dion 

Andrea Bocelli canfa com 
Duke Ponies cm Dovo disco 
Um dueto corn Duke Pontes é uma 
das novidades do novo disco do 
tenor italiano Andrea Bocelli, 
"Sogno", que é hoje posto à venda 
em Portugal. '"O Mare E Tu", é o 
titulo do dueto, de co-autoria da 
prôpria cantora portuguesa, que é 
acompanhada pela Orquestra 
Filarmônica Italiana, conduzida 
por Mauro Malavasi. Outros 
mûsicos portugueses participaram 
na gravaçào como Paulo Jorge 
Santos, na guitarra, e Joâo Ferreira, 
na percussào. Além de Duke 
Pontes, Andrea Bocelli canta 
também neste seu novo disco pop 
corn Celine Dion, "The Prayer", e 
corn Eros Ramazzotti, "Nel Cuore 
Lei". Andrea Bocelli, que deverâ 
cantar em Portugal em Maio, é 
considerado um sucessor de 
Luciano Pavarotti na sua missâo, 
para alguns, polémica, de 
aproximar a mùsica clâssica de 
canto a püblicos mais vastos. Um 
anterior album de Bocelli, 

Andrea Bocelli 

O tema forte, desta ultima ediçâo, 
chama-se "Canto della Terra". 
O tema "The Prayer", 
brilhantemente interpretado por 
Celine Dion e Andrea Bocelli, no 
grandioso espectâculo dos 
"OSCARES", nâo mereceu o 
galardào maior mas foi um dos 
sucessos da noite. Na festa dos 
"Oscares", Céline Dion, 
aproveitou para confirmar a sua 
saida temporâria das cantigas 
pois, pretende descansar, depois 
de uma "vida na estrada" durante 
18 anos. Disse, ainda, que julga 
ser a altura ideal para ...ser mâe! 

"Romanza", vendeu mais de 12 
milhôes de copias em todp o 
mundo, sendo o quinto disco mais 
vendido de sempre em Portugal, 
corn mais de 210 mil copias. 
Vencedor do Festival de Sanremo 
em 1994 corn "Con Te Partirô", 
Andrea Bocelli, que é cego e fâ de 
futebol, nomeadamente de 
Eusébio, começou no teatro em 
1997 corn "La Bohème", de Puccini, 
prepara-se para se estrear nos 
Estados Unidos corn "Werther", de 
Jules Massenet. Andrea Bocelli 
confessou a sua paixâo pela mùsica 
brasileira, que constituiu o seu 
principal repertôrio nos anos em 
que ganhou a vida cantando nos 
piano-bares de Toscana, sua regiào 
de origem. 
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Em Portugal, Misia transformou-se 
râpidamente numa vedeta, ao 

interpretar o fado tradicional corn 
a dramâtica intensidade da grande 
Edith Piaf, conseguindo adaptar-lhe 
o ritmo do flamenco que fâcilmente 

conquista o coraçào 
de quem a escuta. 

Sexta-feira, dia 9 de Abril, as 20:00 horas 

Roy Thomson Hall 

Bilhetes a $45 $40 $35 $30 e $25 

Â venda na CIRV-fm, 1087 Dundas St., West, 
(416) 537-1088 

ou 
telefone para (416) 872-4255 ou visite as 

bilheteiras do Roy Thomson Hall 
www.roythomson.com 

Misia, a voz que faz a diferença. | 
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VIAGRA, 
injeçôes no pénis onde, sâo utilizados 
vârios produtos farmacolôgicos, que 
provocam descontraçâo do musculo 
liso das artérias, que levam o sangue 
para o pénis. Tratando-se de um 
orgâo corn imensas cavidades hâ, a 
necessidade, de as encher de sangue 
sempre que aconteça um estimulo 
sexual. O problema é, na entrada de 
sangue nessas cavidades, devido a 
problemas circulatôrios ou, do 
sistema nervoso ou até, relacionados 
corn acidentes. A acçâo 
medicamentosa poderâ ainda afectar. 
Diabetes, é uma doença que pode 
afectar o fluxo sanguineo às 
cavidades do pénis. 
Existe ainda um tipo de supositôrio 
minüsculo, que é introduzido na 
uretra e que é absorvido nas ditas 
cavidades provocando a erecçâo. 

M - Foi entâo que surgiu mais um 
medicamento? 

CC - Existe agora o Viagra, um 
medicamento que é tornado via oral 
ou seja, o primeiro comprimido no 
mercado que, produz uma erecçâo de 
facto. 
Este medicamento esta no mercado 
hâ mais de dois anos, primeiramente, 
nos Estados Unidos e, agora 
autorizada a sua comercializaçâo no 
Canada. 

M- Quanto a efeitos secundârios? 

sim ou nâo 
CC - Claro que, tratando-se de um 
medicamento tem efeitos 
secundârios. Hâ noticias de casos 
mortais em pessoas que, tomavam 
Viagra pelo que, poderâ ter sido a 
razâo da demora de comercializaçâo 
neste pais. 
Para jâ, convém nâo esquecer que foi, 
até hoje, o medicamento que fez 
produzir mais anedotas e, os 
portugueses sâo prôdigos e férteis em 
brincar corn situaçôes desta natureza. 
Todavia, como se trata de um 
medicamento novo, muita gente 
poderâ ter uma ideia completamente 
errada. Muita gente pensa até que, se 
trata de um produto que vai provocar 
excitaçâo tornando-as sexualmente 
activas. A ünica funçâo do Viagra é, 
estimular os müsculos das artérias 
que vâo para o pénis, aumentando, ao 
mesmo tempo, o fluxo sanguineo 
facilitando a penetraçâo do pénis na 
vagina. Desta forma, a pessoa que nâo 
conseguia ter relaçôes sexuais poderâ, 
vir a tê-las, corn a administraçâo do 
Viagra. 
Ora, como é um medicamento que 
faz aumentar a circulaçâo, vai 
provocar essa funçâo mecânica 
também, nos outros orgâos do corpo. 
Por exemplo, a cara da pessoa que 
tomar viagra ficarâ vermelha como se 
estivesse a beber alcool dado que, esta 
substânda também funciona como 
vaso düatador. Por conseguinte, é 
normal sentirem a cara quente. 
Poderâ provocar tonturas em 

Dr. César Cordeiro. 

tomar o Viagra. Hâ que tomar 
nalguns casos certas precauçôes. Por 
exemplo, pessoas que estiveram 
durante muitos anos sexualmente 
inactivas poderâo, desejar tomar o 
Viagra sem vigilância e esta situaçâo 
nâo é recomendâvel. 
Penso que as farmâcias, vâo ter o 
Viagra nos prôximos dias mas quero 
deixar aqui o alerta para, nâo 
tentarem comprar o medicamento 
sem receita médica pois, aqui no 
Canada, essa situaçâo nâo vai ser 
autorizada. 
Quanto ao preço, parece que vai ser 
muito caro. Poderâ custar cerca de 
vinte dôlares cada comprimido azul 
pois é a cor escolhida pelo 
laboratôrio. 

Luis Fernandes 

determinadas pessoas 
assim como, nauseas 
precisamente porque é 
o efeito do 
medicamento nos 
outros orgâos do 
corpo. Aqui é que 
reside o grande 
problema corn o 
Viagra. Pessoas que, 
tomam outros 
medicamentos que 
afectam as artérias do 
corpo e que, tomando 
este, estâo a provocar 
uma dose de acçâo 
dupla. Pessoas que 
tiveram angina do peito ou, ataque de 
coraçâo e que, tomam aquele 
comprimido de colocar debaixo da 
lingua ou os nitratos que fazem 
aumentar a circulaçâo nas artérias do 
coraçâo, se forem tomar o Viagra sem 
vigilância médica serâ o mesmo que, 
tomar um copo de aniz e um de 
brandy. Situaçôes desta natureza, 
poderâo dar origem a colapso e até 
morte. 

M - Como é que vai ser 
comercializado? 

CC - Bom, o Viagra terâ sempre de 
ser comprado mediante receita 
médica. 
Hâ que estabelecer um diâlogo corn o 
seu médico de maneira, a este avaliar 
se esta ou nâo, em condiçôes de 

Delaforce Port Vintage, 
prova exclusiva, em Toronto 

Os melhores especialistas em vinhos, dos principais 

jamais canadianos, na prova de vindo do Porto. 

Decorreu, em Toronto, uma PROVA DE VINHOS, 
por iniciativa da familia Delaforce, hâ muito ligada 
ao fabrico, importaçâo e distribuiçâo de vinho. 
Frank Alvarez, esteve présenté e, na oportunidade, 
dialogou corn o membro mais jovem da familia, 
Nicholas Delaforce. 
FA- A que se deve esta Prova de Vinhos, senhor 
Delaforce? 
ND- Hâ um aumento grande na procura do vinho 
do Porto em Toronto e Montreal. Um aumento na 
ordem dos 30 por cento, na venda dos vinhos Porto. 
Um interesse gérai no Canadâ e, tratando-se de um 
cliente muito exigente, é muito importante para 

nos! 
FA- Têm alguns novos vinhos em 
lançamento? 
ND- Sim, vamos lançar o Vintage de 
1994. Por altura do Natal, como hâ 
muita procura de Vintage, vamos 
fazer o lançamento. É a nossa aposta. 
Temos também um vinho especial 
que foi lançado nos anos 20, na 
Europa, e que jâ estâ inscrito no LCBO 
FA- Quantos vinhos novos estâo para 
ser alistados no Canadâ? 
ND- Pequenas parcelas de Vintage, bem como 
vinhos da Quinta da Corte de 1997, sô que ainda 
nâo estâo lançados. 
Em conversa amena corn Nicholas Delaforce, 
Frank Alvarez estranhou que, desta vez, tenha 
havido uma "Prova de Vinhos" sem os habituais 
vinhos de mesa, apenas vinho do Porto. Serâ que a 
iniciativa virâ a ter continuidade? 
ND- Sim, eu acho que sim! Começou assim porque 
temos um cliente exigente e que intéressa para as 
categorias especiais destes vinhos corn 10 anos e os 
Vintage. Vai haver mais provas destas concerteza. 
Jâ vendemos no Canadâ desde 1911... 
Sabemos que a Delaforce é uma companhia 
Multinacional, por isso ficamos algo surpreendidos 
corn a presença do Nicholas Delaforce, o filho mais 

novo da familia, de 32 anos de idade, na prova de 
vinhos. Quai é o significado desta presença, 
perguntou Frank Alvarez: 
ND- Estamos hâ seis geraçôes no negôcio do vinho 
do Porto. Eu trabalho corn a produçâo. Isto nâo 
afecta o meu trabalho e estou mentalizado para 
produzir o melhor vinho do Porto possivel. 
FA- Quai é a posiçâo da Delaforce em termos 
nacionais? 
ND- Sempre teve uma boa presença desde hâ 
muitos anos. 

