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PORTUGAL, sempre primeiro 
A Bandeira de 
Portugal foi erguida na 
Câmara Municipal de 
Toronto. 

Atrasos, falhas e os tratos-de-polé à 
lingua de CAMÔES, nâo nos 
fizeram recuar perante a grandeza 
de "viver Portugal" tâo longe da 
Pâtria, nesta semana de Portugal, 
de Camôes e das Comunidades 

Portuguesas. 
"As armas e os barôes 
assinalados que, da 
ocidental praia Lusitana, 
por mares nunca de antes 
navegados, passaram para 
além da Taprobana...", 
escreveu o épico Luis Vaz 
de Camôes, o homem- 
poeta que simboliza a 
nossa raça. 
Depuis de ouvirmos o 
Hino de Portugal na voz 
fresca de Nancy Costa e de 
ver subir no mastro da 
City Hall a Bandeira verde-rubra de 
Portugal, tudo o que possa ser 
negativo fica para trâs e, corn a aima 
cheia, vivemos os momentos 
comemorativos de corpo inteiro. 
Ver os mais jovens, garridos e 
felizes, corn os trajes tipicos de 
Portugal, caminhando aprumados 
corn as bandeiras e estandartes em 
riste, sem vacilar no 
portuguesismo e vontade em 

povoi^^o pmo cm mxgcim da$ 
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I os sîfspensârios traiam-iP^ um 

prosseguir as tradiçôes, sentimos 
que tudo valeu a pena. Estes 
momentos sâo gratas recompensas 
para dûvidas, sacrificios e fracassos. 
Por isso, tal como Camôes, corn 
mais à vontade, ultrapassamos...a 
megacidade! 

De poeta e de louco, todos temos 
seu um pouco 

JMC 

SANTA CLARA, ano 
O sofrimento acumulado apôs o 
3-0, devido ao avolumar dos golos 
adversaries -de todo inesperados!-, 
fez corn que a explosâo de alegria 
fosse infinitamente maior quando 
O 4o. golo Santaclarense aconte- 
ceu. E, quando o arbitre apitou o 
final do emocionante jogo Santa 
Clara-Desportivo das Aves, a 
loucura colectiva teve lugar em 
Ponta Delgada! E, em Toronto. E, 
nos EUA. E por todo o lado onde 

ossa residir um açoriano... 
em grandes espaventos, à 

imagem do seu treinador Manuel 
Fernandes, o Clube Desportivo 
Santa Clara subiu a escadaria da 

gloria até ao ultimo patamar sem 
pressas, calmes, firmes e 
conscientes. 
Agora, em Toronto, no Varsity 
Stadium, vamos extravasar a 
nossa, alegria e saudar o Clube 
Desportivo Santa Clara, ano 
2.000! 
Pelo emblema, afinal, parece que o 
Benfica, ainda gannou alguma 
coisa este ano. 
Povo, Governo Regional, Câmara 
Municipal de Ponta Delgada, 
como a imagem documenta, nâo 
se furtaram aos elogios e à festa! 

JMC 

55^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 

I -877-209-7355 
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As eleiçôes, aqui ou em qualquer 
lado, sâo "exactaqualmente" ig^ais! 

Lembrem-se do velho Mosquito (que delicia de 
desenhos e historietas!) para perceberem a 
palavra "exactaqualmente" e outras do género. 
As eleiçôes sâo iguais e os interprètes também, 
nào importando sequer quai o partido a que se 
encontram "amarrados". Todos batem às 
mesmas portas, prometem as mesmissimas 
coisas, sorriem da mesma maneira. Todos falam 
de paz e do amor, da defesa dos direitos do 
homem e da mulher, da eduacaçâo e da saùde, 
de igualdade e anti-racismo... Esta pagina nâo 
chegaria para enumerar as repetiçôes dos 

candidatos ao lugar politico que anseiam. 
Todos, anseiam! 
Depois de conquistado o lugar, curiosamente, 
todos, sem distinçâo de cores partidârias, 
procedem da mesma forma. Primeiro, venha a 
nos, depois procurar cimentar os lugares, e, 
finalmente, lutar pela reconduçâo do lugar 
porque, entretanto, jâ chegou o tempo de novas 
eleiçôes! Barbares! 
E, nos, vamos sempre nisto. Todos! 
Que diabo, nunca mais aprendemos? 
Ontem, como hoje e amanhâ, "câ vamos 
cantando e rindo" votando nos que estâo mais 
na moda ou no goto e, pronto, ficamos cada vez 
mais na mesma...ou pior! 
Sendo tâo fâcil ser "politiqueiro" (um bom 

politico, é outra histôria...), porque é que nâo 
aparecem mais Luso-Canadianos a concorrer? 
Nâo custa nada... As mesmas palavras, os 
mesmos sorrisos, as mesmas promessas e, até as 
portas, continuam as mesmas. 
Bom, se a rapaziada nâo tem jeito, pelo menos 
que surjam mulher es corn audâcia e 
conhecimentos minimos, porque alguns dos 
lugares, parece-me, estâo em saldo. 
Vamos lâ gente Lusa, os lugares nâo vos 
procuram. Vâo ao encontre deles, quanto mais 
depressa melhor. A politica, meus amigos, é o 
pâo nosso de cada dia ou, pelo menos, o pâo 
"deles"! 

JMC 

TU CÂ TU LÂ coin os Leitores 

Ola, gente fixe! 
Aproxima-se o grande fim-de-semana 
comemorativo do DIA DO PAI, altura em 
que CIRV-fm realiza o seu SUMMERFEST- 
99. 
Tal como no passade ano, este ano vamos ter 
de novo o PAI DO ANO, escolha feita através 
de quadras enviadas pelas esposas-mâes e que 
desejam enaltecer os seus consortes. Assim, jâ 
na prôxima ediçâo de O Milénio, vamos dar 
à estampa algumas das quadras que jâ nos 
enviaram. Portante, amigas Leitoras e mâes, 
nào deixem de nos enviar as quadras alusivas 
ao pai e ao Dia do Pai, para que possamos 
escolher o PAI DO ANO, através das 
melhores quadras e, classificar e premiar as 
très melhores. Nào deixem para amanhâ o 
que podem "rimar" hoje! 
Podem entregar as vossas quadras através de 
Faxe, carta ou pessoalmente, em CIRV-fm ou 
na redacçâo de O Milénio. Os vossos maridos 
merecem concerteza a vossa veia poética e o 
sacrificio da entrega das QUADRAS a nos. 
Mâos à obra... 

“ A Associaçâo Cultural do Minho, em Toronto, 
informa os seus associados e amigos de que, o PIC- 
NIC99, vai ter lugar dia 20 de Junho, no Slovenian 
Park Club, na Alli.ston-Orangeville. Como sempre, 

^ haverâ Folclore, Jogos Tradicionais e Cantorias com 
dois artistas vindos do Minho. 
- A Câmara Municipal da Povoaçàoy Sâo Miguel, 
eaviou-nos a informaçâo da SEMANA DO 
CHICHARRO, este ano de 10 a 17 de Julho, junto à 
praia, de novo na Freguesia da Ribeira Quente. 
Participam na festa do Chicharro, a Banda 'Muito 
Loco" e jpsé Figueira e "Füria do Açucar". 

Joâo Domingos da Silva, distinguido em Calgary 
Jâ o tinhamos revelado nas 
pâginas de O Milénio, numa 
curta mas importante visita que 
fizemos a Winnipeg, onde o 
encontramos rodeado da familia 
e de amigos. Agora, chegou-nos a 
simpâtica noticia confirmativa de 
que, o nosso compatriota 
radicado em Calgary, foi 
distinguido corn o prémio 
"Comerciante de Sucesso" 
(Business Achievement Award). 

E bom que tenhamos gente do 
calibre de John da Silva, para que 
os portugueses, onde quer que se 
encontrem, sejam distinguidos 
pelo seu trabalho em prol da 
comunidade onde residem. Aqui, 
em Toronto, tâo longe de 
Calgary, sentimos este prémio 
corn tanto orgulho como aqueles 
que vivem em Calgary e que 
convivem corn Joâo Domingos 
da Silva. John da Silva, é 

proprietârio da firma "Skyline 
Drywall Ltd", em Calgary, onde 
tem conquistado uma 
credibilidade dificil de igualar ou 
ultrapassar. 
A festa "Immigrants of 
Distinction Awards", em Calgary, 
nâo era uma festa sem a presença 
deste português que chegou ao 
Canadâ em 1973 e se radicou em 
Calgary, em 1980. 
Parabéns, Joâo Domingos da 
Silva. Fazemos votos para que 
outros mais prémios venha a 
justificar e a receber. 

JMC 

23 de Abti! «te 
19S&-Joaa e 
familia oa noite 
em que ganhou 
o prlmelro premia 
de Emigrante corn 
suceaso na rama 
de negocips. 
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Pequenas historias 

David José Martinho Rendeiro, 
nasceu em Lisboa, no dia 29 de 
Janeiro de 1952. Tem uma mistura de 
sangue intéressante. Sua mâe, Clara 
Mafalda Figueira Pestana Martinho 
Rendeiro, nasceu em Ponta Delgada- 
Ilha da Madeira e, seu pal, 
David José Rendeiro, 
é natural de Murtosa-Aveiro. 

David Rendeiro, veio jovem para o Canada, em 
Junho de 1972, tendo cursado Lei. Completou o 
Curso (BA) de Histôria e Ciências Politiças na 

de GENTE grande 
Universidade de Toronto e, na 
Queen's University, em Kingston, 
formou-se em Lei, no ano de 1980. Fez 
o Curso de admissâo à Ordem dos 
Advogados no Osgoog Hall, em 1982. 
Fez um estâgio na Hague Academy Of 
International Law, na Holanda e, um 
outro, na Suiça, no Genève Institute of 
International Studies. 
Ainda estudante na Universidade de 
Kingston, conheceu uma jovem de 
ascendência grega, Tula Kotsopoulos, 
que trabalhou corn ele entre 1986 e 

1990 e, com quem casou, em 1991. 
David e Tula Rendeiro, sào pais de très belos 
filhos: Justin, de 5 anos; Nicholaus, de 4 e, 
Matheo, corn apenas um anito. 
Em 1985, o Dr. David Rendeiro, abriu o seu 
escritôrio de advocacia na baixa torontina e, 
agora, no coraçâo da comunidade portuguesa, na 
Dundas, esquina corn a Shaw Street, em Toronto. 
O Dr. David Rendeiro, embora seja um advogado 
experiente e ocupado, mantém-se disponivel para 
colaborar corn a comunidade portuguesa. O Dr. 
David Rendeiro é, actualmente, présidente da 
Portuguese Canadian Credit Union, instituiçâo 
criada em 1966 e, corn as suas intalaçôes numa 
das salas do First Portuguese Canadian 
Community Centre. O Dr. David Rendeiro, 

também tem participado em reuniôes de apoio ao 
First Portuguese na tentativa légitima de tirar o 
clube da crise em que mergulhou e, dentro das 
possibilidades, colaborado corn a agência de 
apoio social "Abrigo". 

Hâ muito a esperar deste jovem Advogado Luso- 
Canadiano, pelos seus conhecimentos, 
verticalidade e disponibilidade em partilhar corn 
os outros as suas potencialidades. 

JMC 

Très petizes alegres efelizes. Se ‘^Iho de peixe sabe nadar”, 

temos na fotograjîa très futuros advogados! 

Ossington Avenue Toronto, Ontarip M6J - 
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CÂ PARA NOS... 
Por vezes, sou forçado 

a pensar que temos 
departamentos 

governamentais a mais 
O que obriga, o pacato 

cidadâo, a ter de andar 
a ser jogado tipo bola 

de ping-pong, o que 
causa uma série de 
transtornos a quem 

tem de viver num pais 
onde hà horàrios 

a cumprir. 

A mâquina burocrâtica é, de tal 
maneira pesada, que parece haver 
da parte dos burocratas interesse 
em aborrecer os contribuintes. 
Claro que nâo ficam imunes os 
legisladores que um dia, para 
justificaçâo de salârios, criaram 
através de portarias departamentos 
que nào têm o mînimo de interesse 
em existir. 
Como se isto nào bastasse, uma 
Câmara local decidiu, 
recentemente, criar uma forma 
ditatorial dos cidadâos se vigiarem 
uns aos outros. Até parece que as 
pessoas, nâo utilizam 
condignamente a massa cinzenta 
para se conseguir idealizar um 
sistema em que os condutores, 
passam a ser policias de viaçâo e 

Maria José Ritta célébra 10 
de Junho nos £UA e Canada 

Maria José Ritta, mulher 
do Présidente da 
Repûblica, inicia sâbado 
uma visita aos £UA e 
Canada para, entre outros 
compromissos, participar 
nas comemoraçôes do 10 
de Junho promovidas 
pelos portugueses 
residentes nesta 
parte do globo. 

Corn chegada a Boston, EUA, 
prevista para dia 05 de Junho, Maria 
José Ritta inicia no dia seguinte o seu 
périplo pelo continente americano, 
assistindo às cerimônias oficiàis de 
Graduaçâo na Universidade de 
Massachusetts Dartmouth, onde farâ 
uma breve intervençâo. Encerra o dia 
corn uma entrevista aos ôrgâos de 
comunicaçâo social portugueses 
radicados nos EUA. Na segunda-feira, 

J terceiro dia da visita, a mulher de 
Jorge Sampaio ira encontrar-se, em 
Boston, corn deputados eleitos por 
circules corn forte presença 
portuguesa, reunindo-se ainda corn 
membres da comunidade depois de 
participar na sessâo pùblica 
comemorativa do Dia de Portugal, 
que decorrerâ na Câmara dos 
Deputados. No mesmo dia. Maria 
José Ritta viaja para Otava, Canada, 
para assistir a uma recepçào oficial do 
Dia de Portugal e à representaçâo da 
peça de teatro "Le Marin", de 
Fernando Pessoa, fechando o dia corn 
uma entrevista aos "media" 
portugueses radicados naquela 
cidade canadiana. No dia 08 de 
Junho, terça-feira. Maria José Ritta 

desloca-se a Montreal, onde sera 
presenteada corn um almoço 
oferecido pelos portugueses e que 
assinala as comemoraçôes do Dia de 
Portugal. A tarde é ainda preenchida 
corn visitas a algumas instituiçôes 
portuguesas naquela cidade. A 
mulher do Présidente da Repûblica 
dedica a quarta-feira a uma visita à 
instituiçào portuguesa Abrigo, 
sedeada em Toronto, e a uma 
recepçào oferecida pela représentante 
da rainha, a governadora Hillary 
Westion, no Quenn's Park. 
O Dia de Portugal, ultimo dia da 
estada de Maria José Ritta, é 
preenchido corn uma visita ao 
Sindicato "Local 183", assistindo 
depois à cerimônia do hastear da 
Bandeira de Portugal no Parlamento 
Provincial, em Toronto. A 
participaçâo numa recepçào 
oferecida pelo cônsul-geral de 
Portugal, no Ontario Club, no âmbito 
das celebraçôes do dia 10 de Junho 
marca o ponto final da visita de 
Maria José Ritta. 

O regresso a Portugal esta previsto 
para sexta-feira, dia 11 de Junho. 

*‘Que existem 
bastantes 
pequenos 

Hitlers 
escondidos 
no Canada 

jâ eu sabia^^ 

trânsito. Isto é, quando em 
viagem, tomam a liberdade de 
colher informaçôes sobre os 
chamados maus condutores e 
denunciâ-los. Isto é feio jâ que, por 
experiência prôpria, vivi bastantes 
anos num pais de bufos e pensava 
erradamente que, por estes lados, 
as coisas decorressem de maneira 
mais civilizada. Assim nâo 
acontece pelo que, nâo ficarei 
minimamente espantado, se 
alguém nâo gostar da cor dos 
olhos do vizinho resolver 

denunciâ-lo por ma conduçâo. 
Como é que alguém de direito vai 
poder descortinar se o acusador esta 
ou nào a falar a verdade? Triste do 
povo que se tem de vigiarü! 
O assunto, nâo vai ficar por aqui até 
porque, os direitos individuais de 
cada cidadâo passarâo a ser 
altamente violados com métodos 
pidescos que alguma iluminâria 
decidiu introduzir no Canada! 
E andamos nos a pagar corn os 
nossos impostos a estes mangas de 
alpaca, para nos estarem a criar um 
sistema de delatores que em nada 
abonam os principios democrâticos 
de qualquer sociedade civilizada. 
Que existem bastantes pequenos 
Hitlers escondidos no Canada jâ eu 
sabia. O que me estâ a causar algum 
mal estar, é saber que o zé pagode 
estâ a contribuir para alimentar 
estes pequenos “tiranetes” agora, 
corn filhos e netos na mâquina 
burocrâtica de um pais que 
pertence a um povo que nâo aéeita 
métodos antidemocrâticos, anti- 
humanos e irracionais. 

Nâo hâ necessidade de criar mais 
delatores. Os que temos jâ nos 
chegam pela barba. 
Ou nào serâ? 

Luü Fernandes 

PROOUTOS NATURAIS E MEOICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Numa mescla de Sol, chuva, nevoeiros e 
dias clarîssimos, tem decorrido a Semana 
de Portugal, realizaçâo da ACAPO-Aliança 
dos Clubes e Associaçôes Portug^esas do 
Ontario. 
Depois da colocaçâo do primeiro 
galhardete "Semana de Portugal", num dos 
postos de electricidade da Dundas, junto 
da Padaria Nova Era, os acontecimentos 
aceleraram-se e tudo decorreu quase sem 
dar-mos por isso. 