Frank Alvarez, agradeceu a presença de Nicholas 
Delaforce e a entrevista concedida para O 
MILÉNIO. Este, por sua vez, mostrou-se grato pelo 
convivio e sentiu-se satisfeito pelo apoio dos 
portugueses à sua companhia. 
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Kosovo, O porno da discôrdia 
Govemo sérvio expulsa jomalistas estrangeiros 

O governo sérvio ordenou quinta-feira a expulsâo 
imediata de todos os jomalistas estrangeiros dos 
paises envolvidos nos ataques da NATO. "Os 
jomalistas dos meios de comunicaçâo estrangeiros 
dos paises que participam ou permitem que os seus 
territôrios sejam usados para a agressâo ao nosso 
territôrio serâo expulsos", diz um comunicado 
enviado à agência Associated Press. 

Europa prepara-se para vaga de refugiados 

Os paises prôximos do Kosovo e a Suiça, onde os 
kosovares sào numerosos, preparavam-se quinta- 
feira para receber uma vaga de refugiados apôs o 
inicio dos bombardeamentos pela NATO de alvos 
militares sérvios na Jugoslâvia. O présidente turco, 
Suleiman Demirel, anunciou que a Turquia estava 
pronta para receber uma primeira vaga de 
refugiados kosovares. Mais de 1.700 desses 
refugiados chegaram à Turquia desde segunda-feira 
devido à crise na regiâo, anunciaram as 
autoridades da provincia turca de Edirne, 
fronteiriça corn a Bulgaria e a Grécia. A Suiça 
espera receber pelo menos 50.000 refugiados até 
final do ano se a situaçâo nâo melhorar no Kosovo, 
de acordo corn o governo. Cinquenta mil pessoas 
da Repüblica federal da Jugoslâvia - Sérvia e 
Montenegro - refugiaram-se na Suiça entre os quais 
95 por cento de maioria albanesa e cinco por cento 
sérvios, acrescentou o porta-voz do gabinete federal 
dos refugiados. Antes mesmo da desagregaçâo da 
Jugoslâvia, a Suiça tinha jâ recebido uma 
importante comunidade albanesa do Kosovo, cerca 

de 150.000 pessoas. Na Roménia, as autoridades 
dos departamento do sudoeste, perto da fronteira 
corn a Sérvia, estâo também a preparar-se para 
receber refugiados do Kosovo. Em Itâlia, cerca de 
60 refugiados, na sua grande maioria kosovares, 
mas também curdos e afegâos, foram interceptados 
pelos carabineiros italianos na costa sul. Na 
Bulgâria, um campo de refugiados foi criado em 
Kustendil, perto das fronteiras corn a Sérvia e corn 
a Macedonia para a instalaçâo provisôria dos 
refugiados kosovares, disse a policia bùlgara. 

NATO "satisfeita" coin inicio da operaçâo 

A primeira fase da operaçâo de bombardeamento 
da defesa anti-aérea sérvia pela NATO "correu 
bem" e encontrou "fraca reacçâo", disseram 
diplomatas aliados. A Aliança Atlântica, satisfeita 
corn o inicio da operaçâo Força Determinada, "nâo 
tem nenhuma razâo para parar" os 
bombardeamentos iniciados quarta-feira à noite, 
disseram as fontes, no termo de uma reuniâo do 
conselho permanente a nivel de embaixadores dos 
19, orgâo que tem capacidade para mandar 
suspender os ataques a qualquer momento. "A 
NATO nâo tem qualquer razâo para parar corn os 
bombardeamentos iniciados quarta-feira", disseram 
os diplomatas na sede da aliança. "Nâo hâ 
nenhuma razâo para parar. Nos vamos continuar, 
provavelmente ainda durante as suas prôximas 
noites". A primeira fase da Força Determinada, 
visando neutralizar a defesa anti-aérea sérvia, 
"correu bem" globalmente, disseram os diplomatas, 
confirmando que todos os aviôes voltaram sem 
problema às suas bases apôs a primeira noite de 

ataque. A reacçâo da defesa anti-aérea sérvia aos 
ataques aliados, que se desenrolaram "em très 
vagas" na primeira noite, "nâo foi muito forte", 
disse um dos diplomatas. Os aviôes aliados^. 
abateram "dois ou très MiG 29" de fabrico russo da 
Força Aérea jugoslava, segundo os militares da 
NATO. 

"Caças" portugueses a postos para intervir, 
diz Guterres 

Antonio Guterres disse quinta-feira em Berlim que 
as forças militares portuguesas ainda nâo 
participaram no ataque da NATO à Sérvia, mas 
estâo prontas para qualquer eventualidade, que 
poderâ surgir jâ nos prôximos dias. "Os aviôes 
portugueses nâo participaram quarta-feira em 
nenhuma acçâo militar, mas temos très caças 
disponiveis para operaçôes de patrulhamento ou de 
escolta que poderâo ocorrer, naturalmente, em 
qualquer dos prôximos dias", disse o primeiro- 
ministro à margem da Cimeira da Uniâo Europeia 
a decorrer em Berlim. Guterres repudiou 
afirmaçôes do lider da oposiçâo, Marcelo Rebelo 
de Sousa, que o criticou por nâo se ter dirigido ao 
povo portuguès imediatamente a seguir ao inicio 
dos bombardeamentos da NATO contra posiçôes 
sérvias, na quarta-feira passada â noite. 
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Colisâo arrancou 
a Lua à propria Terra 
"Lunar Prospector" confirma tese da "costela de 

Adâo". Os dois planetas têm composiçâo parecida. 

As ultimas 
observaçôes da sonda 

Lunar Prospector 
pemutiram 

confirmar que a Lua 
se formou hd cerca de 

4t3 miihares de 
milhôes de anos» apôs 

uma colisâo 
cataclismica entre a 

Terra e um objecto 
com as dbnensôes de 

Marte. A novidade foi 
dlvulgada pela 

NASA, em Houston. 

Os dados recolhidos pela sonda, que 
hâ mais de um ano orbita em torno 
do ùnico satélite do nosso planeta, 
foram analisados pelos cientistas da 
NASA e indicam que o coraçâo de 
ferro da Lua représenta menos de 
quatro por cento da 
massa total que a 
compôe, enquanto o 
nücleo interno do 
coraçâo da propria Terra 
contém, em comparaçâo, 
30 por cento da sua 
massa total. 
"E uma descoberta 
crucial para quem estuda 
a formaçào da Terra e da 
Lua", disse um dos 
responsâveis da misssâo, 
Alan Binder, ao 
apresentar os resultados 
da pesquisa num 
congresso sobre 
planetologia, em 
Houston. 
Se a Lua se tivesse 
formado na mesma 
altura a partir da mesma 

^ nuvem de rochas e 
poeiras que deu origem à 
propria Terra, como 
alguns defendem, teria 
um nücleo interno 
idêntico, em proporçâo, 
ao da prôpria Terra", 
explicou Binder. 
É esta diferença que 
apoia a teoria de que a 
massa lunar foi 
arrancada da formaçào 
inicial da Terra devido a 
uma colisâo. 
A primeira suspeita 
sobre a origem comum 
da Terra e da Lua 

resultou das investigaçôes das 
missôes Apollo, entre 1969 e 1972, 
que permitiram verificar que a 
composiçâo minerai de ambas é 
semelhante. 
"O tal impacte deve ter ocorrido apôs 

a formaçào do prôprio 
nücleo da Terra, 
contituido por ferro, 
projectando na orbita 
material composto 
essencialmente por 
rochas pobres em ferro 
arrancadas à superficie 
exterior do nosso 
planeta", disse Binder, 
sublinhando que aquele 
material "se agregou 
para formar a Lua". 
Sào necessârias, no 
entanto, novas anâlises 
para se poder aceitar a 
teoria em definitive. 
Lançada em Janeiro do 
ano passade, a sonda 
Lunar Prospector passou 
mais de um ano a 
estudar e a recolher 
informaçôes sobre a Lua, 
a partir de uma orbita a 
cem quilômetros de 
altitude, numa missào 
orçada em 63 milhôes de 
dôlares. Foi esta sonda, 
nomeadamente, que 
detectou pela primeira 
vez a presença de gelo na 
superficie lunar. 
Desde Janeiro deste ano, 
a sonda esta a nevagar a 
uma altitude de 24 a 37 
quilômetros da superficie 
lunar, para mais seis 
meses de observaçôes de 
pormenor. 