Num âpice, decorreu a cerimônia do Içar da 
Bandeira Portuguesa, no mastro de honra da 
Câmara Municipal de Toronto e, de seguida, a 
homenagem aos pioneiros, no High Park, junto do 
Padrâo dos Portugueses. 
No dia 2 de Junho, a abertura oficial no Consulado- 
Geral de Portugal, em Toronto. Hoje, dia 4 de 
Junho, no Renaissance C.C., em Mississauga, o 
habituai "Jantar de Gala", corn a presença dos 
artistas convidados. Antonio Pinto Basto e 
Arminda Albernaz. 
Neste jantar sera entregue a "Merit Award" a um 
membro da comunidade portuguesa que se tenha 
salientado ao seu serviço. 
Sâbado, tarde cultural na Dufferin Mail, corn inicio 
às 13:00 horas e, às 17:00 horas, o jogo C.D.Santa 
Clara contra o Toronto Lynx, no Varsity Stadium. 
Domingo, 6 de Junho, finais da "Taça Camôes", no 
Brockton Stadium, às 09:00 da manhâ. 
No dia 7, demontraçôes de Artes Marciais, na Casa 
do Alentejo e, terça-feira, dia 8, Torneio de Golfe, 
no Richview Golf and Country Club, em Oakville. 
À noite, às 19:30, no Clube Português de 
Mississauga, convivio e entrega de prémios do 
Torneio de Golfe. 

finais 

Às 20:00 horas, 
Homenagem a CAMÔES 
no First Portuguese 
C.C.C., e Noite Cultural. 
Sâbado, dia 12, às 11:00 
horas, a grande PARADA 
portuguesa, pela Dundas 
em direcçâo ao Bellwoods 
Park. 
Depois, a partir das 15:00 
horas, festividades no 
Bellwoods Park, com 
Folclore, variedades e, às 
20:00 horas, a Banda 
Santos & Pecadores, corn 
o apoio da CIRV. Para 
fechar, às 21:30, Paulo 
Gonzo e convidados. 
No encerramento, dia 13, 
inicio da festa às 15:00 
horas, de novo corn 
Folclores e variedades e, 
às 20:00 horas, actuaçâo de os Santos & Pecadores. 
Fecho, às 21:30, corn a Alianca de Artistas 

Comunitârios. 

Se ainda nâo teve 
oportunidade de participar nas 
festas, nâo perça tempo. 
Tem ainda muito por onde 
escolher. A opçào é sua, o 

No dia 9, finais de 
Ping-pong, no 
Sporting C.P. de 
Toronto. 
Quinta-feira, 10 de 
Junho, às 11:00 da 
manhâ, 
PROCLAMAÇÀO 
DO DIA DE 
PORTUGAL no 
Queen's Park. Às 
18:00 horas, recepçâo 
pelo Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Joâo 
Perestrelo. 

prazer e nossoi 
JMC 

0 Dr. Joâo Perestrem, Cônsul-Geral 
de Portugal, na sua alocuçâo na 
cerimônia do icar da Bandeira. 

Mârio Silva, Vereador da Câmara 
Municipal de Toronto, saûda os presenter e 

enaliece a Semana de Portugal. 
Maria Silva e Luis Louro, na altura em que - 
nas aUurasl-puseram o primeiro galhardete da 
Semana de Portugal, junto da Padaria Nova 
Era, em Toronto. 

Osjovens componentes do Rancho As 
Tricanas, irmanados no içar da 
bandeira de PortugaL 

Naxarenos e Minhotos, nâo 
deixaram de comparecer na 
City Hall, para participarem 
na cerimônia do hastear da 

bandeira portuguesa, no 
mastro principal erguido no 

terraço das instalaçôes 
da Câmara da 

megacidade de Toronto. 

SEMANA de PORTUGAL, a nossa festa 
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Por; 
Nuno 
Miller 

Coin a morte de D. Afonso 
II, D. Sancho II assumiu a 
chefîa da naçâo em 1223 
até 1245 sendo ainda uma 
criança quando tomou 
conta da Coroa. 
Começou cedo a 
aperceber-se de que os 
Ricos homens se tinham 
apoderado do Governo e 
dos centros de decisâo, 
acabando mesmo corn as 
Confirmaçôes as 
Inquirîçôes e 
até as Leis Gerais. 

or outro lado, o clima social, 
politico e administrativo 
sobrecarregava-se de tensôes, 
apesar das conquistas 

militares prosseguirem e de se ir 
procedendo ao respectivo 
repovoamento dos territôrios. 
Tudo isto decorria a par de guerras 
internas cada vez mais intensas. 

Ctéiticas da Hfeiéila de Hii L'uvd 
Très anos apôs o inicio do seu 
reinado, deu-se a révolta da Nobreza. 
Esta classe, vinha a ajudar no 
combate aos Mouros e esperava 
que o Rei, por privilégios. 
Forais ou outras benesses 
como a isençâo de impostos e 
outra natureza, os 
distinguisse, à imagem do que 
se fazia às Cruzadas a quem 
se vinha a doar territôrios 
entre outros bénéficiés. 
Tal nâo aconteceu, bem antes 
pelo contrario, foram-lhes 
sendo reduzidas as 
vantagens que tinham sobre 
os territôrios por eles 
ocupados, bem como 
eliminada a possibilidade 
de erguerem fortalezas ou 
outras construçôes para 
defesa prôpria. 
Corn o avanço dos Ricos 
homens para o governo e 
na sequêneia das restantes 
limitaçôes impostas, 
viraram-se declaradamente 
contra o Rei. 
Para que se entenda melhor o 
carâcter de que se revestia este 
cenârio vejamos que a prôpria 
“guerra santa” contra os infiéis, teve 
no seu inicio um cariz popular. 
Hâ referêneias claras acerca da forma 
como actuavam “semelhante ao 
latrocinio” que “nâo significava sô o 
assalto dos ladrôes, mas também a 
operaçào militar sùbita e inesperada 

feita corn poucos homens”. 
Esta caracteristica distingui-a das 
restantes forças dos paises da Europa 
compostas por militares de varias 

proveniência, visiveis nas diversas 
intervençôes feitas em Portugal 
quer durante a sua estadia ou 
passagem por estas terras ou 
ainda por solicitaçâo do Rei para 
intervirem em diferentes ocasiôes. 
Os nobres que investiam na 

guerra corn os seus 
exércitos, tinham, em 
certos casos, que o fazer 
por sua “conta e risco”, 
procurando tirar os 
lucros de tais 
empreitadas pelos 
saques, ou apoderando-se 
dos factores de produçâo, 
humanos, naturais e 
técnicos e detendo o 
poder de os dominar. 
Assim, quando tomavam 
um territôrio, exigiam as 
respectivas contrapartidas. 
Sentindo-se prejudicados 

avançaram mesmo contra o Rei em 
1226, levando o conflito à sua maior 
expressâo. 
Foi-se entretanto conquistando o 
Algarve, tendo Castela tentado 
chamar a si os direitos sobre o 
territôrio. 
D. Sancho II negociou e lâ conseguiu 
em troca de apoio militar, que o 
Algarve ficasse terra Portuguesa. 
No meio deste ambiente, de 

reconquista por um lado e conflito de 
classes por outro, a verdade é que os 
Bispos e os Concelhos “fizeram 
queixa” ao Papa da situaçâo em 
Portugal e D. Sancho II acabou por 
ser destituido por Sua Santidade, 
assumindo D. Afonso Conde de 
Bolonha a conduçào do Pais. 
Corn a ajuda dos lisboetas e mais 
tarde dos Concelhos, D. Afonso foi 
tomando todos os Castelos 
Portugueses à excepçâo de Coimbra. 
D. Sancho teve que fugir e refugiar-se 
em Toledo onde veio a morrer em 
1248. 
D. Afonso III, Rei de Portugal corn a 
ajuda das forças populares, impôs-se 
aos nobres, regressando às Cortes, às 
Leis gérais, às Inquiriçôes e a outros 
mecanismos de defesa e salvaguarda 
do Direito de Propriedade, do Poder 
e do direito individual e colectivo. 

Oportunamente, falarei deste novo 
quadro criado corn o reinado de D. 
Afonso III. 
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Tribunal de Haia rejeita 
medidas contra Portugal 
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o tribunal internacional de 
justiça, TU, rejeitou, por 11 
votos a favor e quatro 
contra, o pedido de adopçâo 
de medidas provisôrias 
formulada pela Jugoslavia 
contra Portugal. 

Reagindo à decisào, o ministério 
dos negôcios estrangeiros 
português, em nota distribuida à 
imprensa, congratulou-se, frisando 
que ela vai "ao encontro da 
argumentaçào apresentada" pelo 
governo. O ministério reiterou "as 
posiçôes anteriormente expressas 
de apoio aos objectivos 
prosseguidos pela comunidade 
internacional no Kosovo, 
designadamente através da 
participaçâo de Portugal em 
missôes aliadas e no acolhimento 
de refugiados". No final da nota, o 
MNE manifestou "a convieçâo de 
que as iniciativas diplomâticas em 
curso permitirào, a breve prazo, 
alcançar uma soluçâo" para a crise 
no Kosovo. No passado dia 29 de 

Abril, a Jugoslavia tinha movido 
junto do TIJ acçôes contra 10 
estados-membros da NATO, entre 
os quais Portugal, nas quais 
reclamava a suspensâo imediata 
dos bombardeamentos da NATO e 
o pagamento de indemnizaçôes 
pelos danos causados. 
Concretamente, o tribunal rejeitou 
a alegaçâo jugoslava de que a 
Aliança esta a perpetrar, corn os 
seus bombardeamentos, um 
genocidio. Ainda na ôptica do TIJ, 
que reconheceu nâo ter jurisdiçào 
para ordenar a cessaçào das 
hostilidades corn base na queixa de 
Belgrade, nâo hâ qualquer 
indicaçâo clara de que a NATO 
esteja a tentar causar a "destruiçào 
da Jugoslavia no seu todo ou em 
parte". Ao apresentarem a queixa, 
as autoridades jugoslavas 
consideraram que os 
bombardeamentos violam, nâo 
apenas o direito internacional, 
como a Carta das Naçôes Unidas e 
as convençôes internacionais sobre 
o genocidio. 
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Em Portugal 
a electricidade 

é cara 
Um estudo, realizado por 
organizaçôes de consumidores, révéla 
que O preço da electricidade onera os 
orçamentos familiares 

Portugal apresenta os preços mais 
caros da electricidade em termos de 
paridade do poder de compra, num 
quadro de 19 paises - os quinze 
estados membres da Uniâo 
Europeia, mais a Noruega, Estados 
Unidos, Canadâ e Austrâlia. A 
avaliaçâo foi realizada ao nivel de 
associaçôes de consumidores 
europeias e publicada este mês, 
também na ediçâo da revista 
Proteste, da Déco - Associaçâo 
Portuguesa de Defesa do 
Consumidor. 
Estas conclusôes nâo sào jâ uma 
novidade. Embora tal tipo de 
resultados sejam reiteradamente 
objecte de contestaçâo por parte da 
EDP, que invoca outres modèles de 
avaliaçâo e contabilizaçâo, o certo é 
que, por diversas vezes, Portugal foi 
apontado como estando a oferecer 
dos tarifârios mais caros da Europa, 
incluindo corn base em dados do 
Eurostat, gabinete de estatisticas da 
UE. 
Em todos estes cenârios, Portugal é 
quem apresenta o preço da energia 
eléctrica mais elevado na ôptica do 
poder de compra. Isto, apesar de o 
tarifârio, em termos estritos - o valor 
de venda no mercado - ficar 
proximo da média da UE. Quer 
dizer, é o poder de compra que 
torna mais onerosa a "conta da luz" 

paga pelos portugueses, face aos 
congénères europeus. 
De notar, porém, que o critério da 
paridade de poder de compra nâo é 
consensual, apesar de espelhar a 
realidade. Em Julho do ano 
passado, a prôpria Entidade 
Reguladora do Sector Eléctrico 
(ERSE), responsâvel pela 
regulamentaçâo nacional do 
mercado da electricidade, decidiu 
nâo acolher, para efeitos de 
comparaçâo dos preços na UE, o 
critério da paridade do poder de 
compra, optando pela conversâo de 
preços corn recurso às taxas de 
câmbio. O parecer do Conselho 
Tarifârio da ERSE reconhecia, 
contudo, dois pontos: a valia da 
anâlise da paridade do poder de 
compra numa perspectiva social, 
mas considerava: " (...) ser 
necessârio cruzar classes de 
rendimento disponivel corn classes 
de consumo de energia eléctrica, 
informaçâo, que segundo o nosso 
conhecimento, nâo estâ disponivel"; 
e "a utilizaçâo da metodologia da 
paridade do poder de compra 
conduziria, para cumprimento do 
Acordo de Concertaçâo Estratégica, 
à necessidade de descidas muito 
significativas", para que os preços 
em Portugal convergissem corn a 
média comunitâria em 1999. 
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Cocaina afecta o coraçâo 
Consumidores correm risco acrescido de sofrer um 

ataque cardiaco nos 60 minutes seguintes à inalaçâo 
da droga. E a conclusâo de um estudo 

norte-americano, realizado ao longo de sete anos 

As pessoas que 
consomem 

cocaina correm 
um risco maior 

de sofrer um 
ataque cardiaco, 

sobretudo 
durante a hora 
que se segue à 

inalaçâo da 
droga. 

Durante esse periodo de 60 minutos, 
a possibilidade de oeorrêneia de uma 
falha do coraçâo aumenta quase 24 
vezes. Esta é a principal conclusâo do 
primeiro grande estudo sobre a 
relaçâo entre o consumo de cocaina e 
as doenças cardiacas. 
"O consumo de cocaina faz aumentar 
significativamente as probabilidades 
de oeorrêneia de ataques cardiacos 
em individuos que, de outra maneira, 
nâo teriam qualquer problema", 
garante o médico e investigador 
Murray Mittleman, do Institute for 
Prevention of Cardiovascular 
Disease, do Beth Israel Deaconess 
Medical Center de Boston, e o 
coordenador do estudo. 
A média de idades das pessoas que 
participaram no estudo e sofreram 
ataques cardiacos pouco depois de 
terem inalado cocaina foi de 44 anos, 
"o que é 17 anos mais jovem do que a 
idade média dos doentes cardiacos- 
padrâo", sublinha Mittlemam. De 
acordo com os dados do estudo 
publicados hoje, dos 38 
consumidores de cocaina que 
sofreram ataques cardiacos, 29 nâo 
tinham qualquer historial de 
sintomatologia cardiaca anterior. 
Pesquisas realizadas dura,nte a ültima 
década jâ tinham sugerido uma forte 
relaçâo de causa-efeito entre o 
consumo de cocaina e a oeorrêneia de 
problemas cardiacos. 
Mas este é o primeiro estudo que 

^examina as consequêneias directas e 
devastadoras de curto prazo da 
cocaina no comportamento do 
coraçâo. 
Realizada entre 1989 e 1996, a 

investigaçâo envolveu 64 centros 
clinicos em todo o territôrio dos EUA 
e coligiu os resultados de inquéritos a 
2.664 homens e 1.282 mulheres corn 
ataques cardiacos na sua histôria 
clinica e idades entre os 20 e os 92 
anos. 
Um grupo de 38 admitiu consumir 
cocaina e nove disseram ter inalado 
aquela droga nos 60 minutos que 
antecederam o ataque cardiaco. 
Segundo o coordenador do estudo, os 
consumidores de cocaina sâo 
maioritariamente homens e 
fumadores. Sendo certo que o tabaco 
constitui um risco acrescido no que 
diz respeito a doenças cardiacas, as 
duas variâveis foram tidas em conta 
no estudo, de acordo corn os prôprios 
investigadores. 
O grupo esta, aliâs, a planear um 
novo estudo para examinar a relaçâo 
concreta entre a cocaina e a forma 
como ela desencadeia os ataques 
cardiacos. 
"Analisar os mecanismos através dos 
quais aquela droga provoca a crise 
cardiaca pode dar-nos mais 
informaçâo sobre a forma como 
outros factores, como o stress, por 
exemplo, também provocam ataques 
cardiacos", adianta Murray 
Mittleman. 
Uma das razôes porque a cocaina 
pode desencadear uma crise cardiaca 
pode estar no subito aumento da 
pressâo arterial. Mas hâ mais 
hipôteses, segundo os investigadores. 

O aceleramento do ritmo cardiaco e 
contracçôes do ventriculo sâo outra 
possibilidade importante. 

Dà que pensar 
Cerca de 14 por cento da 
populaçâo portuguesa 
tem mais de 65 anos, 
enquanto dos seis 
biliôes de cidadâos que 
constituem a populaçâo 
mundial, cerca de 580 
milhôes têm mais de 60 
anos. 

Esta situaçâo é preocupante e sô 
corn a criaçâo de novos espâços de 
atençâo para corn os mais idosos, 
os mais débeis da sociedade, sera 
possivel criar-lhes as condiçôes 
humana e socialmente exigiveis 
para que os mais idosos se sintam 
mais seguros. Esse, é o desafio que 
os socialistas de rosto humano têm 
pela frente. 
O envelhecimento sempre foi um 
bom indicador de saùde, hâ pois 
que garantir respostas râpidas aos 
novos problemas que entretanto 
vâo aparecendo. 
Combater o isolamento dos mais 
idosos é uma questâo de 
primeirissima importâneia. Os 
Ministérios da Solidariedade 
Social e da Saùde estâo jâ a levar a 
efeito iniciativas como o Piano 
Nacional de Intervençâo 
Articulada do Apoio Social e dos 
Cuidados de Saùde Continuados 
às Pessoas em Situaçâo de 
Dependência e o Programa de 
Apoio Integrado a Idosos (PAII). 
Torna-se necessârio nâo esquecer 
que o rendimento Minimo 
Garantido que, o PSD tanto 
criticou e afirmou que séria 
impossivel executâ-lo quando foi 
apresentado pelo PS, ainda na 
oposiçâo, aplicou-o de imediato 
quando chegou ao Governo, é hoje 
um sucesso, sendo 15 por cento 
dos sens beneficiârios cidadâos 
corn mais de 65 anos. 
Este Governo faz! Nâo diz que vai 
fazer. 