Cancro do pulmâo: 
Rastreio révéla doença 

num terço dos fumadores 
Um terço dos fumadores 
submetidos ao rastreio de 
cancro do pulmâo 
promovido pelo 
IPO/Porto apresentaram 
metaplasias, a fase inicial 
de desenvolvimento desta 
doença que é a primeira 
causa de morte 
cancerigena entre os 
homens. Os resultados 
deste estudo, que envolveu 
o maior nümero de 
fumadores entre os 
trabalhos .do género 
realizados na Europa e 
utilizou a mais recente 
técnica de diagnôstico 
précoce, foram divulgados 
püblicamente. 
"Apresentamos os 
resultados dos primeiros 
meses de trabalho corn uma 
mâquina nova, que permitiu 
diagnosticar o cancro do pulmâo 
nas etapas que o antecedera, o que 
nâo era possivel até agora", afirmou 
o director do Serviço de 
Pneumologia do IPO/Porto, José 
Alves. O estudo, que decorreu entre 
Março e Dezembro de 1998, 
envolveu mais de 200 "grandes 
fumadores" (30 a 40 cigarros/dia) 
que utilizaram a consulta de 
rastreio disponibilizada pelo 
IPO/Porto. Os resultados 
revelaram 33 por cento de doentes 
corn metaplasia, quatro por cento 
com displasia e 1,5 por cento com 

carcinoma. "Entre o estado 
normal e o aparecimento 
do cancro do pulmâo 
existem varias fases, sendo 
a primeira denominada 
metaplasia e a segunda 
displasia", explicou José 
Alves, salientando a 
importância do 
diagnôstico nestas duas 
fases. Segundo aquele 
investigador, através da 
nova técnica, denominada 
LIFE (Lung Imaging 
Fluorescence Endoscope), 
"é possivel diagnosticar 
lesôes pré-malignas, numa 
fase em que ainda podem 
ser tratadas e ser 
reversiveis". A importância 
deste diagnôstico esta 
relacionada corn o facto de 

demorar cerca de 20 anos a 
evoluçâo entre a fase normal e a 
displasia, enquanto a passagem do 
carcinoma para uma fase mortal 
leva apenas très meses. Por esse 
facto, "hâ toda a vantagem em 
poder identificar o problema nas 
primeiras fases, quando ainda pode 
ser tratado". "Este exame deve ser 
feito pelos grandes fumadores, 
mesmo que jâ tenham derxado de 
fumar, porque as lesôes, a partir de 
certa altura, ganham vida prôpria", 
frisou José Alves, numa referência 
ao grande periodo de evoluçâo do 
cancro do pulmâo, a maior causa de 
morte cancerigena nos homens. 

Telemôvel peira cardiacos 
faz electrocardiograma 

Aparelho liga directamente ao hospital 
Médicos alemâes aperfeiçoaram um 
telefone môvel especialmente 
concebido para doentes cardiacos, 
corn funçôes de chamada de urgência 
e ainda de diagnôstico. 

O protôtipo, desenvolvido sob a 
orientaçâo do cardiologista Raimund 
Erbel, da Clinica Universitâria de 
Essen, possui uma "tecla cardiaca", 
que permite ao doente ligar 
directamente ao hospital onde é 
acompanhado em caso de urgência. 
Quando essa tecla é accionada, a 
parte do banco de dados que contém 
os dados do paciente é 
imediatamente activada, permitindo 
aos médicos uma consulta imediata 
do respectivo dossier clinico, adianta 
o Focus. 
Além disso, sensores especiais 
colocados no aparelho permitem ao 
paciente ou a um acompanhante 

realizar um electrocardiograma 
imediatamente, que é também. 
transmitido directamente para o 
hospital. O telefone permite ainda 
localizar o paciente, no caso de este 
ficar em estado de nâo poder falar 
depois de sofrer o acidente cardiaco. 
Os investigadores registaram jâ a 
patente do aparelho e estâo 
actualmente em negociaçôes corn um 
operador de telecomunicaçôes, mas é 
ainda preciso um ano de trabalho 
antes de se começar a pensar numa 
produçâo em série, esclareceu 
Raimund Erbel. Este telefone poderâ 
permitir "uma melhoria da qualidade 
de vida para centenas de miihares de 
pacientes", sublinhou. 
Um dos médicos que participaram no 
desenvolvimento do aparelho, Stefan 
Sack, assegurou que este "serâ apenas 
um pouco mais caro" que um 
telemôvel vulgar. 
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Tuberculose: 
5000 casos em Portugal em 1997 
Um terço da populaçâo mundial 
esta infectado com o bacilo da 
tuberculose, doença que em 
Portugal afectou, em 1997, cinco 
mil pessoas, entre situaçôes novas e 
récidivas. Este valor é, segundo 
fonte clinica contactada pela 
Agência Lusa, ainda muito elevado 
e superior ao dos restantes paises 
da Uniâo Europeia. Em vésperas 
de Dia Mundial da Tuberculose, a 
Organizaçâo Mundial de Saùde 
(OMS) alerta que esta doença faz 
cada vez mais vitimas. Por dia, 
morrem 8.000 pessoas, ou seja, sâo 
dois a très milhôes de mortos todos 
os anos devido a esta doença. A 
OMS estima que, se o controlo da 
tuberculose nâo for reforçado, em 
2020 cerca de um biliâo de pessoas 
serâo novos infectados, 200 
milhôes ficarâo doentes e 70 
milhôes morrerâo. A tuberculose é 
uma doença contagiosa que, tal 
como a vulgar constipaçâo, se 
propaga pelo ar. Sô as pessoas que 
jâ contrairam tuberculose 
pulmonar têm a capacidade de 
infectar. Quando espirram, tossem, 
falam ou cospem propagam bacilos 
para o ar. Esta doença é 
responsâvel também por um terço 
das mortes de pessoas corn SIDA. 
O Virus da Imunodeficiência 
Humana (VIH) e a tuberculose 
formam uma combinaçâo létal, 
cada uma das doenças acelerando 
o progresse da outra. Até hâ cerca 
de 50 anos nâo havia 
medicamentos para a cura da 
tuberculose. Actualmente hâ 
estirpes resistentes a um ùnico 
fârmaco ou a uma combinaçâo de 
fârmacos. Calcula-se que cerca de 
50 milhôes de pessoas estejam 
infectadas corn um estirpe de 

tuberculose multi-resistente. A 
OMS calcula que metade dos 
refugiados de todo o mundo 
podem estar infectados pela 
tuberculose e que todos os anos 17 
mil refugiados contraem a doença. 
Outras pessoas, como os 
desalojados que vivem em paises 
industrializados, estâo também em 
risco. A OMS référé que em 1995 
cerca de 30 por cento dos sem- 
abrigo de Sâo Francisco (Estados 
Unidos da América) e 
aproximadamente 25 por cento 
dos desalojados de Londres 
estavam infectados pela 
tuberculose. Oitenta por cento das 
pessoas vitimas de tuberculose 
estâo na sua fase de vida mais 
produtiva, sendo esta doença 
responsâvel pelo estado de pobreza 
de muitas familias. 
A OMS recomendou uma 
estratégia de tratamento para a 
detecçâo e cura da tuberculose 
denominada TOD (Toma 
Observada Directamente). De 
facto, este ano, a mensagem da 
OMS para o Dia Mundial da 
Tuberculose é: "Trave a 
Tuberculose, Use TOD". 
O método TOD consegue taxas de 
cura de 95 por cento, mesmo em 
âreas economicamente devastadas. 
Funciona, segundo a OMS, corn 
uma combinaçâo de 
empenhamento politico, obser- 
vaçâo microscôpica, forne-cimento 
de medicamentos e sistemas de 
monitorizaçâo e observaçâo 
directa da toma dos fârmacos. 

A OMS référé que desde que o 
TOD foi introduzido a nivel 
mundial, mais de 1,7 milhôes de 
doentes infectados foram tratados. 

Almeida Garrett e Norton de Matos em selo 
Os CTT associaram-se às 
comemoraçôes dos 200 anos do 
nascimento de Almeida Garrett com 
o lançamento, na quarta-feira, de um 
selo alusivo à efeméride. No mesmo 
dia foi lançada uma emissâo filatélica 
dedicada aos 50 anos da candidatura 
do general Norton de Matos à 
Presidência da Repüblica. No total, as 
duas emissôes representam um 
milhâo de selos. O escritor e politico 
estarâ présente em selos de 95 
escudos, enquanto o general Norton 
de Matos figurarâ em estampas de 80 
escudos. Joâo Baptista da Silva Leitâo 
nasceu no Porto a 04 de Fevereiro de 
1799 e morreu em Lisboa a 09 de 
Dezembro de 1854. Oriundo de uma 
familia da média burguesia nortenha, 
acrescentou depuis ao seu nome os 
apelidos de Almeida Garrett, que o 
ligavam a avôs de feiçâo mais fidalga. 
Frequentou a Universidade de 
Coimbra, formando-se em Direito 

mas dedicando-se sobretudo à 
literatura e à politica. Quanto ao 
general Norton de Matos, agora 
também imortalizado em selo, foi em 
1949 que, corn 81 anos, concorreu às 
eleiçôes presidenciais, contra o 
general Oscar Carmona. A oposiçâo, 
unindo anti-salazaristas de todas as 
ideologias, agrupou-se em torno da 
candidatura do general José Mendes 
Ribeiro Norton de Matos, ministro 
das Colônias e da Guerra, em 1915-17, 
delegado à Conferencia de Paz em 
1919, governador gérai e alto 
comissârio em Angola, 
respectivamente em 1912-15 e 1920- 
24, embaixador em Londres em 1924- 
26 e grâo-mestre de Maçonaria 
Portuguesa em 1930-35. Na 
campanha, anunciou a sua intençâo 
de restaurar o regime democrâtico se 
fosse eleito, mas acabou por 
renunciar à candidatura na véspera 
das eleiçôes. 