Fui um daqueles que nâo 
acreditou no elenco que o actual 
Présidente do Benfica apresentou 
às ùltimas eleiçôes. Por isso, nâo 
votei no Dr. Joào Vale e Azevedo. 
Que nem tudo esta bem no nosso 
clube todos sabemos hâ muito. E, 
entretanto, do conhecimento gérai 
que os males que 
afectam o Glorioso 
vêm de muito longe. 
Nâo nos podemos 
esquecer que os 
grandes problemas 
começaram a notar-se 
aquando da construçào 
do 3o. anel. 
Nâo residem apenas 
em Joâo Vale e 

aqueles que 
destinos nos 

o 
do 

Azevedo e 
acompanham 
Benfica. 
Sendo campeào algumas vezes, o 
Glorioso nâo deixou de começar a 
andar à dériva, sem objectives 
desportivos concretes ou bem 
definidos, sem projectos a médio e 
longo prazo para que se fizesse 
dele um dos maiores do Globo. 
Nâo podemos esquecer que a 
actual Direcçâo, encontrou-o 
tecnicamente falido e cheio de 
vicios. Estranho, que aqueles que o 
deixaram, demitindo-se das suas 
funçôes e responsabilidades se 
unam aqueles que fizeram corn 
que o clube perdesse o prestigio 
entâo grangeado. 
Prometeram, corn Vale e Azevedo, 
retirar esta tâo nobre instituiçâo 
do sufoco financeiro em que se 
encontrava. Demitindo-se nâo têm 
moral para, corn aqueles que antes 
tanto criticaram, aparecerem 
agora fazendo oposiçâo à actual 
gestâo colocando o Benfica na 
opiniâo pùblica nacional e 
internacional como um clube que 
anda à dériva. Criticar a actual 
direcçâo da forma indecorosa 
como alguns o têm vindo a fazer 
sô prejudica o Benfica, Afinal que 
pretende essa oposiçâo? 
Continuât corn um Benfica 
moribundo como antes das 
eleiçôes à imagem dos ùltimos dez 
anos? E necessârio saber esperar 
pelos resultados que se venham a 
obter até ao final do actual 
mandato. 

Aqueles que têm vindo a degradar 
o bom nome do Sport Lisboa e 
Benfica, devem passar a colaborar 
e, apontando soluçôes. Para 
enfrentarmos a prôxima época o 
Benfica nécessita da sabedoria dos 
homens de boa Fé para construit 
nestes dois meses (Maio e Junho) a 
melhor équipa e prepara-la a partir 
do dia 1 de julho, para as 
conquistas que se avizinham e se 
desejam. 

“O envelhecimento sempre foi 
um bom indicador de saùde, 

hâ pois que garantir respostas 
râpidas aos novos 

problemas que entretanto 
vào aparecendo.” 
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Ora bem... Junho e férias. 
As férias sâo um bem 
insubstituivel que 
normalmente nos 
obrigam a esperar um 
ano, todos os anos, para 
que as possamos gozar 
e pecam sempre 
por ser curtas. 

traiçoeiras como, por exemple uma 
garrafa de gasolina e um fosforo, 
sendo a gasolina o trabalho e os 
fôsforos as pessoas. E precise muito 
cuidado senâo queima-mo-nos, ou 
entâo, perdemos a cabeça que é uma 
coisa que normalmente acontece a 
todos os fôsforos a menos que tenham 
a cabeça molhada o que é uma 
parvoice porque nao sei quern é que 
quer fôsforos com a cabeça 
encharcada... Nao acendem, 
esmigalham-se e deixam os dedos 
vermelhos e sem jeito nenhum. E um 
problema dos grandes isto dos 
fôsforos de cabeça molhada. E precise 
é calma e descontraeçào, pois ainda 
que as coisas nâo tenham as cores da 
minha pintura, elas também nâo sâo 
assim tào mâs. 
Desde criança que eu ouço dizer que 
o trabalho é uma virtude e portante, 
uma coisa boa. Enaltece, educa, 
produz, actualiza, constrôi e 
enriquece... Enriquece, disse eu? Mas 
que jeito!... Desculpem la mas é que 
eu acordei um bocadinho confuse e, 
além do mais, tenho andado corn 
uma constipaçâo desgraçada que nâo 
me deixa pensar em condiçôes, que é 
uma coisa que eu nunca aprendi a 
fazer lâ muito bem. Mas onde é que 
eu ia?!?... 
Ah! Jâ me lembro, o trabalho pois 
claro. Resumindo, o trabalho é uma 
coisa muito boa para se fazer, 
especialmente quando nâo se tem 
dinheiro, o que me leva a pensar para 
que é que existem os bancos. 
Os bancos tem lâ tanto dinheiro para 
quer é que a gente tem agora que 
andar a trabalhar sô por um 
bocadinho? 
Chegava o dia tal de cada mês e 
distribuiam uma certa quantia pelas 
pessoas e estava tudo resolvido sem 
que para isso tivéssemos que 
trabalhar 8 horas por dia. Assim 
escusâvamos de receber o cheque do 
trabalho e ir ao banco depositar... 
Nâo tem jeito nenhum porque eles 
têm de nos dar o dinheiro outra vez. 
E o que eu digo... Isto estâ tudo mal e 
se eu for eleito prometo acabar corn o 
trabalho. 

Moral da histôria: Estâo a ver porque 
é que as férias sâo précisas. 

Estâ mais que provado que as férias 
sâo necessârias ao ser humano, para 
lhe dar a hipôtese de, passado mais 
uma ano, descansar nâo sô o corpo, 
mas principalmente o intelecto, tâo 
brutalmente abusado durante cerca 
de 260 dias de trabalho. O trabalho é 
uma maldiçâo e as coisas deviam ser 
ao contrârio: 260 dias de férias e 105 
dias de trabalho o que jâ é 
demasiado, mas como eu tenho bom 
coraçâo, vâ lâ... 
E claro que dos 105 dias de trabalho 
por ano hâ que descontar os, os 
Domingos e os Sâbados que sâo cerca 
de 104 por ano e logo; 105 - 104 = 1. 
E “voilà”, o resultado final. Ora como 
resta um dia apenas, também nâo 
deve haver grande problema se 
ficatmos em casa. Tudo resolvido. 
Assim sim! Assim é que era uma 
grande ideia! Jâ dava gosto viver, 
podiamos apreciar melhor a 
natureza, ver os passarinhos, dar pâo 
aos patos, contemplar o lado 
escondido da lua e mais coisas... E 
depois o trabalho tem coisas muito 
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Responsabilidade dos Portugueses 
Domingo, 13 de Junho, os 

portugueses vâo escolher os 
nossos deputados ao 

Parlamento Europeu. Nestas eleiçôes, 
uma grande preocupaçâo é sempre a 
abstençâo. Creio que as pessoas 
estarâo cada vez mais 
consciencializadas para a importância 
que a Uniâo Europeia assume no 
quotidiano dos portugueses. As 
melhores condiçôes de vida de que os 
cidadâos hoje desfrutam em relaçâo 
aos anos até 1985, sem dùvida que 
resultam da nossa inserçâo na Uniâo 
Europeia. Forara. os Fundos europeus 
que permitiram uma aceleraçâo do 
investimento pùblico e do 
investimento privado, corn a 
conséquente baixa do desemprego e 
da alternativa de ter de emigrar. 
Foram os fundos europeus que 
permitiram mudanças importantes 
nas condiçôes sociais de vida, que 
promoveram muitas iniciativas e 
concretizaçôes aos âmbitos cultural e 
da educaçâo, que facultaram um 
poder de compra aos portugueses, 
que estes antes nâo tinham. Até 
mesmo a propria consolidaçâo do 
regime democrâtico se deve à nossa 
integraçâo na Uniâo Europeia, nâo sô 
porque a resoluçâo de certos 
problemas econômico-sociais evitou 
graves instabilidades politicas que 
acabariam por surgir, como 
estabeleceu novos direitos aos 
cidadâos que, relativamente, nos 
pôem a coberto de abusos de poder 
por parte do Estado. O regime 
democrâtico é inquestionâvel no seio 
da Uniâo Europeia. Assim ficaram 

exorcizadas, e definitivamente, 
eventuais ameaças totalitârias que 
pudessem reaparecer sobre o nosso 
Pais. Creio que os portugueses, todos, 
têm a consciência disso. É que, como 
povo responsâvel que somos, agora 
que se vota sobretudo corn o sentido 
de continuât a construit um projecto 
europeu que nos intéressa e que nâo 
pôe em causa a nossa identidade 
nacional, nâo iriamos voltar as costas 
para ir a fim-de-semana, ou para 
chegar mais cedo à praia. A 
participaçâo nas eleiçôes para o 
Parlamento Europeu, também indica 
maturidade civica dos portugueses. E 
ôbvio que as candidaturas de 
diferentes partidos politicos, 
sobretudo consagram posiçôes 
distintas quanto ao que se passa na 
Europa e quanto à futura evoluçâo da 
Uniâo Europeia. O Partido Socialista 
esta integrado na Internacional 
Socialista, a quai, corn o seu dominio 
sobre uma maioria de governos dos 
estados membros, empurra a Uniâo 
Europeia para objectives inaceitâveis. 
A Internacional Socialista, vazia de 
conteùdo ideolôgico sob a capa de 
uma «terceira via» que mais nâo é do 
que um neo-liberalismo selvagem, 
puro e duro, assim como é um mero 
projecto de «poder pelo poder» sem 
valores, promove actualmente uma 
concentraçâo capitalista na Europa. 
Esta concentraçâo capitalista, que 
incluso représenta da parte dos 
socialistas, uma aliança de interesses 
corn as multinacionais, incluindo as 
norte-americanas, vai destruindo a 
pequena e média empresa, vai 

destruindo a classe média europeia, 
vai destruindo a agricultura da 
Europa incluso em bénéficié dos 
interesses agricolas comandados 
pelos Estados Unidos. Ora, nâo tendo 
Portugal grandes grupos econômicos 
ao nivel dos europeus, sendo quase 
todas as nossas empresas, pequenas 
ou médias, pertencendo a populaçâo 
em grande parte à classe média, e 
encontrando-se a agricultura 
portuguesa em grandes dificuldades, 
obviamente que a politica do Partido 
Socialista, integrado na Internacional 
Socialista, é nociva aos portugueses, é 
contraria ao interesse nacional. 
Acresce que a Internacional Socialista 
é o grande motor da «globalizaçâo», a 
quai tem como meta o «governo 
mundial» - e o Dr. Soares nâo o nega, 
nem discorda - qualquer 
robustecimento deste projecto ou 
desta tendência, afectarâ e reduzirâ a 
capacidade negociadora e de 
resistência e de sobrevivência 
econômica, de um pequeno pais 
como é Portugal. Pelo contrario, as 
candidaturas do Partido Social 
Democrata apresentam-se na 
perspectiva de uma Europa social, 
onde tudo nâo esteja subordinado aos 
critérios economicistas, onde possam 
sobreviver as pequenas e médias 
empresas, onde sejam defendidas as 
especificidades das agriculturas 
nacionais, e em que seja robustecida a 
classe média. As candidaturas do 
Partido Social Democrata, 
distinguem-se das da Internacional 
Socialista, porque têm o acento tônico 
na coesào social e numa necessidade 

do ordenamento do territôrio 
europeu, de forma a que a periferia, 
caso de Portugal, nâo fique cada vez 
mais periférica em relaçâo aos centros 
mais ricos, nomeadamente apôs as 
incidências das adesôes de novos 
paises de leste. As candidaturas do 
Partido Social Democrata, sâo-no 
numa perspectiva nacional e nâo 
internacionalista como o PS -de 
forma a os paises mais pequenos e 
mais fracos nâo obedecerem a 
directrizes externas de poderes 
globalizantes, mas, sempre que 
necessârio, utilizar os poderes legais 
que estes paises mais débeis possuem 
nas estruturas da Uniâo Europeia. As 
candidaturas do Partido Social 
Democrata assumem valores 
personalistas e sociais do seu 
programa, em oposiçâo à 
degenerescência neo-liberal por onde 
se meteu o Partido Socialista. Estas 
sâo as diferenças essenciais que 
certamente vâo pesar na reflexâo 
responsâvel de cada eleitor. 

Os partidos politicos nâo sâo clubes 
de futebol, onde se vote sô pela cor da 
camisola. Sobretudo, os portugueses, 
através de uma participaçâo 
substancial, vâo expressar o 
significado que, para a nossa vida 
colectiva e para as nossas 
responsabilidades, assume a Uniâo 
Europeia. 

Conselho de Governo contrai empréstimo 
de 25 milhôes de euros 
o Conselho do Governo Regional da Madeira adjudicou 
aos bancos Totta e Açores e Chemical Finance a operaçâo 
relativa à emissâo de um empréstimo obrigacionista de 
longo prazo no valor dé 25 milhôes de euros (cinco 
milhôes de contos). O Conselho de Governo, reunido sob 
a presidência do Secretario Regional do Piano e 
Coordenaçâo, Paulo Fontes, por ausência do présidente do 
Governo Regional, Alberto Joâo Jardim, justificou este 
empréstimo corn a necessidade de "assegurar o equilibrio 
do Orçamento" da Regiâo para 1999 e, 
"consequentemente, viabilizar a execuçâo dos projectos de 
investimento". O empréstimo, o primeiro que a Regiâo 
emite em euros, terâ um prazo de 10 anos e vencerâ juros 
semestralmente à taxa Euribor a seis meses acrescida de 
0,18 por cento. O executivo madeirense decidiu também 
autorizar o Instituto de Habitaçâo da Madeira a abrir 
concurso pùblico para a construçâo de 50 fogos de 
habitaçâo econômica, no sitio do Ribeiro Real, em 
Camara de Lobos, no valor de 600 mil contos. O Conselho 

de Governo autorizou o Instituto de Gestâo da Agua a 
abrir concurso pùblico internacional para a obra de 
recuperaçâo e ampliaçâo do lanço norte do 
aproveitamento dos Tornos, infra-estrutura hidrâulica que 
garante o abastecimento pùblico e de regadio aos 
concelhos do Funchal e Santa Gruz. A obra tem um prazo 
de execuçâo de 480 dias e um custo estimado de 400 mil 
Contos. Finalmente, o executivo revelou que, na sequência 
da informaçâo feita pela Rede de Alerta Comunitâria 
sobre a produçâo e consumo de frangos, ovos e derivados 
oriundos da Bélgica, desencadeou uma operaçâo no 
sentido de averiguar a eventual importaçâo regional desses 
produtos. Na sequência dessa operaçâo, foi detectado nos 
armazéns de duas empresas importadoras lotes de frango 
congelado em pedaços, que foram apreendidas por medida 
cautelar. O Governo solicita a todos os comerciantes que 
contactem a Inspecçâo Regional das Actividades 
Econômicas caso possuam estes produtos oriundos da 
Bélgica. Alberto Joâo Jardim 
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Quem herdarà 
a sua herança?... 

O que sera da sua famüia se nâo 
estiver présente para os ajudar? O 
que aconteceria aos seus 
investimentos? E aos seus 
negôcios? Nâo é agradâvel pensar 
nestas coisas, mas para quem 
trabalhou duro durante tanto 
tempo para criar todo o seu 
patrimônio, précisa de planear 
cuidadosamente a sua reforma. Se 
é empresârio, précisa de escolher o 
seu sucessor para que o negôcio 
sobreviva caso tenha falecido - isto 
faz parte do seu «estate planning». 
Os objectives do «estate planning» 
sâo simples; aumentar o seu 
patrimônio, assegurar uma vasta 
herança e preservâ-la, verificando 
que os seus bens nâo sejam 
devorados pelos impostos, sisas e 
outres custos relacionados corn a 
administraçâo de bens. Ao 
desenvolver tal estratégia, contacte 
o seu corrector de pianos, de 
finanças e seguros para o ajudar a 
considerar todas estas opçôes... 

- Os bens e investimentos que 
lhe pertencem; 

- Os seus herdeiros; 

- A pessoa que irâ 
administrât a sua herança; 

- 0 necessârio para os que 
ficam por câ; 

- As despesas que terâ devido 
à distribuiçào dos bens; 
- 0 impacto dos impostos 
relacionados corn a herança. 

A maioria das pessoas perdem 
mais tempo a planear duas 
semanas de férias do que no seu 
future financeiro. 
A falta de planeamento 
apropriado poderâ resultar em ter 
que pagar mais impostos e como 
consequência, deixar menos bens 
para os seus herdeiros. 
Nâo hâ motive para tal. Ao 
consultar um corrector de 
finanças, poderâ desenvolver um 
piano apropriado para a sua 
situaçâo. 
Poderâ gerir a sua fortuna agora, 
ter dinheiro suficiente para se 
reformar e ainda facilitar os que 
ficam a administrar os seus 
interesses. 
Planear o testamento é, sem 
dùvida, o coraçâo de qualquer 
piano financeiro. Se morrer sem 
um testamento, as leis provinciais 
irâo decidir como distribuir a sua 
herança, o que poderâ ser feito de 
uma maneira bastante diferente 
daquela que sempre desejou para 
os seus. 
Um seguro de vida é, acima de 
tudo, um elemento importante de 
qualquer estate planning e é quase 
sempre o método mais eficaz de 
investir dinheiro. 

PORQUE O IMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCADi 

■ 
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) 

DANIEL FERNANDES 

I ■ 
laMiitual J Preservaçào de heranças 

. affair 

m TEL: g I The Mutual Group 
3300 Bloor St, W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

(416) 
(24 HORAS) 

823-0665 

/.V, 

Jorge Sampaio introduz a 

delegaçâo portuguesa à 

Présidente da Irlanda, Mary 

McAleese, na sua chegada ao 
aeroporto internacional de 

(Dublin, no primeiro dos très 
dias de visita ofical à 

Irlanda. 

O présidente do Sporting, José 

Roquete, deu autôgrafos aosjovens 

sportinguistas que participaram 
no almoço comemoratim dos 15 

anos do Nûcleo Sportinguista de 

Coimbra. 

O ex-Presidente da Repüblica, 

e actual cabeça de lista do PS 
ao Parlamento Europeu, Mario 

Soares, e o Secretârio-Geral 

deste partido. Antonio 
Guterres, sâo levados em 
ombros, durante parte do 

percurso entre a Estaçào de S. 
Bento, no Porto, e o Coliseu, 

ap6s terem efectuado uma 

viagem de comboio, Lisboa- 
Porto, integrada na Campanha 

Eleitoral às europeias. 

Miguel Portas, do Bloco de 

Esquerda, discursa durante 

0 primeiro Comicio do 
partido, para as eleiçôes ao 

Parlamento Europeu, no 

Teatro Politeama. 

Ilda Figueiredo, cabeça de lista 

pela CDU ao Parlamento 
Europeu, fala na abertura de 

Campanha para as eleiçôes PE, 

durante um Comicio no Porto, 

corn a presença de milhares de 

pessoas. 

Veiga Simâo saûda o seu sucessor, 

Jaime Gama, no cargo de Ministro da 

Defesa, apôs a cerimônia de tomada 
de posse, que decorreu no Palâcio de 

Belém. Jaime Gama, acumula as 

postas da Defesa Nacional e Negôcios 
Estrangeiros. 
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"Caso" das galinhas belgas 
coin dioxina chegou a Portugal 

O "caso" das galinhas belgas 
portadorsis de uma dioxina 

potencialmente cancerigena 
chegou a Portugal: o 

ministério da Agricultura 
detectou dois produtores 

que importaram 
galinhas e ovos belgas 

e jà accionou os 
mecanismos de controlo. 

Fonte do Ministério da Agricultura 
adiantou que logo que foi feito o 
alerta pelo Governo belga da 
existência de galinhas e ovos 
portadores de uma dioxina 
prejudicial à saüde dos 
consumidores, o Governo 
português "partiu para o terreno", 
tendo encontrado dois produtores 
que haviam importado aqueles 
produtos. "O Ministério 
[Agricultura] jâ sabe quem 
importou [da Bélgica] e onde se 
encontram os produtos (galinhas e 
ovos)", especificou a mesma fonte, 
acrescentando: "estâ tudo 
controlado". Segundo o Ministério 
da Agricultura, os dois produtores 
em causa "importaram poucas 

quantidades de galinhas e ovos". O 
"caso" das galinhas e ovos belgas 
foi conhecido hâ uma semana, 
quando o Ministério da 
Agricultura daquele pais anunciou 
que todos aqueles produtos 
deveriam ser retirados do mercado 
devido à descoberta de niveis 
elevados de dioxina na 
alimentaçâo para aves de capoeira. 
Na altura, o Ministério da 
Agricultura belga disse que a 
origem exacta da contaminaçâo 
ainda nâo estava determinada e 
que a ingerência de galinhas e ovos 
portadores daquela toxina nâo 
provocava doença aguda imediata, 
mas apenas "eventuais riscos de 
longo prazo". 

4!uê ir a Taronio se, em Bg-ampion, 

eneontrn tuda em L,U3iBEBLAÆB, na Advance 

Baulevard, a Este da Dixie Bead, 

Ainda, 
a maior 

exposiçào e 
venda de 

Cozinhas e 
Casas de 
Banho e 

artigos afins. 
Cozinhas por 
medida, com 

serviço râpid(\ 
e eficiente. 

%LUMBERLAND, 
é um mundo corn 

*^1 todos os tipos de | 
^1 madeiras para a 

w construçào e, um 
paratso de 
cerâmicas, 

importadas de 
Portugal e 
Espanhf. 

Mosaicos, desde 
.98 cêntimosH! 

Em 
cerâmica, 

nâo encontra 
mais nem m 

meUior. 

Visite hoje mesmo a LUMBCRLAND 
nONC CENTRE INC., onde encontra 

pessoai português e uma experiência (905) 792-2800 

GNR detém 62 
traficantes de droga 

Sessenta e dois 
individuos presos, 89 
doses de haxixe e 166 
comprimidos de 
"Ecstasy" apreendidos 
é o balanço final de 
uma operaçâo 
efectuada na 
madrugada de 
domingo pela GNR 
durante uma festa 
"rave" em Briches, 
Serpa. 
Num comunicado divulgado, a GNR 
diz ainda ter apreendido cinco doses 
de liamba e cerca de 440 contos em 

dinheiro. A operaçâo 
foi desencadeada na 
sequência de acçôes 
de combate à crimi- 
nalidade, corn 
especial incidência no 
trâfico e consumo de 
estupefacientes. 
"Os 62 individuos 
detidos estiveram pré- 
sentes no Tribunal de 
Serpa", referiu fonte 

da GNR, salientando a possibilidade 
de alguns deles serem indiciados 
como presumlveis traficantes de 
droga. 

"Tolerância Zero - Criança" 
sam esta semana à rua 

O Serviço de 
Pediatria do 

Hospital Distrital 
de Faro (HDF), 

em colaboraçâo 
corn a PSP e a 

GNR, 
promoveu terça- 

feira, Dia 
Mondial da 

Criança, a acçâo 
"Tolerância Zero 

- Criança”. OP r i n c i P a 1 
objectivo da 
iniciativa foi 

sensibilizar a popu- 
laçâo para a importância do 
transporte seguro das crianças nos 
automôveis. A acçâo, que decorreu 
durante todo o dia no concelho de 
Faro, tendo ainda o apoio da 
Associaçâo de Pediatria do 
Ambulatôrio do Sul (APAS), 
Associaçâo para a Promoçâo da 
Segurança Infantil (APSI), PSP e 
GNR 
Durante a iniciativa, os agentes da 
PSP e GNR vâo mandat parar 
diverses automôveis e alertar os 
condutores e passageiros para a 
legislaçâo em vigor. Paralelamente, o 
pessoai do Serviço de Pediatria do 
HDF promoveu uma acçâo educativa, 
através da distribuiçâo de folhetos 
informatives da APSI sobre a 
segurança da criança no automôvel. 
De acordo corn Eisa Rocha, do 
Serviço de Pediatria do HDF, "trata- 
se de uma questâo a que ninguém é 
insensivel e sô um esforço conjunto 
permite proporcionar às crianças o 
ambiente seguro no interior do 
automôvel". Segundo os dados 
existentes, os acidentes de viaçâo sâo 
a principal causa de mortalidade 

transitôria ou definitiva apôs o 
primeiro ano de vida, corn énormes 
custos econômicos, além do impacto 
individual, familiar e social. Em 1998, 
nove por cento dos mortes e 14 por 
cento dos feridos em acidentes de 
viaçâo pertenciam ao grupo etârio 
dos zero aos 17 anos - 9.839 vitimas 
entre jovens. 
Os estudos de segurança automôvel 
concluem que um choque frontal 
apenas a 45 Kmh provoca a projecçâo 
da criança corn uma força idêntica à 
de uma queda de um quarto andar. 
Segundo a lei em vigor, as crianças 
corn menos de très anos devem viajar 
obrigatoriamente num dispositive de 
retençâo aprovado para o seu 
tamanho e peso, quer sejam 
transportadas no banco da frente 
quer no traseiro, excepte nos 
transportes püblicos e em situaçôes 
especiais. A lei n/o 114/94, référé 
ainda que as crianças corn mais de 
très anos e menos de 12 devem viajar 
prioritariamente nos lugares 
equipados corn dispositivos de 
retençâo aprovados, adequados ao 
seu tamanho e peso. 
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Solares de Portugal assinam 
protocolo coin banco e seguradora 

Os proprietaries de solares e casas de 
turismo de habitaçâo associados da 
TURIHAB vâo poder realizar obras 
de restaure e novos investimentos em 
equipamento, ao abrigo de um 
protocolo a celebrar corn uma 
instituiçâo de crédite. A TURIHAB- 
Associaçâo do Turismo de Habitaçâo 
anunciou a assinatura de um 
protocolo de Colaboraçâo corn a 
Caixa Central - Caixa de Central de 
Crédite Agricola Mûtuo e a Rural 
Seguros, Companhia de Seguros de 
Ramos Reals. O acordo prevê 
também a instalaçâo de terminais de 

pagamento automâtico nas unidades 
de turismo rural associadas da 
TURIHAB, tende o Crédite Agricola 
como banco de apoio. Os associados 
da TURIHAB podem também 
usufruir dos produtos de seguros da 
Rural Seguros junto do Crédite 
Agricola, mediante as condiçôes 
gérais, especiais e particulares das 
apôlices e a politica de aceitaçâo em 
vigor. A assinatura do protocolo 
realiza-se no auditôrio da Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, onde 
esta sediada a TURIHAB - Solares de 
Portugal. 

Sampaiil) dèstaca desenvolvimento irlandês 
e desafîos da Ü£ ~ balanço da visita 

Um melhor conhecimento do 
modelo de desenvolvimento 
econômico irlandês e os desafios 
futures da Uniâo Europeia foram 
os aspectos destacados pelo 
présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, no balanço que fez da 
sua visita oficial à Irlanda. Em 
declaraçôes aos jornalistas à 
partida de Dublim, Sampaio 
declarou-se satisfeito corn o 
aprofundamento das relaçôes 
poUticas entre os dois paises que os 
encontros mantidos permitiram, 
assim como corn a oportunidade 
dos elementos da sua coraitiva de 
tomarem contacte directe com as 
directrizes do sucesso econômico 
irlandês* A Irlanda teve um 
extraordinârio crescimento 
econômico na ultima década, o 
quai assenta num amplo "consenso 
social entre sindicatos e governo, 
(...) na grande maleabilidade do 
sistema de ensino (...) e na 
capacidade de atraeçâo dé 
investimentos em âreas 
fundamentals", como a das novas 
tecnologias. Para o présidente, as 
questôes europeias tiveram 
também um papel central nesta 
visita, nomeadamente as que 
dizem respeito às reformas 
institucionais no seio da Uniâo 

Europeia (UE), "algo que num 
future prôximo vai mobilîzar as 
atençôes de todos", e o future pape! 
dos pequenos paises, caso da 
Irlanda e de Portugal, no debate 
politico que dominarâ a 
presidência portuguesa da ÜE. O 
chefe de Estado indicou ter ainda 
abordado corn os responsâveis 
irlandeses corn quem se encontrou 
- nomeadamente a présidente, 
Mary McAleese, o primeiro- 
ministro, Bertie Ahern, e o 
ministro dos Negôcios 
Estrangeiros, David Andrews - as 
questôes relativas a Timor-Leste, 
tema-chave desta visita, e ao 
processo de paz no Ulster. 

Nas c«l«braçtK’s do Dia de Portugal, de 
C'amôes e das Comuntdades Portuguesa», 
cnngratulo cspccialmcnte a Cotnunidade 

P«rtugue.sa do Canadâ, a quai mantém fortes 
os iaços de afectividade cultural com Portugal 

c acoinpanha o progresso da sociedade 
Cnnadiaua. 

Peliz ilia de Portugal 

44. 99 

entio de Infoimaçâo 
Imobiliàrio & Real Estate Inc. 

Totalmente dedicados 
à comunidade portuguesa 

CEL: (416) 567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva Kathleen Henriques 
Représentante de Vendus Représentante de Vendus 

DUNDAS & LANSDOWNE 
Divisôes ~ 7 ‘ Cozinhas - 2 
Casas de Banho - 2 Garagem - sim 
Cave - Foracabar 
Preço - $154,900 

h'W' 

DUFFERIN & WALLACE 
Divisôes - 9 ~ ^ 
Casas de - sim 
Cav^^l^mmmto 

ecSi-r Pre^ ^9,000 

BATHURST & DUNDAS 
Divisôes - 4 Cozinhas ~ 2 
Casas de Banho ~ 2 Garagem - nâo 
Cave -Acabada 
Redusido para- $165,900 

BRAMPTON / TOWNHOUSE 
Divisôes - 6 ^ 

Casas de Bar^aff^^jfflTagem r- sim 
Mann^df/^^bwuASimês 
Preçû^$nÿ,900 

A 

COLLEGE & MANNING 
Divisôes - 7 ~ ^ 
Casas de Banhg^f^^j^^bgem - sim 
Cave: 
Preço ^Æf,O0O 

DUFFERIN & DUPONT 
Divisôes - 9 ~ ^ 
Casas de Banhq^iÿtJ^^t^m - sim 
Cave - 
Preço%kxi,WO 

Resnitadas positivas catna 
estes sa no Centro de Mntortnnçno, 

(416) 536-4194 /1-800-876-3102 
1593 Dundas St, W., Toronto 
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fado copiando simplesmente o 
que todos têm feito até aqui. 
Nao era esse o meu objectivo. 
Se eu quero ouvir um fado de 
Amalia, ponho a Amalia a rodar 
e delicio-me a ouvi-la. Alias, foi 
com Amalia que aprendi a sentir 
o fado! 
-For falar em Amalia...Depois de 
Amalia, so você cantou no Palacio 
dos Congressos, em Montreal, 
nao é verdade? 
-E verdade.-Garantiu, Sao. 
Depois de uma gargalhada 
sonora, acrescentou.- Como 
cantei com os olhos fechados, 
nao Ihes vi as reacçôes, so as 
senti... Foi maravilhoso! 
-Este "CD" vai estar à venda em 
Toronto? 
-Sim, sim... Vai ser distribuido 
em breve pela HMV. Vai 
também para as lojas 
portuguesas, claro. 
-Ja tivemos telefonemas a 
perguntar quern era a voz 
bonita que ouviam e onde adquirir o 
"CD"... Que projectos tern para o 
futuro? 
-Nao sei, nao gosto de antecipar-me 
aos acontecimentos. Quero saborear 
este trabalho... deixar as coisas andar 
e crescer... Deixo-me ir, como uma 
andorinha, deixo-me voar... Vou até 
onde o vôo me levar... Agora, estou a 
preparar-me para o Festival de Jazz, 
em Montreal, onde vâo muitos 
portugueses... E no dia 10 de Junho, 
Dia de Portugal, no Spetrum, perto 
do "Place des Arts"... 
-Sendo assim, a Sâo nâo canta sô 
fado? 
-Nâo, nâo...-Retorquiu de imediato.- 
Adoro o fado, canto-o corn paixâo e, 
corn sons diferentes para poder atrair 
os jovens que nâo gostam do fado. 
Mas, adoro Jazz, baladas... Nâo sou 
pessoa para me agarrar sô a uma 
coisa. No campo da mùsica e da 
cançâo tenho algumas opçôes que vou 
explorar â medida das necessidades 

minhas 
e do püblico. Nâo gosto de 
estagnar... 
-Obrigado, pela visita, pelo "CD" e 
por falar a lingua de Camôes. 
-Eu é que vos agradeço. Quanto â 
lingua, sinto-me feliz por falar francês 
e inglês, mas jamais abdicarei de falar 
a lingua portuguesa. É a "chave" das 
nossas raizes! 
Para todos o meu desejo de muitas 
felicidades! 

E, desta forma, se despediu a jovem 
SÀO, através de CIRV-fm. Foi fâcil 
para ela conquistar coraçôes. A noite, 
no Restaurante Adega, o sucesso foi 
completo. Corn uma simplicidade 
natural e um sorriso cativante, SAO, 
acompanhada pelo solista Sebastian 
Lafour, deixou sair a sua voz forte, 
bonita, rouca quanto baste, 
impressionando todos os présentés. 
Temos voz, temos mulher, temos 
Fado! 

JMC 

presunçâo de me pôr em bicos-de-pés, 
este foi um projecto que os 
portugueses acarinharam muito pois 
é a nossa cançâo, o fado. Foi uma 
maneira de dar a conhecer as nossas 
raizes no Quebec, aos franceses e às 
pessoas de la que falam outras 
linguas. Foi entre eles que obtivemos 
grande sucesso. É bom dar a 
conhecer aquilo que fomos e aquilo 
que somos, às pessoas- que nâo nos 
conhecem. 
-Como é que nasceu a sua paixâo pela 
mùsica e pelo fado? 
-Bern, eu comecei a cantar o fado 
pelos meus 11 ou 12 anos de idade. 
Ao mesmo tempo comecei a 
acompanhar-me à viola e a 
compreender aquilo que o fado nos 
diz. 
Sâo cançôes em que as emoçôes e "as 
tripas" trabalham muito câ por 
dentro... É preciso senti-las e vivê-las 
para as poder cantar. Foram, 
também, algumas cantigas do disco 
que que me diziam pessoalmente 
respeito (nem em todos os fados nos 
revemos), que me encaminharam 
para este trabalho. Gosto também de 
cantar alegrias, a vida nâo tem sô 
tristezas... 
-Conseguiu grande êxito, junto dos 
canadianos. Conte como foi? 
-Foi uma surpresa para todos nôs o 
êxito alcançado. O "CD" saiu em 
português mas, no Quebec, tem uma 
versâo em francês. As pessoas ficaram 
impressionadas e a saber o que nôs 
cantamos, a nossa aima. Ficamos 
mais perto deles.-Depois de uma 
pausa, Sâo, continuou.-Por outro 
lado, eles sentiram que estava a dar 
tudo o tinha dentro de mim. Quando 
damos tudo, até o que nâo tem brilho, 
sobresai... Na simplicidade é que esta 
a beleza das coisas. Ser e falar 
verdade corn as pessoas. Nâo posso 
dizer aquilo que nâo sou. 
-Quando vem actuar a Toronto? 
-Confesso que estou desejosa mas 
ainda sem dados concretos. Segundo 
ouço, é possivel no prôximo mês ou a 

seguir... 
-Nesta gravaçào nota- 
se uns arranjos 
musicals diferentes do 
tradicional. A 
orquestraçâo apresenta 
instrumentos musicals 
que nada têm a ver 
corn o fado. Porquê? 
-Porque tudo evolui e 
eu penso que o fado 
também. Nâo me 
sentia bem a cantar o 

A jovem e bonita SÀO, de seu 
nome artistico e, Sâozinha, 
para os amigos, esteve em 
Toronto para apresentaçâo do 
seu ultimo trabalho gravado. 