nao provoca 
dependência, diz estudo 
Um novo estudo concluiu 
que a cafeina nâo causa 
habituaçâo à maior parte 
das pessoas, e que beber 
até très châvenas de café 
por dia nâo tem qualquer 
efeito na parte do cérebro 
responsâvel pela 
dependência. De acordo 
corn os resultados de um 
estudo francês 
divulgados na segunda- 
feira, durante a reuniâo 
anual da Sociedade de 
Quimica Norte- 
Americana, beber café 
até é bom, pelo menos 
para os ratos... (utilizados 
nas experiências). A 
investigadora Astrid 
Nahlig, do Instituto 
Nacional de Investigaçào Médica de 
França, passou dois anos corn 30 
roedores, tendo chegado à conclusâo 
que o consumo moderado de cafeina 
aumenta a energia e torna "pouco 
provâvel" a dependência. Em abono 
da transparência, importa dizer que o 
estudo foi financiado pela indùstria 
de café francesa. A bancâria Laura 
Comstock nâo hésita quando lhe 
perguntam se concorda corn as 
conclusôes de Nehlig. "Nâo!", 
responde frontalmente. Comstock 
précisa de pelo menos duas bebidas 
corn cafeina para começar o dia - 
normalmente châ ou coka de dieta - e 
a meio da manhâ mais outra bebida. 
"Fico corn dores de cabeça se nâo 
bebo café", disse, sentada à mesa de 
um café ao almoço, corn uma châvena 
de descafeinado na mâo. "Tem de 
haver alguma razâo para isso". 
Segundo Nehlig, séria preciso beber 
sete ou oito châvenas dejava seguidas 
para criar a mesma dependência no 
cérebro causada por uma pequena 
dose de morfina. "A dependência da 
cafeina nâo é idêntica à dependência 
da metanfetamina, da cocaina ou da 
morfina", sustenta Nehlig. "Nâo nego 
que possa haver uma dependência da 

cafeina", prossegue, sublinhando: "Sô 
afirmo que o uso moderado da 
cafeina nâo provoca efeitos fisicos 
adverses". Os estudos sobre a cafeina 
sâo feitos por todo o lado no que 
respeita aos efeitos sobre a saùde. 
Alguns dizem que a droga aumenta a 
produtividade. O Centro de Ciências 
de Defesa do Interesse Pûblico, um 
grupo corn sede em Washington, 
afirma que pode afectar a massa ôssea 
e os fetos. Roland Griffiths, professor 
de psiquiatria e neurologia na 
Universidade de John Hopkins, 
realizou varias investigaçôes sobre a 
cafeina. E encara corn cepticismo as 
conclusôes de Nehlig. "Quando se 
começa a extrapolar dos ratos para o 
homem, todas as coisas mudam", 
disse. "E hâ bastante literatura sobre 
animais e humanos mostrando que a 
administraçâo crônica de cafeina 
produz uma sindrome aguda de 
dependência", destaca. Georgina 
Rocha, que dirige um quiosque de 
venda de café em Los Angeles, vê isso 
todos os dias. Mas sera que acredita 
que a cafeina é saudâvel para os sens 
clientes? "Quando bebo café sinto-me 
toda agitada, por isso também nâo 
pode ser bom para eles", responde. 

1315 St. Clair Ave., W. 
Toronto 

(416) 656-0000 

t^INCOMC TAX 
Viagens/Passagens 
Documentos Consulares 
Cspeciais de Primavera no 
aiuguer de automôveis Clara Casadinho S Ivone Coelho 

riesta Travel deseja uma Pâscoa feliz a todos os seus clientes 
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CARN EIRO Busqué a inovaçào comprando ou 

alugando um imôvel. Um nativo de Leâo 
vai declarar inesperadamente; "Confio na 
sua originalidade e ousadia." Você 
poderâ apaixonar-se loucamente por um/ 
a caranguejo. 

TOU RO Procure atualizar-se corn as ultimas 

tendências da moda, abandonando aquelas 
roupas tào convencionais. Cuidado: hâ um 
nativo de Gêmeos querendo-lhe deixar 
embaraçado/a , Antecipe-se e reaja. 

GEMEOS Tenhacuidado,aquiloquecomeçoucomoum, 
brincadeira poderâ acabar nos tribunais. Um/< 

» 1 taurino/anàodesejaserobjetodegracejos- 
^ y repreendido/a. Hâ 

§ 41 I 
CAR.\.\GIEJ0 
W' 

Seu ciclo estâ em alta, o que começou como 
prejuizo poderâ acabar em lucro, Livre-se de 
idéias preconcebidas, pois o mundo estâ 
mudando. Você serâ solicitado/a para ajudar 
na criaçào de um anüncio. 

LEAO O segredo para o sucesso é combinar beleza, 
f '“SrVBifc arte e tenacidade. Compartilhe corn as 

pessoas informaçôes relacionadas à histôria, 
e compreenda que nada permanece igual, 
embora os factos se repitam. 

ESCORPIAO Ofereça châ e simpatia para aqueles cuja a 

auto-estima anda em baixa. E também 
coopéré corn aquelas pessoas que se 
dedicam a ajudar os que têm pouca sorte. A 
sua aima certamente vai agradecer. 

VIRGEM Pessoas que afirmam ser especialistas serào 

apenas observadores do seu talento. Procure 
® observar as pessoas como realmente sào e nâo 
J como gostaria que fossem. Você tem dons 

^ P extra-sensoriais. 

BALANÇA Um/a colega de trabalho que réclama de dor 

nas costas pode estar dando um falso alarme. 
Nâo seja muito cruel, mas também nâo seja 
ingénuo/a. Um nativo de Caranguejo insiste: 
"Seja verdadeiro/a." 

SAGITARIO Livre-se de ideias preconcebidas e alguns 

conceitos ultrapassados. Imprima seu estilo, 
aceite o papel de li'der corn naturalidade. Seu 
trabalho estâ sendo objecto de observaçào e a 
avaliaçâo serâ excelente. 

CAPRICORNIO Nâo importa o quào longe você vâ, logo 
voltarâ ao lar. Uma luz brilhante vai colocar 
um fim na escuridào. Os seus conflitos 

- » domésticos estarào resolvidos antes do que 
J você imagina. 

AQUARIO Aquilo que a princi'pio você viu como 
brincadeira logo vai transformar-se em algo 
muito sério. Nâo despreze os seus esforços - 
você receberâ elogios em abundância e serâ 
bem-sucedido/a. 

PEIXES Escape das armadilhas de uma mente muito 
limitada para evitar problemas futuros. Você 
vai receber um convite para viagem que vai 
valer a pena, nào o recuse. Participe num 
evento especial, se possivel. 

BANCO ESPIRITO SANTO ^ 

O SEU BANCO DE SEMPRE 

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

Pacote de Bénéficies aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

Cinco cidades orientais encabeçam 
lista das mais caras do Mundo 

Cinco cidades orientais encabeçam, 
pela primeira vez, a lista dos locais 
mais caros do Mundo, de acordo corn 
o relatôrio bi-anual da empresa de 
estudos de mercado William M. 
Mercer, foi divulgado em Genebra. O 
estudo abrange as 132 cidades mais 
caras, ficando Lisboa no 76/o lugar 
corn 76,7 pontos. A classificaçâo, que 
inclui habitaçâo, parte de uma base 
de 100 por cento atribuida à cidade 
de Nova lorque, que fica em 16/o 
lugar. TôqUio ocupa o primeiro lugar 
corn 165,50 pontos, seguida de Hong 

Kong corn 153,30, Beijing com 
152,10, Osaka com 144,40 e Xangai 
corn 140,30. A cidade ocidental mais 
cara é Moscovo, que ocupa o 6/o 
lugar, Londres o 8/o, Genebra o ll/o, 
Zurique o 12/o, Nova lorque o 16/o, 
Paris 20/o e o Koweit - que jâ 
encabeçou esta lista em outros anos - 
encontra-se actualmente em 33/o 
lugar. Bruxelas situa-se nos 52/o 
lugar, Madrid no 66/o e Lisboa em 
76/o. No continente africano, a 
cidade do Cairo (Egipto) é a que 
detém o mais elevado custo de vida. 

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

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

Internet - http:/ /www.bes.pt 
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ATLAS 
CAR RENTAL 

Automoveis e Carrinhas (7 e 8 lugares) 
7 escritôrios - Descontos a agêneias 

de viagens e agentes artisticos - Carros novos 

Serviço 24 horas 

25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: S3S"7T02 



O MILÉNIO 
Sexta-feira, 26 Março, 1999 

MISCELÂNIA 21 

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

HORIZONTAIS: 1-Sacerdote muculmano; que produz tudo. 
2-Transacpao comercial;Deua do Amor.3-Disparam; aze- 

do.4-Latada8;cresclda.5-Pais dos pais;zangara.6-Cont 
prep.Em com o art.def.A;alguma;prep..7-Pron.poss.;a- 
nimal doméstico;ru£m.8-Ciencla da moral;medida agrd^ 

ria.9-Ermlda fora do povoado;ramadas.10-Perfume;pru- 

ma.ll-Banca;emparelhar.12-Triângulo corn 2 lados igu- 
ais;o m.q.ole'. 

VERTICAIS: 1-Que aspira ; planta umbelffera exist, em 
Portugal.2-Limite;criadores.3-Sacude; elegante.4- Re- 

zava;leitos.5--Fim;qualquer de entre dois ou mais. 6- 
A minha pessoa;flexâo feminina de seujnome de letra. 

7-Laco;esmague;oxido de c^lcio.8-Cantiga;temperamen- 
to.9-Errar;lavrara.10-Secas; rival.11-Rolarem; condu- 
tor de palanquim na India.12-Suf.nominal de abundân- 
cia; amolgaram. 

Soluçôes da semana passada: 

HORIZONTAIS; 
1- Pâ; oraculino. 2- Ama; Arabia. 3- Dara; am; re. 4- Adaga; 

alar. 5- Roma; 1er; opa. G- Ira; cecal; ar. 7- Aa; latas; Ari. 

8- Metal; ao. 9- Piral; bom. 10- Fanar; comem. 11- Eram; 

toleima. 12- Zàs; camarada. 