SÀO, nasceu no Hospital de Ponta 
Delgada, S. Miguel e, aos 9 anos de 
idade, corn sens pais, radicou-se em 
Montreal. Percorreu a rotina natural 
das jovens que nascem com algo 
especial dentro de si e, finalmente, 
estacionou na "paragem" que 
corresponde ao seu lugar. Na mùsica, 
na cançâo. Toca viola clâssica, 
acompanhando-se a si prôpria 
quando necessârio mas, hoje, jâ 
ultrapassada a barreira do "ilustre 
desconhecido", exige orquestra ou, 
pelo menos, como aconteceu em 
Toronto, a companhia de um solista, 
no caso, o mùsico francôfono 
Sebastian Lafour. 
SÀO, passou pela CIRV-fm, 
juntamente corn a sua agente artistica 
local, Dulce Barbosa, para "dâr-se" 
um pouco a conhecer aos ouvintes e, 
naturalmente, oferecer o seu trabalho 
gravado à Estaçâo Radiofônica. 
Desse encontro, registamos para O 
Milénio, parte do diâlogo, dirigido 
por Waldemar Mejdoubi que, iniciou 
a troca de impressôes, perguntando à 
SÀO que falasse da sua carreira e da 
sua ligaçâo ao fado e, ainda, sobre o 
projecto agora lançado. 
-Bem... jâ hâ muito que canto. Sem a 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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, . To "Dia Mondial da Criança", 1 de 
j Junho, a banda local STARLIGHT, 

lançou o seu novo trabalho gravado. 
Trata-se do "CD" intitulado "O Reino das 
Crianças", que veio a proposito para o dia que 
se comemorou. Os STARLIGHT encontram-se 
nos EUA mas, dia 20 de Junho, "Dia do Pai", 

LLOVcl 
iiLtiViasu 

connosco no estarâo 
SUMMERFEST-99, no 
Markham Fairgrounds, onde 
apresentarâo publicamente esta 
nova gravaçâo - CD e Cassete-, 
junto do grande publico que 
sempre acompanha as festas de 
CIRV-fm. 
De salientar o jâ mencionado 
tema "O Reino das Crianças", 
"Nâo Olhes nào Olhes", "Os 
Tubaroes", "Viva a Mulher", 
"Canto da Salvaçâo", "Hâ Gente 
Boa", "Tenho Medo de te Perder" 

e um bem ritmado "Madeira MIX". 
Os cantigas sào da autoria de Tony Melo, com 
colaboraçâo de Zé da Vesga, José Mario e Paulo 
Sardi, em alguns temas. 
Os nossos parabéns aos componentes dos 
STARLIGHT, Tony Melo, Frank Furtado, Luis 
Furtado, Danny Vieira e Jerry Cabral. 

A famosa actriz brasileira, Betty Faria, de novo em 
grande numa das telenovelas da actualidade, no 
papel de uma viùva atraente e atrevida, tern um 
novo e jovem namorado! 
Mas nâo fala dele. Sào assuntos privados. 
Betty Faria, apos dois casamentos fracassados com 
dois famosos do Brasil, seilte-se no direito -direito 
reservado!- de namorar e ser feliz, entre portas. 
Betty, tens toda a razào! O amor em privado é mais 
saboroso e duradouro. 

Nanci Cosia 
mna voz para near 

A jovem Nancy Costa, hâ pouco surgida no panorama artistico 
comunitario, tern uma voz bonita, segura e forte. Nancy Costa, 
entoou na cerimonia do içar da Bandeira Portuguesa, na 
Câmara Municipal de Toronto, os Hinos do Canada e de 

Portugal, muito bem e com dieçâo perfeita. Nancy Costa, uma voz para 
ficar. 
Na fotografia, também a presença de outra jovem, a Vânia, cheia de 
talento e graça, que tern dedicado parte das suas horas ao folclore da 
Nazaré e ao Clube Português de Mississauga. Parabéns a ambas as jovens 
e desejos de futuro risonho. 
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Nem tudo o vento leva... 
^‘Lembremo-nos de que o mundo de hoje^ tal como o vemos, sô esta assim porque Portugal estava là, no sitio ideal, 

na hora certa que a Histôria marcou e corn portugueses incapazes de ter vergonha nem complexes, mas corn a 
coragem de matar o medo e fecundar o mar das incompreensôes, aHm de dar novos mundos ao mundo...’’ 

Apujança da Lingua Portuguesa sempre me 
impressionou de sobremaneira. 

Alicerçada corn suor e sangue dos nossos 
antepassados; erigida ao longo dos séculos (quase 
milénio) por sublimes penas. Malgrado as ameaças 
dos ventos ciclônicos da Histôria, as suas paredes 
continuam a subir e essa bêla Lingua ainda hoje se 
constroi. Cada vez que alguém criar um escrito em 
Português, mais um bloco, mais alguns tijolos sâo 
postos na ordem vertical das suas paredes. 
A Lingua Portuguesa é no mundo de hoje, uma das 
grandes linguas modernas. E este facto sô se deve a 
todos aqueles e aquelas que se dedicam à sua 
divulgaçâo. E divulgâ-La nâo é apenas escrevê-La. E 
também lê-La; é ensinâ-La aos nossos vindouros e a 
todas as pessoas que por Ela se interessem. 
Incentivar a Sua propagaçâo por todos os meios. 
Acarinhar as Suas pegadas. Porque afinal. Lingua 
Portuguesa somos todos e cada um de nôs, pela 
nossa existência; pelo nosso contacte quotidiano. 
Ela é a nossa forma de vida e de estar no planeta; O 
nosso direito natural de existência no mundo como 
Povo. Guardâ-La, jâ sera defendê-La para o future. 
Ignorâ-La, é negar-se a si prôprio." 
Neste quase fim de século e de MILÉNIO, a 
Lingua Portuguesa esta, afinal, mais sâ do que 
nunca. Mas que isto nâo seja pretexto para 
pararmos. 
Os governos dos Paises de Lingua Oficial 
Portuguesa (PALOPs) têm as suas 
responsabilidades na guarda da lingua. E nôs? 
Quais os governos que nos governam? - Do you 
speak English? - Parlez-vous Français? - Se nâo 
formes nôs mesmos os guardiôes da nossa lingua 
de origem, a quem vamos demandar tal afazer? A 

Jean Chrétien? A rainha? Ao Quebéque? Ao 
Canadâ , França, Alemanha, etc., etc., pelo mundo 
fora...? 
A imprensa tem de ter o nosso incondicional apoio. 
É indispensâvel. Anunciar nela é a sua ùnica fonte 
de sobrevivência (nâo de receita!). Assim como 
devemos participar nas nossas associaçôes, clubes, 
ouvir e ver os programas de radio e televisâo em 
português. Escrever aos responsâveis apoiando-os 
nas suas programaçôes. Incentivar os membres 
familiares e os amigos a fazer o mesmo. 
Eis apenas uma ponta da montanha, do muito que 
todos nôs somos chamades a fazer, para que a 
Lingua Portuguesa sobreviva na Diaspora, que é o 
seu terreno mais dificil e menos fertilizante. Os 
obstâculos sâo, ôbviamente, imensurâveis, 
comparando corn a prâtica da lingua no Brasil, em 
Portugal ou noutra maioria lusa. Aqui, no Canadâ, 
o português ainda vai ter um lugar ao sol 
linguistico. Basta sô pensar nos acordos 
econômicos (e nâo sô) que os EUA estâo a tentar 
compôr corn os paises da América do Sul. 
Começou pelo Canadâ e México. A seguir teremos 
o Chile, a Argentina e depois o Brasil, etc. Quando 
o Brasil entrar nessa de globalizaçâo ao estilo USA, 
a Lingua Portuguesa passarâ a ser de extrema 
importância aqui mesmo, no Canadâ, quer pelos 
interesses econômicos e pela participaçâo 
canadiana na aliança dos paises do continente 
americano (uma espécie de Comunidade 
Econômica Americana), quer pelas exigências nos 
postos de trabalho que dai advirâo, enfim, pelo 
contacto cada vez maior entre os grandes blocos 
produtores e os grandes compradores e 
investidores. E no caso do Brasil, a coisa é séria 

mesmo! Sâo muitos milhôes a falar português... 
Tudo isto nos deve apenas honrar e orgulhar e fazer 
abrir o apetite pela nossa lingua . A Lingua 
Portuguesa, Jâ nâo é a lingua falada pelo cerca de 
milhâo e meio de nautas que no século quinzç se 
lançaram ao mar, iniciando a grande aventura das 
Descobertas. No entanto, somos os fiéis 
représentantes do verdadeiro universalismo da 
lingua. É a nossa presença comunitâria em muitos 
paises do mundo que exige a tomada de atençâo e 
o respeito que todos os outros nos guardam. Nesta 
vivência em sociedade, é bom aprender o inglês, 
françês, alemâo, como é igualmente bom ensinar o 
português. É salutar para o espirito humano a 
formaçâo do intelecto, como sera bom da mesma 
forma mostrar e oferecer a nossa parte cultural no 
que ela tem de melhor - a sua Lingua. 
Nâo tenho receio de pregar no deserto no que atrâs 
escrevo. Sei que o mesmo jâ tem sido dito varias 
vezes. Mas é sempre bom lembrar, para que 
possamos todos sacudir uma certa vergonha ou 
complexo de sermos o que somos. Vejamos como os 
exemplos nos honram: O Prémio Nobel da 
Literatura de 1998 - José Saramago - foi em 
Português! A Lingua de Antero, de Pessoa, de 
Camôes e de Jorge Amado. E mesmo de todos nôs, 
os que trabalhamos dia-a-dia na informaçâo em 
português. 
Lembremo-nos de que o mundo de hoje, tal como o 
vemos, sô estâ assim porque Portugal estava lâ, no 
sitio ideal, na hora certa que a Histôria marcou e 
corn portugueses incapazes de ter vergonha nem 
complexes, mas corn a coragem de matar o medo e 
fecundar o mar das incompreensôes, afim de dar 
novos mundos ao mundo... 

Noite de gala do 
Junho em 

A exemple do ano passade e no âmbito das 
Comemoraçôes do 10 de Junho, Dia de Portugal, 
de Camôes e das Comunidades Portuguesas, 
realiza-se no prestigioso Hotel "Chateau Laurier" 
em Ottawa, entre 7 e 13 de Junho prôximo, a 
semana gastronômica portuguesa. Assim, no dia 9 (quarta-feira) teremos a 
"Noite de Gala", corn um jantar precedido de recepçâo pelas 19:00 horas. 
Corn muitos prémios a sortear entre os présentes, numa noite que promete, 
o preço por bilhete é de $55.00 e inclui recepçâo, jantar e vinho. Podem 
desde jâ adquirir o seu bilhete, através da Embaixada de Portugal, tel. (613) 
729-0883; do Hotel Chateau Laurier, tel. (613) 241-1414 / Ext.3223; e ainda 
na Lisbon Bakery & Café, tel (613) 741-2978 ou 820-2443. 
A Embaixada de Portugal informa ainda o facto de vârias embaixadas e 
entidades canadianas terem jâ mostrado interesse em adquirir mesas e 
sendo o numéro de lugares limitado, que todas as pessoas interessadas 
façam as suas réservas corn a possivel brevidade. 
"O Milénio" agradece o convite que lhe foi enviado. 

Portugaise 
céan de culture 
Inserida na Semana de Portugal, a Câmara 
Municipal de Hull (Ville de Hull), conjuntamente 
corn o Conselho intercultural do Outaouais e a 
Embaixada de Portugal em Ottawa, levam a efeito 
uma exposiçâo do artista pintor Antônio Carmo, 

entre 8 e 21 de Junho. A abertura desta exposiçâo estâ marcada para o dia 
8 de Junho às 19 h. Nos restantes dias, a exposiçâo pode igualmente ser 
visitada entre as 9h e as 16 h 30, de segunda a sexta. Daqui lançamos o 
convite a todos para se deslocarem ao "Foyer du centre culturel Jacques- 
Auger, 39 da rua Leduc (canto da Leduc e Wright), em Hull. 
Igualmente corn a colaboraçâo das entidades acima descritas, uma 
conferência sob o tema "Itinerârio documentado duma viagem a 
Portugal" (Itinéraire documenté d'un voyage au Portugal), serâ dada pela 
Senhora Paula Borges, a 17 de Junho, pelas 19 h, no jâ mencionado centro 
cultural da rua Leduc. 
As entradas sâo livres e para mais informaçôes, os interessados devem 
contactar pelo telefone (819) 777-1245. 
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Estaçâo espacial recebe visita 
O "Discovery” fez uma estreia ao procéder corn êxito à atracagem. 

A bordo, levou abastecimentos para futuras tripulaçôes 

A primeira acoplagem de uma nave 
espacial à Estaçâo Espacial Intemacional 
(ISS, na sigla em inglês) assinalou ontem 
mais um passa importante 
da conquista do espaça. 

A 400 quilômetros de altitude, a Discovery, da 
NASA, deu meia volta no espaço para, de marcha à 
ré, se unir a um dos môdulos da estaçâo 
intemacional. Corn o objectivo de preparar a 
chegada dos primeiros habitantes permanentes da 
estaçâo, que ali ficarâo durante meses, a équipa de 
Kent Rominger deverâ permanecer em ôrbita 
durante cinco dias. 

"Vocês fizeram a primeira acoplagem parecer uma 
coisa fâcil", foram as palavras que os sete elementos 
da tripulaçâo ouviram de Paul Hill, director de voo 
da ISS, no momento em que se uniram, corn 
sucesso, as duas naves. Isto apôs o comandante 
confirmar o sucesso : "Houston, temos contacto." Jâ 
em Dezembro outros astronautas se haviam ali 
deslocado e, em passeios espaciais, uniram um 
modulo americano (Unity) ao componente russo 
(Zarya), previamente colocado em ôrbita. Esta 
semana, Rominger e os sens colegas foram assim 
felicitados pelo Controlo da Missâo: "Jâ lâ vâo seis 
meses desde a ultima visita. Bem-vindos a bordo." 

Os pianos iniciais nâo previam que a ISS contasse 
apenas corn os dois môdulos actuals no momento 
da acoplagem. Um terceiro componente, corn 
sistemas sofisticados de controlo e propulsâo, jâ 
deveria ter sido lançado. No entanto, atrasos 
sucessivos dos russos em enviar aquele aparelho 
levaram a NASA a tentar a acoplagem mesmo sem 
o seu apoio. 

Foram, assim, necessârias modificaçôes de ûltima 
hora, "algumas bricolages informâticas, para tornar 
a Zarya compativel corn esta operaçâo", conforme 
afirma o comandante Rominger. 
Esta situaçâo exigiu alguma improvisaçâo por parte 
dos planeadores da missâo e uma forte 
coordenaçâo entre a tripulaçâo a bordo da 
Discovery e os centros de controlo da missâo em 
Houston, EUA, e em Korolev, Russia. Um dos 
gestores da missâo da Discovery, Jeff Bantle, 
elogiou os seus homôlogos russos, que "fizeram um 
excelente trabalho ao modificarem o software a 
bordo do Zarya para que conseguissemos acoplar". 

Estâ previsto que os astronautas comecem o 
transporte das duas toneladas de mantimentos que 
levaram no Discovery, com o intuito de preparar a 
ISS para a recepçâo dos seus futures habitantes. 
A carga que levaram conta corn equipamentos e 
mantimentos tâo diverses como computadores. 

câmaras, roupa ou sacos do lixo. As actividades que 
preencherâo os prôximos dias em ôrbita inckiem 
ainda passeios espaciais e trabalhos de reparaçâo. A 
tripulaçâo entrou numa câmara exterior da estaçâo 
para recolher amostras de ar. Daniel Barry e 
Tamara Jernigan deverâo, ainda esta semana, 
realizar um passeio espacial corn o objectivo de 
prender sacos de ferramentas e gruas ao exterior da 
ISS. 

Serâ erigida uma grua americana, e metade das 
peças de uma grua russa que ficarâ à espera de uma 
prôxima missâo. A Discovery ficarâ acoplada à 
estaçâo até 3 de Junho e regressarâ à Terra, se tudo 
correr bem, no dia 6. 
O môdulo russo em falta serâ, em principio, 
lançado a 12 de Novembre, segundo Frank 
Culbertson, o gestor de operaçôes da estaçâo 
espacial. 

A ISS ficarâ, até Março, à espera da prôxima 
tripulaçâo, que contarâ corn très elementos e 
deverâ chegar a bordo de uma nave Soyuz, lançada 
pelo complexe russo no Cazaquistâo. 
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Venfiam em quantidade, 
matar saudades corn todos os 
amigos quejfassaramjfor Africa 
e tragam os vossos amigos 

jfara que eCes sintam o que é o di 

“POR ÜO SOL EM AFRICA’’, 
e toda a força e arte do 
maior nome quejfassoujjor^ 
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A idade do Universo 
Passaram 12 mil milhôes de anos desde o Big Bang. A conclusâo 

vem dos càlculos feitos graças às observaçôes do "Hubble". 
O telescôpio mudou a astronomia desde que foi para ôrbita, em 1990 

O Universo tem 12 mil 
milhôes de anos, surgiu de 
uma gigantesca explosâo, 
O Big Bang, e "jamais terâ 
fim". Esta é a sintese de 
nove anos de observaçôes 
do telescôpio espacial 
Hubble, divulgada pela 
NASA na terça-feira 
passada. 
Para alguns, confirmaram- 
se os piores prognôsticos, 
segundo os quais o 
"universo sera cada vez mais frio e distante", 
onde galâxias, sistemas solares e planetas, que 
podem ter vida, se afastarâo cada vez mais uns 
dos outros. 
Para alguns, os dados recolhidos devolveram a 
tranquilidade de saber que a matéria que forma 
o universo continuarâ a existir durante milhares 
e milhares de milhôes de anos. 
No inicio da década de 90, astrônomos e 
astrofisicos especularam sobre a possibilidade de 
o Universo deixar de se expandir para iniciar 
uma dinâmica contrâria. O Hubble, em ôrbita 
fora da atmosfera da Terra, o que permite que a 
sua ôptica e sensores nâo sofram perturbaçôes 
luminosas e outras, ajudou a confirmar que o 
Universo se expandiu. Deu também pistas sobre 
a polémica da idade do universo, que uns cifram 

em dez mil milhôes de 
anos e outros em 20 mil 
milhôes. 
A idade exacta parece 
ser, segundo o Hubble, 12 
mil milhôes de anos, 
precisamente a mesma 
idade que têm as estrelas 
e a matéria mais velha 
que se conhece. 
A Terra, e o nosso 
sistema solar, que gira à 
roda de uma jovem 

estrela, o Sol, tem pouco mais de quatro mil 
milhôes de anos. 
"A escala do Universo era tâo ampla que isso nâo 
permitia aos astrônomos confrontar corn rigor 
dados sobre questôes bâsicas, como as origens e 
o destino do cosmo", disse a astrônoma Wendy 
Freedman. O estudo da NASA consistiu em 
calcular a "constante" que, em termos de fisica e 
matemâtica dos astros, permitiu calcular a 
velocidade de deslocaçâo das galâxias e a 
distância exacta a que se encontra uma estrela. 

Corn o telescôpio orbital estabeleceu-se corn 
precisâo que as galâxias se deslocam a uma 
velocidade 250 mil quilômetros por hora mais 
râpida por cada 3,3 milhôes de anos luz que 
estâo mais afastadas da Terra. 