VERTICAIS: 
1- Padarias; fêz. 2- Amadora; para; 3- Arama; minas. 4- Agâ; 

leram. 5- Rà; catar. ü- Arc; létal; ta. 7- Ca; fecal; com. 8- Uba; 

ras; boca. 9- Lima; corner. 10- la; lo; meia. 11- Rapara; 

MMD. 12- Operârios; Aa. 

Ex-Miss Universo, 
Irene Saez, eleita 

governadora 
A ex-Miss Universo 
Irene Saez foi eleita 
governadora do 
Estado venezuelano 
de Nueva Esparta, 
com 70,8 por cento 
dos votos, indicou a 
comissâo eleitoral 

' apôs O escrutinio de 
98 por cento dos 
boletins. A derrotada 
adversaria de Hugo 
Châvez nas eleiçôes 
presidenciais de 1998 
torna-se assim governadora de um Estado 
essencialmente turistico, 300 quilômetros a 
nordeste de Caracas, num escrutinio 
marcado por uma abstençâo de 61 por cento, 

i A campanha de Saez foi apoiada pelo Imovimento do présidente Hugo Châvez e 
por vârios movimentos independentes. 

A Miss Universo 1981, de 37 anos e 
licenciada em Ciências Politicas, declarou 
que ira apostar na promoçâo turistica do 
Estado, nomeadamente através da realizaçâo 
de espectâculos e eventos como o concurso 

I Miss universo. 

HORACIO DOMINGOS WHOLESALE 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD. 

Horâcio Domingos 

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

Jâ hâ algumas semanas que 
mencionamos esta extraordinâria 
semana - a primeira, por sinal - 
que a YUPA (Associaçâo 
Portuguesa da Universidade de 
York) iria realizar. A tào desejada 
semana chegou e tem o seu 
término hoje hâ noite corn uma 
dança no Europa Catering para a 
quai estâo convidados nâo sô 
estudantes universitârios, mas 
também os que frequentam a 
escola secundaria. Mais detalhes 
também serâo dados nesta mesma 
pagina sobre esta semana, na 
prôxima ediçâo deste jornal. 
O grande objectivo desta semana 
centralizou-se na promoçâo do 
ensino superior e no num maior 
numéro de estudantes luso- 
descendentes a frequentar este 
mesmo ensino. E claro que todo o 
sonho é muito bonito, o 
importante é concretizâ-lo e, acima 
de tudo, receber o apoio de alguém 
ou de alguma instituiçâo que 
queira ajudar na sua concretizaçâo. 
A YUPA recebeu-o, nâo sô dos 
meios de comunicaçào, pelo 
menos neste caso, como também 
através de outras organizaçôes da 
comunidade, nomeadamente da 
Federaçâo de Empresârios e 
Profissionais do Ontario que 
patrocinaram o dia de ontem. 
Antes, porém, gostaria de 
mencionar que na passada 
segunda-feira, vârios estudantes 
luso-descendentes que frequentam 
a Universidade de York 
deslocaram-se até às escolas 
Loretto College, St. Mary's, Bishop 
Morocco, Central Commerce e 
West Toronto. Esta deslocaçâo 
consistiu em informar os diversos 
estudantes portugueses que 
frequentam estas escolas sobre a 
vida académica em gérai. 
Seguindo este pensamento, na 

terça-feira inverteram-se os papeis 
e os estudantes das escolas 
secundârias acima referidas 
deslocaram-se até à Universidade 
de York para terem uma pequena 
ideia do que é, afinal, a 
universidade. E curioso que em 
conversa corn alguns dos 
organizadores desta semana, mais 
propriamente o Joào, o Sergio e a 
Melissa (présidente da YUPA), 
disseram-nos que para além deste 
dia ter sido um sucesso, foi 
extremamente divertido ver as 
expressôes de muitos dos alunos 
quando se viram frente a uma aula 
de 500 estudantes. Como 
consequência, os membros da 
YUPA tiveram uma tarde repleta 
de perguntas feitas pelos visitantes, 
o que acharam extremamente 
importante, uma vez que 
demonstrou haver muito interesse 
pelo ensino superior. Quanto à 
parte financeira, assim como o dia 
dedicado às carreiras achamos 
conveniente fazê-lo na prôxima 
semana para que possamos ter o 
testemunho daqueles que 
organizaram e que participaram 
em tais eventos. No entanto, 
gostariamos de mais vez fazer o 
convite a todos os jovens para que 
logo à noite passem pelo Europa 
Catering para fazerem parte do 
encerramento da Semana da 
Educaçâo da YUPA e para celebrar 
o chamado "Portugal apôs a 
Escuridâo" - a boémia 
universitâria. Nâo faites! Quanto à 
YUPA estâo, sinceramente, de 
parabéns pelo magnifico trabalho 
que tem estado a desenvolver, 
principalmente nesta época do ano 
em que os exames estâo à porta, os 
projectos tem ser terminados e as 
horas de descanso sâo minimas (se 
é que hâ algumas)! Bern hajam! 
Continuem e contem sempre corn 
o nosso apoio. Para a semana hâ 
mais! 

AS SINE E DIVULGUE 

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

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

mais informaçôes: (416) 538-0940 

Artes Marciais Modernas 
O jovem português, 

José Carlos Silva, 
natural de 

Mirandela, cinto 
negro de Kung-Fu e 

de Artes Marciais 
Modernas, abriu 

uma Escola 
"Modem Martial 

Artist's", onde 
ensina dezenas de 

jovens, 80 % dos 
quais de origem 

portuguesa. o 
Sensei José Carlos 

Silva, tem a sua 
Escola no 208 

Christie St., em 
Toronto. 

Inf; (416) 537-6008. 
Uma boa soluçâo 

para o 
preenchimento dos 

tempos livres dos 
sens filhos. 

WÆi 

Governo atribui 400 mil 
contos a 37 associaçôes juvenis 
o Instituto Português da Juventude 
(IPJ) assinou esta semana protocoles 
corn 37 associaçôes juvenis nacionais 
que incluem um investimento global 
do governo de cerca de 400 mil 
contos, foi anunciado. O secretârio de 
Estado da Juventude, Miguel Fontes, 
salientou que ainda nâo foi dada às 
associaçôes juvenis a importâneia que 
elas têm na sociedade portuguesa. As 
associaçôes juvenis representam "um 
espaço de educaçâo nâo formai muito 
importante para os jovens", sublinhou 
Miguel Fontes, adiantando que estas 
sâo uma forma de promoçâo da 
participaçâo civica e de 
aprendizagem democrâtica. 

Referindo-se aos objectivos das 37 
associaçôes que assinaram protocolos 
por terem sido aprovados os 
respectivos pianos anuais de 
actividades - Miguel Fontes salientou 
que estes sâo dos mais diversos. O 
ambiente, a ocupaçâo de tempos 
livres, a cultura e o escutismo sâo, 
entre outros, objectivos destas 40 
associaçôes juvenis de âmbito 
nacional. A assinatura dos protocolos 
relativos aos pianos de 
desenvolvimento para as associaçôes 
juvenis inscritas no registo nacional é 
feita, desde 1997, ao abrigo do 
Programa de Apoio às Associaçôes 
Juvenis (PAAJ). 

J^SSIJSTE E DIVEIEGE 

A.ssinatura anual no danadà, por apenas $48, incluindo o 
GST, para EUA. $75, e Europa $X30. 

Envie a sua inscriçâo através do FAX: (416) 538—0084 

Faça de << O AXIEÉrSIO >> a sua companHia semanal. 

Nome: 

IVlorada: 

Telefone: 

Pairai mais informaçoes: (4T6) 538-0940 
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Cinco mil estudantes em marcha 
invadiram as ruas de Lisboa 

I Milhares de estudantes Imanifestaram-se em Lisboa e nâo 
foram sensiveis a tentativas de 
aproveitamento politico da 
marchaMILHARES. Com um 
atraso de duas horas, estudantes 
concentraram-se Trente ao 
Parlamento, vindos do Terreiro do 
Paço, seguindo depois para o 
ministério "Isto nâo é campanha 
eleitoral. 
O que nos nâo queremos é pagar!", 
asseguravam ontem os lideres 
estudantis, numa referência à Lei 
do Financiamento do Ensino 
Superior, perante vârios deputados 
da oposiçâo que os tentavam 
cativar para a sua causa. Afinal, 

I sempre eram uns milhares de 
I jovens (entre cinco mil e sete mil, 
I consoante o ponto de vista fosse o 
I das forças de segurança ou dos 
I manifestantes) do ensino superior 
I universitârio e politécnico, püblico Ie privado, a que se juntaram ainda 

alunos do secundârio e mesmo 
I alguns professores. I Depois de sugerir que os 

estudantes manifestassem a sua 
vontade nas prôximas eleiçôes 
legislativas. Pedro Pinto, do PSD, 
que sempre se dirigiu aos seus 
interlocutores por "tu", tipo "estou- 
te a dizer...", foi mudando, 
gradualmente, de cor, até roçar o 
vermelho-vivo, perante as respostas 
que ouviu. "Isto nâo é campanha 
eleitoral", "nâo queremos 
campanha aqui" foram alguns dos 
mimos lançados pelos estudantes. 
Pedro Pinto até teve de ouvir de 
Miguel Pinto, présidente da 
Federaçâo Académica do Porto, o 
seguinte comentârio: "Vocês sâo 
todos iguais." Saiu-lhe um "é 
dificil...", mas o deputado social- || democrata apercebeu-se que era a 
deixa para sair de cena. "A 
continuaçâo de uma boa luta", 
portante. 
A Juventude Socialista QS), 
personificada pela deputada 
Catarina Mendes, bem aproveitou 
o momento para entregar um 
comunicado onde se saudavam 
todos os estudantes "na 
comemoraçâo de mais um dia 24 
de Março celebrado em liberdade", 
mas, na verdade, nâo era isso que 
qs manifestantes queriam ouvir. 
À cautela, Luisa Mesquita, do PCP, 
optou por evitar o torn demasiado 
coloquial, que a juventude também 
é um poste, e vai dai preferiu o 
"você" directo e os "vocês" 
generalista. Falou das propostas 
que o seu partido jâ apresentou no 
sentido da alteraçâo da Lei do 
Financiamento do Ensino Superior 
e das criticas ao numerus clausus. 
Os jovens, porém, mesmo 
poupando a deputada a 

comentârios menos piedosos, jâ I 
estavam noutra. Eram 17 e 35 | 
quando se ouviu o grito de guerra: | 
"Bora! Vamos ter corn o Grilo." I 
Antes disso, muitas outras palavras | 
de ordem foram proferidas, corn | 
um atraso de duas horas em ï 
relaçâo ao previsto (chegaram | 
quase às cinco depois de se | 
concentrarem no Terreiro do I 
Paço), por milhares de jovens | 
Trente à Assembleia da Repûblica | 
(AR): "Socialisme na gaveta, o | 
ensino é uma treta", "estudantes | 
unidos jamais serâo vencidos", "o | 
Grilo nâo manda aqui". | 
Mas, mesmo corn um atraso tâo I 
dilatado - "manifestaçâo de I 
estudantes sem atraso nâo é I 
manifestaçâo", como assegurava I 
alguém -, a chegada daquela | 
enorme massa de gente, ainda por | 
cima corn ar de poucos amigos, | 
impôs algum respeito aos agentes | 
da PSP (sete dezenas), que os | 
acompanharam ao longo de todo o | 
percurso - do Terreiro do Paço | 
(local de encontre), passando pela | 
AR (paragem obrigatôria), até à | 
porta do Ministério da Educaçâo, I 
na Avenida 5 de Outubro (o | 
destine inevitâvel). | 
Nesse Dia do Estudante, os | 
dirigentes associatives nâo I 
conseguiram, porém, sensibilizar a | 
tutela, tanto mais que nâo | 
puderam entregar o documente | 
reivindicativo onde exigem mais e | 
melhor Acçâo Social Escolar, a | 
revogaçâo da Lei do | 
Financiamento, a avaliaçâo I 
pedagôgica dos docentes, o I 
aumento da autonomia I 
universitâria e o fim dos numerus j 
clausus, entre outras questôes. Mas I 
nâo era nada que, à partida, nâo | 
estivessem à espera, como disse o | 
lider estudantil Joâo Cabrita. | 
Tudo sopesado, os estudantes I 
fazem um balanço final positive I 
para um dia que acabou corn um | 
concerto na Cidade Universitâria e | 
até teve direito a uma serenata | 
cantada a Amâlia Rodrigues: | 
"Mostrâmos que queremos um I 
projecto educative, desde o ensino | 
bâsico ao superior. A marcha foi | 
ordeira e pode dar frutos num I 
future proximo." Nâo I 
especificaram, porém, o grau de | 
proximidade. | 
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Enfermagem: Estudantes 
contestam ministra da Saùde 

O Ministério da Saùde quer resolver 
o problema de falta de enfermeiros a 
custa dos cerca de dois milhares de 
finalistas do Bacharelato de 
Enfermagem, acusaram as 
associaçôes de estudantes daquele 
curso. 
A Federaçâo Nacional de Associaçôes 
de Estudantes de Enfermagem 
aproveitou a deslocaçâo da ministra 
da Saùde ao Algarve para a 
inauguraçâo das novas instalaçôes da 
Escola Superior de Enfermagem de 
Faro para protestar face ao que 
classificam como "intolerância" de 
Maria de Belém na resoluçâo dos seus 
problemas. 
Em conferencia de imprensa 
realizada na nova escola, minutes 
antes da sua inauguraçâo, a FNAEE 
acusou o ministério de protelar a 
decisâo de deixar os estudantes que 
terminam em Julho os seus 
bacharelatos prosseguirem corn a 
licenciatura. "Sô impedindo os 
finalistas de continuar os estudos por 
mais um ano é possivel lançar para o 
mercado de trabalho, jâ este ano, 
cerca de dois mil enfermeiros recém- 
formados", explicitou Helena 
Carneiro, acusando o ministério de 
Maria de Belém de fazer dos 
estudantes "carne para canhâo". Os 

estudantes aproveitaram a cerimonia 
para entregar a detentora da pasta da 
saùde um dicionârio de proteste corn 
os significados de palavras como 
"diâlogo, direito, discriminaçâo, 
ensino, igualdade, justiça, paixâo e 
restruturaçâo". Segundo a FNAEE 
toda a questâo em volta da 
licenciatura de enfermagem pôe-se 
devido ao facto de o curso ser 
tutelado por dois ministérios, o da 
Educaçâo e o da Saùde. 
O Ministério da Educaçâo nâo 
levantou obstâculos a que os finalistas 
deste ano possam prosseguir ds 
estudos se for essa a sua opçâo, no 
entanto, o ministério da Saùde tem 
vindo a adiar a sua decisâo 
argumentando que as escolas nâo têm 
capacidade para o excedente de 
estudantes assim criado. Durante a 
cerimonia de inauguraçâo, as varias 
dezenas de estudantes présentes no 
anfiteatro da Escola .ouviram o 
discurso de Maria de Belém de 
cabeça baixa, como forma de 
proteste. 
Aquando da entrega do dicionârio, a 
ministra lamentou que os alunos 
tenham "falado em discriminaçâo 
(palavra em relevo no dicionârio) e 
isso nâo tivesse sido respeitado pelos 
estudantes na sessâo". 

SPRING WATER BEVERAGES 
A 

Aguas puras 
adodcadas 

ùnicamente corn o 
açûcar natural dos 

frutos. 

Para mais informaçôes telefone para: 

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

DISTRIBUIÇÂO 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 
-A "ACAPO", realiza uma reuniao de trabalho na 
Galeria Corte Real, terça-feira, dia 30, as 20:00 
horas, aberta a todas as equipas de futebol que 
queiram participar na "Taça Camôes-99". 

-A "Casa do Benfica", em Toronto, realiza sabado, 
dia 27, na sede-social, 21 Robina Ave., o bade da 
Primavera com jantar e a presença do Conjunto 
2001. Depois, a 2 e 3 de Abril, a grande Festa da 
Pascoa. Info: (416) 240-8804. 

-Sabado, dia 27, a Casa do Alentejo, em Toronto, 
realiza a partir das 19:30, a "Festa do Imigrante", 
com teatro, ginastica ritmica, poemas e variedades 
com Fatima Ferreira. 

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

-A Comissâo de Apoio aos Jovens do Crupo 
Desportivo de Sao Roque, Sao Miguel, convidam 
antigos dirigentes e jogadores residentes no 
Ontario, a uma reuniao, dia 28, às 15:00 horas, no 
Argyle Cafe, em Toronto. Info: (416) 267-6507 ; 532- 
5096 e 265-7484. 

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

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

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

-O Crupo de Saude Feminino "Bem Estar", 
colaboraçâo entre a St. Stephen's Community 
House, 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 Camoes, 
Consulado-Ceral 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. 

-O "Craciosa Community Centre of Tdronto", 
realiza os festejos do seu 19o. Aniversario, na sua 
sede-social. Os nossos parabéns, aos graciosenses. 

-A Irmandade do Divino Espirito Santo da 
Comunidade Portuguesa da Igreja de Santa 
Catarina de Siena, 1099 Danforth Ave., em 
Toronto, realiza, domingo, dia 4 de Abril, a Festa 
da Pascoa, com inicio às 14:00 horas. Ainda, 
mvisica para dançar e Danças Carnavalescas. 

Precisa-se de pessoal para jardinagem 
com experiência. Paie com Raùl 
(905) 761-9241 

Companhia de Asfalto précisa de 
condutor de camiào com carta de 
conduçâo A-Z, e experiência. 
TEL.:(416) 741-8391 

Armazém de amortecedores de 
camiào em Mississauga, précisa de 
empregado corn bom conhecimento de 
Inglês e carta de conduçâo. 
TEL.: (905) 564-2919 e fale corn Joe 
Fernandes. 

Companhia de construçâo nécessita 
de operador de empilhadora e de 
ajudante de pedreiro. 
TEL.: (416) 826-7494 

Companhia de limpeza précisa de 
pessoal para Oakville e Burlington. 
TEL.: (905) 669-6565 

Padaria précisa de empregados de 
baicâo em regime de part-time com 
experiência. 
TEL: (416) 531-2888 

Companhia de construçâo précisa de 
carpinteiros de cofragem corn 
experiência. 
TEL.: (416) 653-1737 * Depois das 
18:30 pm. 

Fabrica de cadeiras précisa de 
empregados. 
TEL: (416) 785-8779 

Companhia de jardinagem em 
Hamilton précisa de pessoal. 
TEL.: (905) 572-7111 

Companhia de marketing tem 60 
vagas para vendedores, marketig e 
telemarketing. E necessârio um 
conhecimento de Inglês muito bom. 
TEL.: 955-0364 e pergunte por Elaine. 