MIR em ôrbita sem tripulantes 
a partir de Agosto 

A estaçâo orbital russa MIR serâ evacuada em 
Agosto, como previsto, mas continuarâ em ôrbita até 
Fevereiro do ano 2000, antes da sua provâvel 
destruiçâo ao entrar na atmosfera, informaram os 
responsâveis do sector espacial russo. As autoridades 
russas aceitaram financiar a MIR apenas até Agosto, 
abandonando-a entào se, entretanto, nâo obtiverem 
fundos privados para dar continuidade ao projecto. 
Desde o principio de 1999 que as autoridades 
procuram, em vâo, assegurar financiamento privado, 
esgotados que estâo os fundos püblicos. O orçamento 
espacicJ russo, jâ de si limitado, tem sido canalizado, 
prioritariamente, para a construçâo da estaçâo 
espacial internacional, ISS. Se nâo forem obtidos 
novos recursos, a MIR serâ programada, enj 
Fevereiro ou Março de 2000, para mergulhar no 
Oceano Pacifico, depois de se desintegrar nas 
camadas densas da atmosfera, explicou o porta-voz 
da agência espacial russa, Serguei Gorbunov. A MIR 
estâ no espaço hâ mais de 13 anos, o que faz delà a 
estaçâo espacial que mais tempo esteve "em serviço". 
Sofreu vârios acidentes em 1997, mas conseguiu 
"sobreviver" sem problemas de maior desde entâo. As 
autoridades russas estâo inconformadas corn a sua 
perda e, mais ainda, corn a destruiçâo do material 
cientifico que a équipa. Alguns responsâveis 
chegaram a sugerir que algum desse material fosse 
recuperado, recorrrendo para o efeito ao vaivém 
norte-americano, mas a questâo do financiamento 
dessa missâo ainda nâo foi resolvida. A tripulaçào 
actual da estaçâo - o francês Jean-Pierre Haigneré e os 
russos Viktor Afanassiev e Serguei Avdeiev - poderâ, 
portanto, ser o ultima. 
A primeira tripulaçào da ISS, composta de um norte- 
americano e dois russos, deverâ partir para o espaço 
no principio do ano 2000. 
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CARNEIRO O leque de interesses amplia-se 
e a sua curiosidade intelectual recebe 
elogios. Uma pessoa que fala uma 
lingua estrangeira poderà apoderar-se 
do seu coraçâo. Este] a atento/a à 
possibilidade de ser um nativo de 
Balança.  

TOU RO Atingido pela flécha do Cupido, 
poderâ apaixonar-se loucamente. 
Esteja preparado para flutuar nas 
nuvens. Nâo conseguirâ escapar, 
pois nativos de Leâo e Âquârio 
estâo metidos nessa historia. 

GÉMEOS Esforços cooperatives - vai tentar 
harmonizar-se corn pessoas que 

*11 antes o aborreciam. Expresse os seus 

P* 4| sentimentos em relaçâo a um nativo 
4 I » Caranguejo. Alguém lhe vai 
^ ^ I jp dizen "Voeê é adorâvel." 

CARANGUEJO U™® social mais agitada. Um 
^ nativo de Sagitàrio dir-lhe-â: "Acho 

que me es tou a apaixonar por si." 
Mas nâo fuja das suas decisôes 

^ A relativas à dieta, boa nutriçâo e 
exercicios. Mantenha a saüde em dia] 

LEAO 
r' 

Crie, nâo aceite ser dominado por 
pessoas médiocres. Dedique-se a fazer 

I O seu melhor e sô encerre as suas 
I actividades quando a sua missâo - 
I estiver cumprida. Nativos de Touro e 
I Escorpiâo assistem a tudo e aplaudem. 

VIRGEM Aceite sua necessidade de mudança 
e variedade - solte as rédeas da sua 
curiosidade intelectual. A fase 
lunar destaca romance, estilo, o acto 
de dar e receaber amor. Hâ um 

I nativo de Gémeos no cenàrio. 

BALANÇA A mûsica estarà présente numa 
reuniâo familiar - dance segundo seu 
ritmo. Beleza, poesia, capacidade de 
demonstrar seu afecto a uma pessoa 
especial estâo na ordem do dia. Tome | 
uma decisâo relativa a casamento. 

ESCORPIÂO O tempo trabalha a seu 
favor - voeê poderà ocupar uma posiçâo I 
de poder. Um individuo de 
Capricômio vai-lhe dizen "Nâo é fâcil 
acompanhar o seu ritmo." Um nativo 
de peixes tem um papel misterioso e 
dramàtico neste momento. 

SAGITÀRIO^®*^® conquista o sucesso, aumenta 
seus rendimentos e nâo perde a 

^^^^^^■oportunidade de deixar bem claro a 
PPI .^^ttWtodos: "Mereço cada centavo que me 

A ^^J^Pagam e muito mais." Um nativo de 
* Caranguejo reconhece e aplaude. 

CAPRICÔRNIO entra neste signo - isto mais Ioutros factures evidenciam a 
universalidade. Livre-se de uma 
situaçâo desagradàvel - nâo sinta que 
tem obrigaçâo de retribuir um amor. Hâ 

jum nativo de balança nesta historia. 

AQUARIO Procure as respostas nos bastidores. 
, Um nativo de capricômio esta 

“embaralhando as cartas". Nâo faz 
I mal, a sua originalidade e a capacidade 
I inventiva vâo salvar o seu dia. Hà um 
I nativo de aquârio rondando o cenàrio. 

PEJXES Voeê esta a ser impulsionado para 
: duas direcçôes opostas. Para escolherJ 
I ouça os conselhos da sua mâe. Exiba 
os seus dons extra-sensoriais. As 

[pessoas vâo comentan "Nâo sabia 
I que voeê era tâo talentoso e sensivel."! 

1C 
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Embora «stas duas images pareçam idênticas, 
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PALAVRAS CRUZADAS 
8 9 10 11 12 

VERTICAIS: 
1- Bosque; Honrado. 2- Nome 
de mulher; tudo o que concorre 
para um fim; suspiros. 3- Laço; 
acanhado; campeào. 4-Grupo, 
5- Promessa; ruim; larva do 
queijo. 6- Anilha; banhara. 7- 
Recanto; reunir. 8- Desgate; 
cont. prep. EM corn o art. def. 
fem. sing. A; cura. 9- Assunto. 
10- Estâs; magoado; nota 
musical. 11- Triture; feiticeira; 
sorrir. 12- Suplica; leito. 

HORIZONTAIS: 
1- Dirigir; salvei. 2- Periodo de 12 meses; juntar; emissâo da voz. 3- Basta; 
mictôrio; abrev. de aprovado. 4- Quadril. 5- Dez vezes cem; igualdade em 
farmâcia; fasciculo. 6- Ser humano; oprimir. 7- Olivedo; amante. 8- Bagatela; art. 
def. fem. pL; Nome de mulher. 9- Pais dos pais . 10- Apelido; cair de cama; 
batrâquio. 11- Irmâ da mâe; lavrar; termo. 12- Dificuldade; rodeara de arame. 

Soliiçûcs da sciiutiui iiasmila 
HORIZONTAIS: 
I- Vil; peta; afà. 2- Aral; rematar. 3- Urdir; 
morada. 4-Irara; raça. 5- Atar; pé; dô. 6- 
P.ào; ferra; ar. 7-Or; calma; opa. 8- Pô; 66; 
aras. 9- Tara; sarar. 10- Capara; sedas. 

II- Ocarina; moto. 12- Ror; atas; rôa. 

VERTICAIS: 
I- Vau; apôr; côr. 2- Irritar; taco. 3-Ladrâo; 
papar. 4-Liar; corar. 5- rr; fâ; âria. 6-Er; 
apelo; ant. 7- Tem; ermos; aa. 8-Amor; rà; 
as. 9-Arada; arem. 10-Ataco; orador. 

II- Fada; aparato. 12-Ara; oras; soa. 
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QUARTO CONSELHO DE CIDADÂOS 
TOMA FOSSE EM TORONTO 

deniguima@hotmail.com 

Quarto Conselho de Cidadàos: Paulo Simas, Cecilia Rocha, Mima Wishart, 
consul Luis Fernando de Athayde, Mirtes Yin, Elias Filho, Nilson Silva e Alcido Fank. 

Os intégrantes do Quarto 
Conselho de Cidadàos de 
1999 tomaram posse no 
ültimo dia 19 de Maio na 
sede do Consulado do 
Brasil em Toronto. 

O présidente do Conselho, o 
cônsul-geral do Brasil em 
Toronto, Ministro Luiz 

Fernando de Athayde, fez uma 
avaliaçâo positiva da primeira 
reuniâo. Segundo ele, os novos 
membros apresentaram varios 
projectos de interesse para a 
comunidade brasileira, 
principalmente, na area de assistência 
social. 
Os Conselhos cie Cidadàos foram 
criados pelo présidente do Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso, com o 
objectivo de diminuir a distância 
entre os brasileiros residentes no 
exterior e a rede consular, 
estabelecendo ao mesmo tempo, uma 
ponte entre o governo federal e a 
sociedade civil nos paises 

estrangeiros. Trata-se de um foro 
informal, sem fins lucrativos ou 
politicos onde os intégrantes sâo 
escolhidos pelo présidente do 
Conselho. “Acredito que o présidente 
Fernando Henrique teve esta ideia em 
funçâo de ter sido um exilado 
politico. Em 97, o présidente esteve 
em Ottawa e fez questâo de conhecer 
pessoalmente, os membros que 
faziam parte do Conselho daquele 
ano”, afirma o consul. No Canada, os 
primeiros Conselhos foram criados 
em 96 em Toronto e em Montreal. 
Segundo o consul, o principal 
objectivo dos Conselhos é sentir as 
“pulsaçôes” da comunidade e apoiar 
sempre as iniciativas voltadas para 
area social. “Trata-se de um ôrgào que 
permite uma interacçâo directa com a 
comunidade, pois, os projectos sâo 
apresentados por pessoas que lidam, 
directa ou indirectamente, com os 
brasileiros. 
Os membros escolhidos representam 
varios sectores da comunidade, que 
durante um ano apresentarao 
projectos que poderâo ser colocados 
em pratica”, afirma. Em Toronto, as 
reuniôes do Conselho sâo feitas de 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complete e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados com 
a boca. 

■ùAceitam-se todos os tipos de seguros -ùAbertos à mite (Terças e Quintas) 
üParque de estacionamento nas traseiras itFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 787*8897 

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

quatro em quatro meses sempre na 
sede do Consulado do Brasil e a 
participaçâo dos intégrantes é 
voluntâria. 
Desde que foi criado, o Conselho de 
Montreal jâ conseguiu bons 
resultados como por exemplo, o 
funcionamento de uma escola de 
lingua e cultura para crianças 
brasileiras e a elaboraçâo de um 
manual com dicas para a instalaçâo 
dos recém-chegados ao Canada. E o 
Conselho de Toronto, conseguiu 
estabelecer canais de comunicaçâo e 
cooperaçâo entre o Brasilnet 
(Ontario) e a Associaçâo Brasileira de 
Winnipeg (Manitoba), além de 
algumas actividades sociais de 
assistência para pessoas carentes 
como por exemplo, o envio de 100 kg. 
de roupas para distribuiçâo no Brasil. 
Para o intégrante do Quarto 
Conselho de Cidadàos, Alcido Fank, 
este trabalho é muito importante para 
que os brasileiros se sintam 
representados em Toronto. “Tenho 
certeza de que através do Conselho 

conseguiremos aproximar o 
consulado cada vez mais dos 
brasileiros e vice-versa. A prôxima 
reuniâo do Conselho deverâ ser 
realizada antes do mês de Setembro, 
quando sera discutida a programaçâo 
para a Semana da Pâtria. 
QUARTO CONSELHO DE 
CIDADÀOS (1999): Présidente: 
Cônsul-Geral do Brasil- Luiz 
Fernando de Athayde; Secretâria - 
Mirtes Yin; Alcido Fank (Conselheiro 
de Imigraçâo); Cecilia Rocha (Prof. 
Depto. de Economia da Ryerson); 
Celso Sensini (Chefe do Depto. de 
Eng. de Produçâo de Aviôes da 
Bombardier); Elias Filho (Pastor da 
Igreja Evangéica Vida Nova); Maria 
Helena Ribeiro (Empresâria); Nilson 
da Silva (Director de Clinica de 
Assistência Social); Paulo Simas 
(Diretor do Brasilnet); Tânia Nuttall 
(Editora do Brasil News); 
Représentante da Provincia de 
Manitoba - Mima Wishart (Prof. 
Depto. de “Continuing Education” da 
Universidade de Winnipeg). 

Policia e ex-GNR 
traficavam droga 

Um agente no active do Corpo de 
Segurança Pessoal da PSP e um 
oficial expulse da GNR - este jâ 
corn antécédentes criminals 
foram detidos por investigadores 
da Direcçâo Central de 
Investigaçâo de Trâfico de 
Estupefacientes da Policia 
Judiciâria. Os dois individuos, corn 
cerca de 40 anos, operavam na 
zona de Lisboa e as autoridades 
apreenderam ainda cerca de 55 
quilos de haxixe que se 
encontravam, embalados, na 
residência de um deles. Um jipe, 
uma viatura ligeira, uma agenda 
electronica e dois telemôveis foram 
igualmente confiscados nesta 
operaçâo, que veio complementar 
uma outra aeçâo desenvolvida no 
inicio deste ano e que, na altura, 
culminou corn a detençâo de dois 
cidadàos estrangeiros que 
forneciam estupefacientes para as 
zonas de Lisboa e Alentejo. "No 
inicio deste ano foi detectada uma 
rede que se dedicava ao negôcio 
ilicito do trâfico de estupefacientes 
e, nessa altura, foram detidos um 
cidadâo afegâo e outro turco, bem 
como uma quantidade significativa 
de heroina. As investigaçôes 
prosseguiram e foi possivel, hâ 

cerca de um mês, apreender estes 
55 quilos de haxixe 
correspondentes a 440 mil doses e 
que faziam parte de um 
carregamento de 300 quilos-, bem 
como deter os dois individuos 
pertencentes a forças de 
segurança", afirmou um 
responsâvel da Judiciâria. De 
acordo corn o mesmo informador, 
a qualidade profissional dos dois 
detidos dificultou bastante o 
trabalho dos investigadores; 
"Como os dois individuos tinham 
fortes relaçôes corn forças policiais 
era-lhes relativamente fâcil obter 
informaçôes relacionadas corn as 
nossas investigaçôes, até porque 
um deles sabia bem os 
procedimentos policiais adoptados 
neste tipo de investigaçâo e 
conhecia muitos dos nossos 
agentes." 
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DIA DE PORTUGAL, DIA DO MEU PAIS 
Geograficamente pequeno, mas imenso na sua cultura, nas suas raizes, 

na sua histôria e em tudo aquilo que représenta, Portugal é, sem dùvida, 
uma naçâo da quai nos devemos orgulhar e pela quai devemos lutar. 

Camôes que, no meio de um naufrâgio, préféré 
perder toda a sua fortuna para salvar a nado o 
poema da nossa identidade portuguesa. 
Jâ neste século temos que louvar todos aqueles (os 
nossos pais, na sua maioria) que se arriscaram 
novamente à procura de novos horizontes que 
podessem proporcionar um melhor future para si e 
para os seus: os pioneiros deste pais e os imigrantes 
em gérai, como eu e qualquer um de nos. 
Acho que o importante a lembrar e dizer é que ser 
português é ter coragem para lutar por uma pâtria 
como nâo hâ outra à nossa volta; é sentir nas veias 
o sangue de herôis; é lembrar que corn coragem, 
honestidade e sem interesse pessoal, Portugal 
merece qualquer esforço e qualquer sacrificio. Tudo 
vale a pena se a aima nâo é pequena, como nos 
disse Fernando Pessoa. Continuemos a lutar por 
esta aima verde e vermelha. Viva Portugal, Viva 
Camôes e todos os portugueses. 

Quando me sentei para escrever 
este artigo, lembrei-me 
imediatamente do grande poeta 
cuja morte celebramos no dia 10 de 
Junho e que nos deixou uma das 
nossas maiores heranças; a lingua 
portuguesa. Claro esta que falo de 
Luis Vaz de Camôes. Pedi às musas 
da inspiraçâo que me auxiliassem 
(sem tentar tomar a ausadia de me 
colocar na posiçâo do poeta) a 
escrever tudo o que me vai na aima 
sobre Portugal. 
A verdade é que cada semana que 
passa tento descrever um pouco do 
que é ser português, principalmente tocando na 
comunidade luso-canadiana que reside em 
Toronto. E cada vez me apercebo mais que, afinal, 
escrevü sobre o meu pais e tento sempre enaltecer 

aqueles que por ele lutam 
honestamente e sem qualquer 
interesse pessoal. Agora tènho a 
oportunidade de gritar bem alto 
nestas terras outrora descobertas 
pelo povo, e que hoje continuam a 
ser desenvolvidas pela minha raça, 
que sou portuguesa (embora tenha 
nascido no Canada). 
Desde o polo Norte ao polo Sul, 
desde o extremo Oriente ao 
extremo Ocidente, todas as terras 
jâ viram a cor da nossa bandeira e 
o lutar do nosso povo. Nâo houve 
nenhum obstâculo que nos 

derrotasse, nem um Adamastor que nos engolisse. 
Soa o eco da valentia de um Bartolomeu Dias, a 
coragern de um Vasco da Gama, o arriscar de um 
Pedro Alvares Cabrai e vivemos a imagem de um 

MÉDICOS EM GREVE CULPAM A MINISTRA 
Os médicos vâo fazer 
nova greve nos dias 7, 
8, 9, 11, 18 e 25 deste 
mês. Em vez da greve 
"self-service" vêm ai os 
cuidados médicos a 
"conta-gontas". 
Culpam a ministra da 
Saüde pelos prejuizos 
que dai advenham. 