Churrasqueira Portuguesa précisa de 
empregada de balcào corn 
experiência. 
TEL.:(416) 538-3363 
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Kosovo: Avançado portista 
Drulovic ‘‘nào acredita na g^erra” 

O jogador de futebol do FC Porto 
Ljubimko Drulovic, natural de 
Belgrade, capital da Repüblica da 
Jugoslâvia, diz que “sô recela a guerra 
no Kosovo quem nâo é jugoslavo”. 
“Tenho a maior parte da minha 
familia a residir na Jugoslâvia e as 
informaçôes que me transmitem 
levam-me a pensar que a guerra nâo 
vai acontecer”. O conflito armado no 
Kosovo pode estar por horas, uma vez 
que a Jugoslâvia nâo aceitou as 
condiçôes impostas pela NATO e 
Javier Solana, secretârio-geral da 
organizaçâo, jâ ordenou as forças 
militares um ataque à regiâo. 
Drulovic, que estâ em Portugal hâ 
sete anos, concorda corn a posiçâo do 
seu pais e considéra que o présidente 
sérvio. Slobodan Milosevic, apenas 
“se limita a defender os interesses do 
seu 'povo”. “Acho que o Kosovo nâo 

deve ser tornado 
independente, pois 
sempre foi um 
territôrio sérvio”, 
afirma Drulovic, 
que sustenta que no 
Kosovo “a maioria 
populacional de 
origem albanesa” 
résulta de “uma tâctica” utilizada 
para obter esse fim: “Enquanto os 
casais sérvios têm dois filhos, os 
albaneses têm oito, o que corn o 
decorrer dos anos tornou natural esta 
supremacia demogrâfica. 

Uma soluçâo que évité o conflito 
armado entre a comunidade 
internacional, através da NATO, e a 
Jugoslâvia, pode passar ainda pelo 
dialogo, mas “nâo se sabe o que pode 
acontecer”, diz Drulovic. 

NATO deveria gastar mais tempo em dialogo 
corn Milosevic - jogador albanês da Académica 

o albanês Abazaj, 
actualmente ao serviço da 
Académica de Coimbra, 
defendeu que a NATO 
deveria "gastar mais tempo 
em diâlogo" corn o 
présidente da Jugoslâvia, 
Slobodan Milosevic, como 
forma de salvaguardar a 
vida das pessoas que vivem na Servia. 
"Eles (responsâveis da NATO) têm 
que tomar uma decisâo corn calma, 
por causa das vidas do povo sérvio 
que, assim como o albanês, nâo tem 
nada a ver corn a politica", disse o 
jogador de futebol. Eduard Agim 

Abazaj, que deixou a Albânia 
hâ cerca de nove anos, 
considera-se "um homem de 
paz" e gostaria que a situaçâo 
do Kosovo (provincia da 
Servia de maioria albanêsa) se 
resolvesse pacificamente, 
"porque a guerra nâo e' boa 
para nenhum dos lados". 

Salientou que "a politica sérvia nâo 
tem nada a ver corn a cultura 
albanêsa, nem corn o territôrio de 
Kosovo", apelando a que "os militares 
abandonem o territôrio albanês, para 
que o povo possa fazer a sua vida 
normal, corn a sua dignidade". 

Boavista / Castigo de Jaime 
Pacheco objecto de recurso 
O Boavista decidiu 
quarta-feira recorrer 
do castigo de vinte 
dias de suspensâo 
aplicado ao técnico 
Jaime Pacheco, apôs 
ter sido expulso no 
final do jogo corn o 
Vitôria de Setübal. da 
26/a jornada do 
"nacional" de futebol. 
O recurso, que serâ 
enviado para o 
conselho de justiça da 
Federaçâo Portuguesa 
de Futebol "o mais 
râpido possivel'V nâo 
serâ sustentado em 
nenhum material de 
apoio (gravaçâo video ou jornais), 
devendo os argumentos apenas 
serem baseados corn a versâo do 
técnico "axadrezado", que foi 

ainda multado em 
400 mil escudos. Sem 
recurso, ficam os 
castigos a Timofte (1 
jogo), que serâ "limpo" 
no jogo da Taça de 
Portugal, sâbado, 
frente ao Gil Vicente, 
e Luis Manuel, 
castigado corn dois 
jogos, apôs ter 
atingido o sadino 
Tonito corn uma 
cotovelada. Os 
"axadrezados", que 
empataram no Bessa a 
U1 corn o Vitôria 
Setübal, ocupam 
presentemente o 
posto da pauta 

classificativa, corn menos très 
pontos que o comandante, o FC 
Porto. 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A maior companhia privada 
distribuidora de ststemas de 

telecomunicaçôes do Canada. 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 

COMPANION 

N£7RTEL 
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 

iJiMl â® ©Mtsoùüâ ê a îüKâüa jpaüaKgâjpdl..® 

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

CiJ^Authorized IndependentDistributor 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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Artes Marciais, em destaque 

Silvestre's Freestyle Martial Arts, a ünica escola de Artes Marciais que trabalha exclusivamenté 
para a comunidade portuguesa, esta em preparaçâo para o Campeonato Mundial. 

Para tal, a escola participou no "Torneio Dragons", nas categorias Cintos Vermelhos, Castanhos e 
Pretos. Marisa Ferreira, Allen Figueiredo e César Silva, conseguiram o primeiro lugar nas suas 
categorias e, Armando Silva, Joe Ferreira, terceiros lugares e, Rui Martins, um quarto lugar. 

TAP-Rali 
Vitoria de McRae 
o escocês Colin McRae venceu 
o Rali de Portugal de forma 
irrepreensivel, depois de ter 
liderado a etapa portuguesa do 
campeonato do Mundo da 
primeira à ultima especial, 
confirmando as potencialidades 
do novo Ford Focus WRC. 
Entre os portugueses, Rui 
Madeira (Subaru Impreza 
WRX) repetiu o feito do ano 
passado, sendo novamente o melhor piloto 
nacional, apôs terminar na nona posiçâo. Por seu 
lado, Miguel Campos (Mitsubish Carisma GT) 
efectuou uma excelente prova, impondo-se sem 
margem para dùvidas no agrupamento de 
produçâo. 
Na Formula 2, Adruzilo Lopes (Peugeot 306 Maxi), 
depois dos diversos problemas que o afectaram 
durante toda prova, nâo foi além do terceiro lugar. 

atrâs dos Hyundai Coupé EV2, do sueco Kenneth 
Eriksson e do escocês AJister McRae. 

Colin McRae, que apôs conquistar uma preciosa 
vantagem de 37,9 segundos na terceira "especial" 
do rali se limitou a controlar os adversârios mais 
directes, somou em Portugal o segundo triunfo 
consecutive do seu Ford Focus no 'Mundial' de 
ralis. 

Terrenos da Luz 
nâo estâo hipotecados 

o Présidente Joâo Vale e Azevedo 
desmentiu categoricamente a 
existência de qualquer hipoteca sobre 
os terrenos pertencentes ao Sport 
Lisboa e Benfica, como parte 
intégrante de um négocié que 
envolveria a Urbanizaçâo Sul. 
«Nem o Estâdio da Luz nem qualquer 
outre terreno esta hipotecado», 
garantiu o Présidente, em declaraçôes à 
Comunicaçâo Social. Joâo Vale e 

Joào Vole e Azevedo 

Azevedo esclareceu que o Benfica 
tinha feito um contrato promessa de 
compra e venda da Urbanizaçâo Sul, 
pelo quai, em caso de um hipotético 
incumprimento por parte do Benfica, 
a primeira garantia dada à empresa 
compradora fora um «aval pessoal de 
4,5 milhôes de contes» e, no caso de 
este nâo funcionar, esta teria entâo 
direitos sobre outres terrenos do 
Benfica. 

Resuliados 
c Classlficacâo a 

Jogos de quarta-feira 

Toronto 5 San José 8 
Ottawa 0 Boston 3 

Carolina 2 NY Islanders 1 
Tampa Bay 0 Nashville 3 
Florida 1 NY Rangers 2 

Detroit 2 Buffalo 1 
Colorado 5 Vancouver 2 
Edmonton 0 Montreal 2 

Jogos de quinta-feira 

Boston - Chicago 
New Jersey - Pittsburgh 
Vancouver - St. Louis 
Phoenix - Washington 
Los Angeles - Dallas 

Jogos para hoje 

Carolina - Toronto 
Florida - Nashville 

Detroit - Tampa Bay 
Colorado - Washington 

Ottawa - San Jose 
Dallas at Anaheim 

Conferencia Oriental - 
Divisâo Nordeste (quarta-feira) 

Equipa J V D 

Ottawa 70 40 21 
Toronto 70 38 27 
Buffalo 69 32 24 
Boston 70 32 27 
Montreal 70 30 32 

E GM GS PTS 

9 203 149 89 
5 221 204 81 
13 181 154 77 
11 184 159 75 
9 165 178 67 

Conferencia Ocidental - 
Divisâo Noroeste (quarta-feira) 

Equipa J V D E GM GS PTS 

Colorado 71 35 26 9 202 180 81 
Calgary 69 27 32 10 185 194 64 
Edmonton 70 26 34 10 192 193 62 
Vancouver 71 20 40 11 169 221 51 

Ooxxcrete aSLçôres 
“Concrete Specialist” 

Concrete Work 
• Basement & Garage Floors 

• Exposed Aggregate 
• Interlocking 

• Flagstone 
• Ceramics 

Free Estimates Call 
Antonio Amaral 
'*«'842-3020 

Brasil 
>“'338-5437 
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Campeonato Nacional de 

Futebol da I Divisâo 

Classificaçâo 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 
2 BOAVISTA 
3 BENFICA 
4 SPORTING 
5UNIA0LEIRIA 
6AMADORA 
7 SETUBAL 
8 GUIMARAES 
9 SALGUEIROS 
10 MARITIMO 
11 BRAGA 
12 RIO AVE 
13 FARENSE 
14 BEIRA-MAR 
15 CAMPOMAIOR 
16ALVERCA 
17 CHAVES 
18 ACADEMICA 

J V E D M S P 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

18 5 
16 8 
16 5 
14 9 
10 8 

9 
8 
7 
13 
8 
10 
10 
7 
12 
6 
10 
8 
7 

3 
2 
5 
3 
8 
8 
9 

61 
43 
53 
48 
26 
28 
27 

10 40 
7 35 
11 32 
10 30 
10 21 
12 24 
9 25 
13 29 
11 21 
13 33 
15 26 

23 59 
20 56 
20 53 
21 51 
21 38 
31 36 
30 35 
34 34 
38 31 
35 29 
44 28 
35 28 
40 28 
35 27 
39 27 
37 25 
50 23 
49 19 

Resultados da 26^ Jornada 

Boavista - Setübal 1-1 
Marîtimo - Sporting 1-3 
Salgueiros - FC Porto 1-3 
Beira Mar - Rio Ave 1-2 

Farense - Estrela Amadora 1-1 
Guimarâes - Académica 1-1 

Braga - Campomaiorense 0-2 
Alverca - Chaves 3-1 

Uniâo Leiria - Benfica 1-1 

Jogos da 27“ Jornada 

Prôxima jornada (03 Abr): 
Campomaiorense - Beira Mar 

Rio Ave - Farense 
Estrela Amadora - Maritimo 

Sporting - Guimarâes 
Académica - Alverca 

Chaves - Boavista 
Setübal - Uniâo Leiria 
Benfica - Salgueiros 

FC Porto - Braga 

Melhores marcadores 

- 29 golos: 
Mario JARDEL - FC Porto 
- 19 golos: 
NUNO Ribeiro "GOMES" - Benfica 
-13 golos: 
Ion TIMOFTE - Boavista 
Elpidio SILVA - Braga 
-11 golos: 
AYEW Kwane - Boavista 
-10 golos: 
Alexander Bunbury "ALEX" - Maritimo 

Benfica em Nova lorque 
As équipas de futebol do Benfica, Ajax de 
Amesterdâo (Holanda) e Panathinaikos (Grécia) 
participam entre 23 e 25 de Julho na Taça Gotham, 
organizada pelo New York MetroStars, anunciou o 
director do clube, Charlie Stillitano. O MetroStars 
nâo participarâ, contudo, no torneio, devendo em 
breve ser escolhida uma quarta équipa estrangeira 
para participar na competiçâo. "A Taça Gotham 
serâ semelhante à Taça Parmalat que organizâmos 
em 1995, corn quatro équipas a lutarem pelo troféu 

num sistema de pontos", disse Stillitano. O 
responsâvel adiantou que a deslocaçào dos clubes 
europeus a Nova lorque serâ uma oportunidade 
ünica, pois "o Benfica, Ajax e Panathinaikos sâo 
dos maiores nomes da histôria do futebol mundial". 
Antes de participar na Taça Gotham, o Ajax 
efectuarâ um jogo particular com o New England 
Revolution, da Liga Profissional dos Estados 
Unidos, a 21 de Julho nos arredores de Boston, 
Massachussetts. 

Sérgio Conceiçâo 
Sérgio Conceiçâo voltou a estar em destaque ao 
marcar o primeiro dos dois golos sem resposta corn 
que a Làzio bateu o Veneza, em jogo da 26.* 
jornada do campeonato italiano. Mihajlovic foi o 
autor do segundo tento da formaçâo comandada 
por Sven Goran Erikson. A Lâzio comanda a prova 
com 55 pontos, mais cinco do que a Fiorentina de 
Rui Costa, que ontem venceu dificilmente o 
Piacenza, por 2-1. O argentino Batistuta abriu o 
marcador, aos 6 minutos; Inzaghi empatou aos 71, 
através de uma grande penalidade; e sô no ultimo 
minuto de jogo Esposito tranquilizou, apontando o 
golo da vitôria. 
O Inter, onde alinha Paulo Sousa, sofreu uma 
humilhante derrota, por 4-0, corn a Sampdoria, 
onde Montella brilhou ao marcar por très vezes (12, 
53 e 65), e viu o treinador demitir-se. 
O romeno Mircea Lucescu, que em Dezembro 
substituira o despedido Luigi Simoni, nâo resistiu à 
série quase infindâvel de desaires que a équipa 

Il Europeu-2000 
I Sexta-feira, dia 26, corn inicio às 16:00 horas, as 

selecçôes de Portugal e do Azerbeijâo 
defrontam-se a contar para a qualificaçâo do 

I Europeu-2000. 
I Depuis, na quarta-feira, dia 31, a Selecçâo IPortuguesa volta a jogar mas contra a sua 

congénère do Liechtenstein, jogo que serâ 
iniciado às 14:45 horas. Ambos os jogos serâo 
relatados em CIRV-fm. 

marca pela Lâzio 
milanesa tem averbado. 
Recorde-se que, na 
quarta-feira, o Inter foi 
eliminado da Liga dos 
Campeôes pelo 
Manchester United, 
uma semana depuis de 
ter sido afastado da 
Taça de Itâlia ante o 
Parma. Com a derrota 
de ontem, o Inter estâ 
hâ dez jogos sem 
conhecer a vitôria. 
Paulo Sousa esteve em 
destaque por antes do 
jogo corn o Manchester 
ter criticado publica-mente o treinador. 

O Inter estâ em nono lugar no campeonato e tem 
36 pontos, menus 19 do que a Lâzio. 

Taça de Portugal 
Sâbado, dia 27, a contar para os oitavos de final da 
Taça de Portugal, o Boavista recebe o Gil Vicente. 
No domingo, dia 28, em jogo desempate para os 
oitavos de final da Taça de Portugal, jogam Uniâo 
de Leiria e Beira Mar. 
Resultado do encontro disputado quarta-feira 
relative à quarta eliminatôria da Taça de Portugal 
em futebol: 
Sâo Joâo Ver (II B) - Oriental (II B), 2-1 

Engano de 50 metros 
trama meia-maratona de Lisboa 

A "Meia" e Mini-maratona de 
Lisboa "Correio da Manhâ" 
"engarrafaram" literalmente a 
zona ribeirinha da capital, na 
manhâ primaveril de 
Domingo, corn mais de 22 mil 
atletas a atravessarem a 
majestosa ponte 25 de Abril 
em ambiente festivo, naquela 
que foi considerada a melhor 
meia-maratona do Mundo no 
ano transacto. O dominio 
competitive voltou a pertencer 
aos africanos, corn a queniana Tegla Loroupe a 
relegar a portuguesa Fernanda Ribeiro para 
segundo lugar e a conquistar o seu "penta" em 
Lisboa. Na prova masculina, o queniano Jophet 
Kosgei estreou-se na meia-maratona corn um 
excelente triunfo, deixando Antonio Pinto num 
modesto 8° poste, numa corrida que teve mais 50 
metros...Um engano dos batedores da policia junto 

ao Rossio (nâo deixando os 
atletas contornarem a praça) 
instalou o pânico na 
organizaçâo mas, em resposta 
râpida a este verdadeiro "balde 
de âgua fria", Carlos Môia 
decidiu afastar o "bidon" de 
retorno mais 350 metros. Os 
atletas acabaram por percorrer 
mais 50 metros (apôs uma 
râpida mediçâo), foram 
prejudicados no tempo final, 
mas as marcas sâo todas 

homologadas. Alheios a este incidente, que deixa 
uma "nôdoa" na melhor maratona do Mundo em 
98, estiveram os atletas quenianos, que ocuparam 
todos os lugares do pôdio da corrida masculina e 
nem se aperceberam do erro, imprimindo um 
ritmo diabôlico, fazendo "descolar" Antônio Pinto 
e as esperanças lusas de repetir o triunfo do ano 
passade. 
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O MILÉNIO 

Agora é mesmo desPORTO ! 
Com mais a escorregadela de 
Leiria, o Benfica ficou-se nas 
"covas" e terâ de fazer os 
(im)possiveis de, pelo menos, nâo 
ficar arredado do 2o. lugar, para 
poder "apanhar uns cobres" na 
Liga dos Campeôes. O Boavista, 
"aliviou" corn o deslize 
benfiquista mas nâo pode confiai 
sempre. Quando menos se 
espera, o Benfica nasce...das 
cinzas! O Sporting, pé-ante-pé, la 
vai aparecendo junto dos 
primeiros e, nunca se sabe, de 
novo corn possibilidades de 
discutir um lugar na Liga, 
segundo as "bocas", "reservado" 
para o PORTO e para o 
BOAVISTA. 
Qualquer "trambolhâo" é a morte 
do artista... 
Dos aflitos, o Maritimo é o que 
esta em "melhores lençois", 
depuis, por ordem decrescente, 
Braga, Rio Ave e Farense, os très 
corn 28 pontos cada, Beira Mar e 
Campomaiorense, ambos corn 27 
pontos, Alverca, corn 25, D. 
Chaves, segue com 23 e, na 
ultima posiçâo, a Académica, 
corn 19 pontos apenas. 
Se é licito dizer que nâo hâ jogos 
fâceis, nesta altura do 

Campeonato, todos os Jogos se 
assemelham a autênticas "finais". 
A prôxima Jornada, é "perigosa" 
para todos. Vejamos: 
Campomaiorense-Beira Mar ; Rio 
Ave-Farense ; 
E. Amadora-Maritimo ; Sporting- 
Guimarâes ; Académica-Alverca ; 
D. Chaves-Boavista ; V. Setùbal-U. 
Leiria ; Benfica-Salgueiros e, F. C. 
do Porto-S. Braga. 

Sô o diabo poderâ acertar os 
"campos" das surpresas... 

-O F.C. do Porto, mantém a sua "fome" poi 
taças e, assim, "papou" a Taça de Portugal 
de basquetebol masculino, ao vencer na 
final a Ovarense por 67-60, no Pavilhâo 
Municipal de Paços de Ferreira. 

-No estâdio José Alvalade, registou-se um 
encontro de geraçôes do atletismo português. 
Na pista de Alvalade, Manuel Bernardo (ex- 
atleta e actual técnico), professor Mario Moniz 
Pereira (fazedor de campeôes e seleccionador 
nacional) e Carlos Lopes (um campeâo 
Olimpico e mundial)... 

-O présidente do F.C. do Porto, Pinto da 
Costa, entregou o dragâo do clube ao 
présidente da Casa do F.C. do Porto em 
Angola, Antonio Sousa, apôs a 
cerimônia da tomada de posse, em 
Luanda. 
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55^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 