Isto porque, "embora corn pesar", nâo 
descortinam outra forma de trazer ao 
diâlogo Maria de Belém Roseira, que 
acusam de assumir um 
comportamento "autista, inflexivel e 

arrogante". A justificaçâo das 
acusaçôes e das razôes da greve foi 
apresentada esta semana, no Porto, 
por Ângelo Azenha e Rui Koehler, do 
Sindicato Independente dos Médicos 
(SIM), que di^em ser gérai o 
descontentamento da classe e estar, 
por isso, esgotada a paciência. 
"Respondemos afirmativamente ao 
pedido do Présidente da Repùblica e 
suspendemos a (ultima) greve", 
recordaram, apontando que foram 
entào tentados novos diâlogos corn o 
Ministério da Saüde. Porém, 
passaram jâ cinco meses sem ser 
obtida resposta de Maria de Belém 
Roseira. 
A origem da nova paralisaçâo tem a 
ver corn vârios motivos, desde 
regalias salariais a condiçôes de 
trabalho, o que leva aqueles 
profissionais a lançarem diversas 

questôes que querem 
ver respondidas. 
"Havendo falta de 
médicos, como quer a 
ministra acabar corn 
as listas de espera", 
interrogam desde 
logo, aproveitando 
para contestar 
anunciada medida de 
canalizar os doentes 
para hospitals espa- 
nhôis. 
Na sua ôptica, 
resposta - a este e a 
outros problemas 
passa pela contra- 
tualizaçâo de serviços 
corn as unidades 
privadas existentes em Portugal. 
Por outro lado, nâo concordam corn a 
falta de equiparaçâo dos médicos a 
outros profissionais da funçâo pùblica 
em termos de tempo de serviço e 
idade necessârios para a aposentaçâo. 
Contestam igualmente os moldes de 
exclusividade, os horârios alargados e 
a deslocaçâo de profissionais para 
fora de hospitals centrais que "ficam 
sem assegurar cuidados initerruptos 
nas urgências". 

Outro dos pontos de révolta da classe 
é a diferença de comparticipaçâo em 
medicamentos, que pode ir dos 0% aos 
80% consoante a Administraçâo 
Regional de Saüde em causa e que 
leva muitos doentes a irem adquiri-los 
a outro distrito. 
O tempo de espera de vârios meses 
entre o diagnôstico de um tumor 
maligno e o inicio do tratamento faz 

também parte da lista de queixas do 
SIM, a par da diminuiçâo do nümero 
de membres das équipas médicas em 
intervençôes cirürgicas 
contratualizadas. 
"Se eles lâ estâo nas intervençôes 
regulares é porque fazem falta! E 
tiram-se apenas para baixar os custos 
na contratualizaçâo", apontam os 
clinicos. Aludindo também à falta de 
condiçôes de atendimento e 
privacidade nas urgências - "deixa de 
fazer sentido falar em relaçâo 
médico/doente e segredo 
profissional" - o sindicato considéra 
que "nâo estâ em causa este ou aquele 
ministre, nem este ou aquele médico. 

A Saüde é que chegou a tal ponto de 
degradaçâo que é precise fazer 
alguma coisa porque o que estâ em 
causa é a saüde dos portugueses". 

^ DRIVE ME ^ 
CtAR RENTAL 
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Lixos perigosos nas praia 
Começou oficialmente na terça-feira a 
época balnear, mas a limpeza faltou. Um 

trabalho que é preciso fazer corn muito 
rigor, pois andam seringas perdidas no 

areal, ameaçando a saûde pùblica. A época 

balnear abriu na terça-feira e grande parte 

do litoral português encontra-se por 

vistoriar. 

Quase se poderia dizer, que muitas das areias que 
vâo ser pisadas a partir de hoje se poderia colocar 
um sinal de "proibida a circulaçâo". 
E que em tantos quilômetros de areias vigiadas 
falta vigilância e limpeza. Nâo é preciso sequer 
andar muitos quilômetros para longe das praias da 
capital para se encontrarem bastantes areas 
concessionadas ainda sem nadadores-salvadores e 
areais sujos. 
Esta situaçào nâo se verifica nas praias do Estoril, 
por exemplo, porque sâo frequentadas quase todo o 
ano pelos seus moradores ou visitantes. Mas, 
conforme se vai caminhando para longe destas 
praias, existem muitas praias ainda sem sacos de 
lixo ou areias que ainda estâo sujas corn o que veio 
dar à costa ou que as pessoas deixaram sem se 
preocupar corn quem viria depuis. E sâo muitas as 
acusaçôes de quem vai à praia e suja o pé na nafta 
résultante da limpeza dos porôes dos navios - como 
acontece em algumas praias do Sudoeste algarvio. 
Ou das crianças que enfiam as mâos nas areias e 
encontram objectos perigosos. Diga-se que longe 
vâo os tempos em que o perigo passava pelos vidros 
de garrafas abandonadas apôs uma sardinhada. 
Agora, os utentes têm que se preocupar também 

corn seringas utilizadas por toxicodependentes. Sô 
essa preocupaçâo, que alguns banhistas e 
responsâveis referiram, faz corn que na hora da 
abertura das praias deva existir uma extrema 
atençâo ao que foi deixado nas areias durante os 
meses que a antecederam. 
Operaçôes de limpeza têm de ser extremamente 
rigorosas e nada pode ser deixado ao acaso. E 
necessârio revolver a areia e apanhar todos o 
objectos estranhos, porque limpar a praia é cada 
vez mais uma questâo de saûde pùblica, e de um 
trabalho bem feito pode depender a saûde de muita 
gente. Por isso mesmo, referem alguns dos 
depoimentos, conviria também aumentar o 
policiamento nas zonas balneares, nâo sô durante o 
dia mas igualmente de noite, quando a escuridâo 
serve para dar abrigo à prâtica de actos 
considerados perigosos. 
Outro dado a reter é que o pessoal envolvido nestes 
trabalhos de limpeza deve também tomar 
precauçôes especiais, para nâo se arriscar a sofrer 
alguma picadela ou qualquer outro tipo de 
ferimento. 
Numa ronda efectuada por algumas praias da 
Regiâo de Turismo da Costa Azul, no prôprio dia 
em que abriu a época balnear, constatou-se que a 
limpeza nem sequer tinha sido feita. E num râpido 
olhar pela superficie do areal foi possivel ver paus, 
plâsticos, papel metalizado, latas e garrafas, cordas 
e maços de tabaco, canas, vidros e até uma luva de 
borracha de lavar a louça. E miudagem aos 
magotes mesmo ao lado de tudo aquilo. É que era 
o Dia Mundial da Criança e muitas escolas 
decidiram levar a pequenada até à praia. 

Jarros, jarrinhos, vasos, vasinhos, vassouras... 
nâo hâ nada que a drogaria do Sr. Joaquim nâo 
tenha. E se nâo tem ele arranja. Desde sempre 
que lâ sou cliente e nunca levei uma "nega". O 
Sr. Joaquim, como tipico português, é 
extremamente prestâvel e sempre pronto a 
ajudar o cliente mais afoito. " Servir bem e bem 
servir dâ saûde e faz sorrir", é um lema benr 
conhecido de uma série de televisâo 
portuguesa, e que ilustra bem o estabelecimento 
comercial aqui em anâlise e que deve tudo ao 
seu dono que é sem dùvida uma figura 
extremamente carismâtica. A drogaria da 
avenida de França, é assim que oficialmente se 
chama, é daqueles locals que sô existem em 
Portugal, pois sô um português conseguiria 
arrumar tanto artigo em tâo pouco espaço. É 
inacreditâvel, sô visto. Julgo mesmo que este 
recorde deveria figurar no "guinness". Em 
suma, este podia ser o relato de qualquer 
estabelecimento em Portugal, neste caso foi o 
do Sr. Joaquim. Primeiro porque é o que me é 
mais prôximo e segundo porque représenta 
muito bem aquilo que eu queria transmitir, que 
é a amabilidade do português e o seu grande 
poder de "desenrascanço", que nos torna 
mundialmente famosos. 
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Local 183 

A Local 183 Saûda a Setnana Portuguesa 

Em nome da direcçâo executiva, pessoal e dos 20 mil membros da Labourers' International 
Union of North America, Local 183, vindos de todos os cantos do mundo, desejamos saudar a 
comunidade Portuguesa durante a sua semana de festividades culturais. 

Este ano, o 25° Aniversdrio da democracia em Portugal, é claramente a altura de reflectir no 
passado e de agradecer aos que tomaram a liberdade posstvel. 

O Présidente da Assembleia da Repùblica Portuguesa, Almeida Santos, definiu a Democracia 
indicando algumas das coisas que ela nâo é. Ela significa nâo ter ninguém a vigiâ-la em todos os 
momentos; nâo ser detido (a) pela Poltcia sem razâo; nâo ter as suas chamadas telefônicas gravadas e 
as suas cartas privadas censuradas. 

A Democracia e a representaçâo sâo apreciados privilégios que nunca devemos tomar por 
garantidos, independemente do pats de origem. Reflictamos nas palavras de Almeida Santos e lutemos 
por alcançar a unidade e a solidariedade dentro de cada comunidade. Nâo sejamos rdpidos a criticar, 
antes estejamos prontos para ajudar e aconselhar os que precisam. 

Os que trouxeram a Democracia para Portugal possibilitaram o voto a todos os seus cidadâos, 
mesmo aqueles que vivem em patses estrangeiros, como o Canada. Decidir nâo votar, seja em que eleiçâo 
for, é uma forma de desonrar aqueles que lutaram por este direito. Uma linica voz a falar por muitos 
pode render resultados para todos. 

Desejando a todos os que tâo arduamente trabalharam para realizar a Semana Portuguesa um 
grande sucesso na celebraçâo da herança e cultura do seu pats, desejamos que todos gozem a liberdade 
que nos habitudmos a esperar. 

1263 Wilson Ave. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(416) 241-1183 
Facsimile 

(416) 241-9845 

INFORMATION 
Social Services 

241-1183 ext. 173/5 
Beoefit Plan 

General: 240-7480 
Claims: 240-7487 

Local 1S3 
Credit Unioo 

242- 6643 
Dental Clinic 

241- 1190 
Prepaid Legal Plan 

243- 2088 
Local 183 

Training Centre 
242- 7551 

Caritas Project 
Community Against 
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Locais de venda de o MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE; 

BRAMPTON: 
- Sào Miguel Supermarket 
MISSISSAUGA: 
- Trigo Bakery 
- Vi - Ana Gifts Inc. 
- Litoral Bakery 
- Feira Nova 
- Nova Pastry 
LONDON: 
- Ocean Food Centre 
- London Portuguese Bakery 
- European Groceries 
CAMBRIDGE: 
- Café Moderno 
LEAMINGTON: 
- Clube Com. Português 
- Agência Forno 
BRADFORD: 
- Mar Alto 
HAMILTON: 
- Video Europa 
- J. Rumor Supermarket 
- Vagueira Bakery & Pastery 

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 
comnnilarla 

-Sâbado, dia 5 de Junho, a Casa dos Açores, realiza 
uma Conferência de Imprensa, na sala de 
conferências do Banco Comercial dos Açores, 
dedicada ao Grupo Desportivo Santa Clara-Velhas 
Guardas. Inicio as 14:00 horas. 

-O Sporting Clube Português de Toronto, informa 
e lamenta, o cancelamento do almoço de 
confraternizaçâo com Manuel Fernandes e indica 
que, dia 6, a Velha-Glôria Leonina, estarâ na sede 
à noite, para um convivio verde-branco. 

-A Academia do Bacalhau de Toronto, realiza dia 
11 de Junho, um jantar pelas 19:30 horas, no 
Restaurante The Boat. (416)594-7224. 

-A Casa Cultural de Vila do Conde, homenageia 
sexta-feira, dia 11, o Rancho Rendilheiras do 
Monte de Vila do Conde, corn um jantar e 
variedades, no Dundas Banquet Place. Réservas: 
(416) 653-6227. 

-De 15 a 20 de Junho, a Irmandade Picoense do 
Divino Espirito Santo do Ontario, realiza as 
solenes festas do Divino Espirito Santo, no Clube 
Português de Cambridge. O Cortejo das Coroas sai 
no domingo, às 10:30, da Plaza Zehrs. 

-A 2a. Reuniâo do Conselho Regional da América 
do Sul, esta a decorrer em S. Paulo-Brasil, 
terminando no proximo dia 8. Présente nos 
trabalhos, a deputada Lurdes Lara que, também, 
estarâ em Toronto, de 9 a 13 de Junho, para 
contacto corn o eleitorado e participar a convite da 
ACAPO, nas festas comemorativas do Dia de 
Portugal, de Camôes e das Comunidades 
Portuguesas. 

-De 14 a 20 de Junho, o Sport Clube Angrense de 
Toronto, realiza as festas do Divino Espirito Santo 
e do 25o. Aniversârio da colectividade. Info: (416) 
537-1555. Parabéns, aos angrenses de Toronto. 

-Domingo, 13 de Junho, o Vasco da Gama F.C., de 
Hamilton, realiza o seu pic-nic no Romanian Park, 
Hwy 6 e Concession 10, onde comemora, também, 
o seu 30o. aniversârio. As nossas felicitaçôes. 

Maria Vieira 
Aos 99 anos de idade, morreu 
Maria Vieira. Filhos e restante 
familia agradecem a todos a 
participaçâo a caminho da 
ultima morada. 

EFC & associates 

Contabilista - conselhos financeiros - 
pequenos négocies - empréstimos, etc... 

Contacte Sandy (905) 738-9073 

mm 

- A Quality Meats nécessita, com urgêneia, 
Cortadores de carne e ajudantes de 
Cortadores. Aprendam uma nova profissào 
na Quality Meats, em Toronto. 
Telefone: (416) 403-7675. Falem corn Alex. 

A Downtown Chrysler, précisa de 
représentantes de vendas, masculinos ou 
femininos, que falem português e inglês. 
A Chrysler procura personalidades corn atitude 
positiva, entusiâsmo e independência. 
Nâo precisam experiência. 
A Chrysler oferece bom piano de comissôes, 
beneficios médicos e outros. Chame para: (416) 
345-9900 para apontamento ou enviem résumé 
pelo Fax: (416) 345-1577. 

Precisa-se de ajudante de cozinha. 
TEL.: 539-8402 

Precisa-se de pessoal para a limpeza na ârea de 
Toronto. Turno da manhâ, tarde e noite. 
TEL.: 605-2330 

Companhia de limpeza précisa de casais. 
TEL.: 336-5875 

Fâbrica de portas e janelas précisa de operârios. 
E necessârio falar Inglês. Dâ-se treino. 
TEL.: 740-1980 e fale corn Jeff. 

Precisa-se de pessoal para limpeza pesada corn 
pelo menos 3 anos de experiência. Por favor 
dirigir-se ao 2 da Bloor st. E. e perguntar por 
Nemésio. 

MIJGA-SE 
(fHxonà Kipling) 

Aluga-se espaço para escritôrio/ Sala 
de reuniâo/ sala de conferência. 
Para mais info telefone para: 
(905) 738-9073 e fale corn Alena 

Aluga-se loja corn 2,000 metros 
quadrados no rés do châo mais cave. 
Renda baixa. 
963 Bloor St. W. TEL.: (416) 579-6811 

Aluga-se apartamento corn 3 quartos, 
sala comum, estacionamento e outras 
facilidades. 
Informaçôes: (905) 677-5184 
(entre as 9 am e as 5pm) 
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TORONTO LYNX PREPARA-SE 
PARA RECEBER SANTA CLARA 

A nossa équipa de exteriores foi 
assistir a um treino do team de 
futebol profissional de Toronto. Os 
nossos atletas, encontravam-se no 
relvado do estâdio universitârio 
tirando. assim, vantagem de jogarem 
em casa, contra uma équipa que, 
pouco tempo vai ter para se adaptar 
ao terreno. A partida, os Toronto 
Lynx jâ têm algo a seu favor embora, 
O que tenhamos presenciado, nâo nos 
tenha impressionado jâ que o Santa 
Clara, vem como équipa rodada apôs 
O ultimo encontro em que a vitôria 
lhe garantiu assim, a subida ao 
escalâo principal do futebol 
português e que muito 
honradamente, permitiu que a partir 

de agora tenhamos, um verdadeiro e 
completo campeonato nacional de 
futebol da primeira divisâo. Até aqui, 
estava incompleto! 
No estâdio universitârio encontrâmos 
primeiramente Kevin de Serpa de 19 
anos de idade, jogou para a équipa 
nacional até aos 17 anos depois, até 
aos 19 e agora no team senior onde, 
espera vir a ser titular para o encontro 
que o irâ colocar frente a frente corn a 
équipa da terra dos pais. Estâ ansioso 
por jogar frente a uma équipa que 
subiu à primeira divisâo nacional 
portuguesa. 
Claro que, fomos tentando descobrir 
novos talentos e, foi entào, que se 
aproximou da équipa do Milénio 

Um dia depois de o 
Tribunal do Trabalho de 
Lisboa ter condenado o 
Sporting a pagar 10.000 
contos ao seu 
ex-futebolista Emmanuel 
Amunike, verba relativa 
a salaries e subsidies em 
divida, o clube contra- 
atacou acusando o 
nigeriano de fuga 
aos impostos. 

"Amunike nâo entregou as suas 
declaraçôes de rendimento ao 
fisco, nem pagou impostos nos 
anos de 1994 a 1996. Nos termos 
da lei fiscal, o Sporting foi jâ 
notificado para pagar parte dos 
impostos (...) tendo pois o clube 
direito a exigir judicialmente 
todos os montantes que venha a 
pagar ao Fisco", assegura o clube, 
em comunicado. Para o Sporting, 
"a questâo nâo se encontra, pois, 
encerrada", até porque o clube 
garante que farâ entrar nos 

tribuinais uma acçâo contra 
Amunike. Recorde-se que o 
advogado do futebolista, Afonso 
Velosa, alegou que as verbas 
expressas no contrato entre o 
jogador e o clube sâo liquidas, 
pelo que cabia ao Sporting o 
pagamento dos impostos. O clube 
leonino faz também questâo de 
desmentir ajgumas noticias 
veiculadas pela imprensa: 
"Amunike ganhou apenas 
parcialmente a acçâo (...), na 
medida em que no que respeita à 
remuneraçâo de Novembre de 
1996, que pedia pela totalidade, o 
Sporting foi apenas condenado na 
diferença cambial". "Entretanto, o 
Sporting jâ tinha sido absolvido 
dos pedidos dos prémios de jogo 
contra o Leça e o Maritime, e 
agora foi absolvido do prémio 
relative ao jogo corn o Gil 
Vicente. Amunike terâ 
igualmente de provar, na 
execuçâo da sentença, o valor do 
prémio de jogo contra o 
Montpellier", référé a mesma 
missiva. 

Edgar Bartolomeu. Estâ no Canada 
apenas hâ um. E natural de Angola e 
tem 22 anos de idade. Jogou no seu 
pais de nascimento e também em 
Portugal, durante très anos, nos 
juniores do Sporting. Aguarda 
ansioso o frente a frente corn o Santa 
Clara, tendo-nos confidenciado que, 
pelo que soube àcerca daquela équipa 
açoriana, vai ser um jogo muito dificil 
para os Toronto Lynx. Espera, no 
entanto, que seja um bom espectâculo 
de futebol. 
Finalmente conversâmos corn o 
Armando Costa, treinador adjunto 
dos Lynx que demonstrou, 
primeiramente, contentamento 
natural pelo Santa Clara ter subido ao 
escalâo principal do futebol 
português. Diria ainda ser algo que os 
Açores merecem. Penso que o Santa 
Clara, tendo em consideraçâo o 
elevado numéro de açorianos a 
residirem no Canada, vai trazer ao 
estâdio Varsity um elevado numéro 
de adeptos nâo sô, para o apoio da 
praxe mas também, para conhecerem 
a équipa que tanta alegria deu aos 
açorianos. 
Sobre a équipa dos Toronto Lynx o 
treinador adjunto foi peremptôrio em 
afirmar tratar-se de uma équipa 
profissional jâ que, sô existem duas 

no Canada que é esta e, os Vancouver 
86 ths. Estamos preparados para o 
jogo deste Sâbado jâ que, temos vindp 
a participar no campeonato 
profissional da liga norte-americana 
corn um team repleto de gente jovem 
e capaz de, nâo deixar por mâos 
alheias, um encontro que é aguardado 
corn grande emoçâo. Instado a opinar 
sobre um resultado final diria que, 
nunca foi muito bom para resultados 
antes dos desafios. O Objectivo da 
minha équipa é, '■ sobretudo, 
proporcionar um bom espectâculo de 
futebol para que os adeptos nâo se 
venham a sentir defraudados. 
Boa sorte para ambas as équipas é o 
desejo deste jornal e que, a grande 
vitôria seja, a de um bom desafio de 
futebol entre gente que ao fim e ao 
cabo estâ habituada a tratar a bola 
por TU. 

Luis Fernandes 

31 DE JELHO 

-Passeio a Montreal, 

Horatorio S. José, 

Quebec Cit^, Igreja 

de Santa Anna e 

Ottawa, por 3 dias. 

26 DE AGOSTO 

-Passeio às lestas do 

Divino Espirito Santo 

em Fall River. Saida na quintadeira às 7pm 

e,regresso a 30 de Agosto. Preço do DES: 

$95. por pessoa. 

PARA WAIS IWFORWAÇÔES TEJCEFOWE: 

iflARIA SIJCÜA (905) 624-4545 
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O Clube Desportivo Santa 
Clara de Toronto, em festa 

A grande festa de aniversârio do Clube Desportivo Santa Clara de 
Toronto, realiza-se sâbado, dia 5 de Junho, no Resurection Hall, corn 
inicio às 19:00 boras. Actuarâo na festa, o Conjunto "Os Panteras" e o 
rancho Folclôrico do Clube Académico de Viseu de Toronto. 
Informaçôes e réservas: (416) 537-5605. 
No dia imediato, domingo, o Clube Desportivo Santa Clara de Toronto 
defronta a équipa das Velhas-Guardas do C.D.Santa Clara, no Lamport 
Stadium, às 15:00 horas, corn entrada gratis. 
Parabéns ao Clube Desportivo Santa Clara de Toronto pelo aniversârio 
e pela "prenda" que oferecem aos sôcios e amigos, as Velhas-Guardas do 
clube-mâe, de Sâo Miguel. 

Medalha de Mérito de Ponta 
Delgada para o Santa Clara 

A Câmara Municipal de Ponta 
Delgada aprovou, por unanimidade e 
aclamaçâo, a atribuiçâo da Medalha 
de Mérito Municipal ao Santa Clara, 
que assegurou, no domingo, a subida 
ao Nacional da I Divisâo. 
Fonte da autarquia disse que a 
entrega formai do galardâo sera 
efectuada na sessâo solene dos 500 
anos do concelho de Ponta Delgada, a 
realizar em Junho, durante a 
deslocaçâo do Présidente da 
Repùblica aos Açores. 
Na ocasiâo, foi entregue 
um prémio de 7500 
contos, previsto no 
piano camarârio para 
assinalar a subida de 
escalâo. 
No domingo à noite, o 
présidente do Governo 
Regional dos Açores, 
Carlos César, 
comprometeu-se "a 
apoiar ainda mais o 
Santa Clara". 

Carlos César falava nas portas da 
cidade de Ponta Delgada,' apôs os 
jogadores da équipa açoriana terem 
sido recebidos em euforia por 
milhares de pessoas, na sequência da 
vitôria sobre o Desportivo das Aves 
(4-3), em jogo da ultima jornada da 
Divisâo de Honra. 

Este resultado colocou, pela primeira 
vez, uma équipa açoriana no escalâo 
maior do futebol português. 

Quando as vitôrias surgem todos se juntam para festejar. Povo, 

govemantes e agentes desportivos. E na hora da dénota? 

m “HNAir 
Divisâo Ocidental 

Data 
J Dom. 23 Mai 

Ter. 25 Mai 
Qui. 27 Mai 
Sab. 29 Mai 
Seg. 31 Mai 

Encontro 
Toronto 4 Buffalo 5 
Toronto 6 Buffalo 3 
Buffalo 4 Toronto 2 
Buffalo 5 Toronto 2 
Toronto 4 Buffalo 2 

Divisâo Oriental 

Data Encontro horârio 
Sab. 22 Mai Dallas 1 Colorado 2 
Seg. 24 Mai Dallas 4 Colorado 2 
Qua. 26 Mai Colorado 0 Dallas 3 
Sex. 28 Mai Colorado 3 Dallas 2 
Dom. 30 Mai Dallas 5 Colorado 7 
Ter. ljun Colorado 1 Dallas 4 
Qui. 3 Jun Dallas - Coloiado 19 30 h 

Português vai ser "lingua oficial" 
nos balneârios Benfiquistas 

Os jogadores do Benfica falarâo todos em 
português, jâ a partir da prôxima época, e 
estrangeiro que nâo aprenda aquela lingua no 
periodo mâximo de très meses incorre em "violaçâo 
grave" do regulamento do clube e sera convidado a 
sair. O anüncio da consagraçâo do português como 
"lingua oficial" do balneârio foi feito pelo 
présidente benfiquista. Vale e Azevedo, em 
conferência de imprensa para apresentar as 
primeira linhas orientadoras da prôxima época. 
Rodeado pelo novo treinador, o alemâo Jupp 
Heynckes, e por um dos vice-presidentes do clube, 
José Capristano, Vale e Azevedo anunciou para 
1999/2000 um Benfica corn "mais portugueses" e 
também corn uma évidente "aposta na juventude". 
A "nova ordem" benfiquista prevê para a época que 
vai arrancar em Agosto um plantel de 24 jogadores, 
dos quais quinze portugueses e os restantes nove 
estrangeiros. Jorge Ribeiro e Pepa, por um lado, e 
José Soares, Marco Freitas e Manniche, por outro, 
sâo os nomes dos futebolistas que agora acedem à 
primeira équipa. Em termos de entradas. Vale e 
Azevedo admitiu que o seu numéro deve chegar a 
quatro, enquanto as saidas serâo um pouco mais, 
em principio nove, maioritariamente de jogadores 
estrangeiros. Sem querer adiantar ou confirmar 
nomes, o présidente do clube da âguia admitiu que 
nâo haverâ entradas "a custo zero" e que para a 
quase totalidade dos ingleses - corn a excepçâo de 
Michael Thomas - hâ vârios clubes interessados. 
Essa politica de saidas iria totalmente de encontro 
ao pensamento de Heinckes, que por varias vezes jâ 
disse que o futebol português e o inglês "nâo se 
mesclam bem". Confrontado corn vârios nomes de 
jogadores emprestados que poderâo regressar ao 
clube, ou sair de vez, como Amaral, Porfirio ou 
Nandinho, Vale e Azevedo limitou-se a dizer que 

"estâo a ser observados" e que a équipa técnica 
decidirâ em breve. Quanto a Hugo Leal, reafirmou 
que o jovem médio "tem contrato até 2003" e que o 
Benfica nâo tem intençâo de o vender e conta corn 
ele, apesar de "nâo haver jogadores inegociâveis", 
tudo dependendo da "proposta que aparecer". 
Quem fica no clube por mais duas épocas - até 2001 
- mas a "rodar" no Benfica "B" é Ricardo Esteves, 
que hoje mesmo assinou contrato. No entanto, se 
"demonstrar qualidades" pode subir à équipa 
principal a qualquer momento que o técnico assim 
o deseje. A "espinha dorsal do clube mantêm-se", 
concluiu o dirigente, sublinhando que "hâ uma 
certa estabilidade" e que o estâgio continua 
marcado para a Austria... sô que corn novo 
treinador. Jupp Heinckes disse ter estudado em 
profundidade o jogo do Benfica, nâo sô em video 
como também ao vivo. Domingo, contra o 
Sporting, gostou do que viu, "mas mais como 
espectador do que como treinador". 
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Campeonato Nacional 
de Futebol da divisâo 
Classificaçôes 
EQUIPAS J V E 

1 FC PORTO 34 
2 BOAVISTA 34 
3 BENFICA 34 
4 SPORTING 34 
5 SETUBAL 34 
6 UNIAO LEIRIA 34 
7 GUIMARAES 34 
8 AMADORA 34 
9 BRAGA 34 
10 MARITIMO 34 
11 FARENSE 34 
12SALGUEIROS 34 
13 CAMPOMAIOR. 34 
14 RIO AVE 34 
15ALVERCA 34 
16 BEIRA-MAR 34 
17 CHAVES 34 
18ACADEMICA 34 

24 7 
20 11 
19 8 
17 12 
15 8 
14 10 
14 8 
11 12 
10 12 
10 11 
10 9 
7 
10 
8 
8 
6 

5 
4 

17 
7 
11 
11 
15 
10 
9 

3 
3 
7 
5 
11 
10 
12 
11 
12 
13 
15 
10 
17 
15 
15 
13 
19 
21 

M 

85 
57 
71 
64 
37 
36 
53 
33 
38 
44 
39 
45 
41 
26 
36 
36 
39 
30 

26 79 
29 71 
29 65 
32 63 
38 53 
29 52 
41 
40 
50 
45 
54 

50 
45 
42 
41 
39 

55 38 
51 37 
47 35 
50 35 
53 
70 
71 

33 
25 
21 

Resultados da 34* Jornada 

Alverca - Guimarâes, 2-1 
Boavista - Maritimo, 1-2 
Uniâo Leiria - Farense, 2-1 
Salgueiros - Beira Mar, 4-4 
Braga - Rio Ave, 2-0 
FC Porto - E. Amadora, 2-0 
Benfica - Sporting, 3-3 
Setübal - Académica, 1 -0 
Campomaior - Chaves, 4-1 

Liga dos Campeôes: FC Porto 
e Boavista (3/a pré- 
eliminatôria) 
Taça UEFA: Benfica, Sporting, 
Setübal e Beira-Mar ou 
Campomaiorense (finalistas 
da Taça Portugai). 
Descem: Beira-Mar, Chaves e 
Académica. 
Sobem: Gli Vicente, 
Belenenses e Santa Clara. 

Melhores marcadores 

36 golos: Mârio JARDEL - FC Porto 
24 golos; NUNO GOMES - Benfica 
16 golos: Elpidio SILVA - Braga 
15 golos: AYEW - Boavista 

TIMOFTE - Boavista 
"ALEX" - Maritimo 

Liga da 

A Direcçâo da Liga de Futebol da Amizade 
informa que, embora encorajando todas as suas 
équipas a participarem na TAÇA CAMÔES 
em futebol, iniciativa integrada na Semana de 
Portugal, nunca fez parte da organizaçâo da 
nesma. Assim, nâo pode ser imputada à LIGA DA 
AMIZADE qualquer responsabilidade nos erros 
porventura cometidos na Taça Camôes-99. 
Hoje, dia 4, a Liga da Amizade prossegue, 2a. 
Jornada, com os seguintes jogos: 
-Sampedrense-Pôr do Sol 
-Setübal-Peppers 
Domingo, dia 6 de Junho: 
-Nacional-Jenny's 
-111 -Madeira 
Todos os jogos terâo lugar no Piccinini Park. 

Campeonato Nacional de Futebol 
II HONRA 

Classîfîcaçâx> 
CL EQUIPA J 

1 GIL VICENTE 
2 BELENENSES 
3 SANTA CLARA 
4AVES 
5 FELGUEIRAS 
6LECA 
7 ESPINHO 
8 VARZIM 
9 PENAFIEL 
10 MAIA 
11 P.FERREIRA 
12 MOREIRENSE 
13 NAVAL 
14 ESPOSENDE 
15 U.LAMAS 
16 FEIRENSE 
17 U.MADEIRA 
18 ESTORIL 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

68 
61 
55 
51 
50 
50 
50 
48 
47 
46 
44 
41 
38 
38 
37 
37 
33 
28 

Resultados da 34* Jornada 
Paços Ferreira • Esposende, 1-1 
Uniâo Lamas - Feirense, 1-0 
Santa Clara • Aves. 4-3 
Gil Vicente • Felgueiras, 2-0 
Varzim - Penafiel, 2-3 
Mâia - Naval 1** Maio, 3-1 
Leça • Estoril, 0-0 
Uniâo Madeira - Espinho, 3-2 
Belenenses - Moreirense, 4-0 

Sobem à primeira divisâo: Gil Vicente. 
Belenenses e Santa Clara. 
Descem à segunda divisâo B: Feirense, 
Uniâo Madeira e Estoril. 

TAÇA CAMOES 
Domingo, dia 6, realizam-se as finais da Taça 
Camôes. 

-9 am,Jùniores até 13 anos: Benfica-Portugal96 
-10:30 am, Jùniores até 16 anos: Mississauga- 
F.C.Porto 
-12:30, horas, 
Jùniores até aos 14 anos: Toronto-Lynx 
-14:00 horas, Velha Guarda: PenicheGonnections SC. 
-16:00 horas, Séniores: Connections SC-Portuguese 
United. 
Todos os jogos serâo disputados no Brockton 
Stadium. 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Cla$$liicaçôe$ (Zona Nor(e) 
CL EQUIPA 

1 FREAMUNDE 
2 LEIXOES 
3FAFE 
4 TROFENSE 
5 VIZELA 
6 MARCO 
7 INFESTA 
8 SANDINENSES 
9 ERMESINDE 
10ARRIFANENSE 
11 FAMALICAO 
12 LIXA 
13 LOUROSA 
14TAIPAS 
15 RIBEIRAO 
16 VILA REAL 
17SAO JOAO VER 
18GONOOMAR 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

75 
66 
63 
62 
54 
52 
45 
44 
43 
42 
42 
41 
40 
40 
38 
35 
34 
30 

Resultados 
Freamunde - Lixa, 4-1 
Lourosa - Arrifanense. 5-0 
Gondomar - Leixôes, 0-3 
Ribeirâo • Taipas, 3-3 
Vizela - Trofense, 0-2 
Sandinenses - Famalicâo, 2-0 
Fafe • Ermesinde, 2-3 
Sào Joào Ver - Marco, 1-3 
Infesta - Vila Real, 1-2 

Sobe de divisâo: Freamunde 
Descem à III divisâo: Ribeirâo, Vila 
Real. Sâo Joâo Ver e Gondomar. 
Disputa a "liguilha” dos 14/os 
ciassificados: Taipas 

Cla$$Uicaçôc$ (Zona (eniro) 
CL EQUIPA 

1 SP. COVILHA 
2 SANJOANENSE 
3 LOURINHANEN. 
4 CALDAS 
5 ACAD. VISEU 
6 OVARENSE 
7 PENICHE 
8 TORREENSE 
9 OLIVEIRENSE 
10 BENEDITENSE 
11 CUCUJAES 
12 TORRES NOVAS 
13 VILAFRANQUEN 
14 GUARDA 
15 E.PORTALEGRE 
16 FATIMA 
17 FANHOES 
18 ELVAS 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

67 
62 
62 
56 
55 
53 
48 
48 
48 
43 
43 
42 
40 
38 
37 
35 
35 
28 

Resultados 
Lourinhanense - Sanjoanense, 0-1 
Vilafranquense - Oliveirense, 3-0 
Beneditense - Torres Novas, 1 -3 
Ovarense - Desp. Fâtima, 3-2 
Fanhôes - Sp. Covilhâ, 2-1 
Guarda - Acad. Viseu, 2-2 
O Elvas - Caldas, 3-6 
Cucujâes - Torreense. 1-2 
Est. Portalegre - Peniche, 1-2 

Sobe à II divisâo honra: Sporting 
Covilhâ 
Descem à III divisâo: Estrela Portalegre, 
Fâtima. Fanhôes e Elvas. 
Disputa a ‘‘liguilha” dos 14/os 
ciassificados: Guarda. 

(la$$Uicaçôc$ (Zona $ul) 
CL EQUIPA 

1 IMORTAL 
2 BARREIRENSE 
3 PORTIMONENSE 
4 OLHANENSE 
5 MACHICO 
6 ORIENTAL 
7 AMORA 
8 JUV.EVORA 
9 NACIONAL 
10CAMACHA 
11 CAM.LOBOS 
12 0PERARIO 
13 LOULETANO 
14ATLETICO 
15U.MONTEMOR 
16SEIXAL 
17 SINTRENSE 
18 DESP.BEJA 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
33 
33 

63 
62 
59 
58 
57 
54 
51 
49 
49 
47 
45 
42 
40 
39 
38 
33 
26 
14 

Resultados 
Atiético • Sintrense, 2-0 
Operàrio - Câmara Lobos, 1-1 
Uniâo Montemor - Louletano, 3-3 
Portimonense - Olhanense, 2-2 
Seixal - Amora. 3-2 
Oriental - Juventude, 1-3 
Camacha - Barreirense, 0-0 
[mortal - Machico, 4-3 
Desp. Beja - Nacional, 1-3 

Sobe à segunda divisâo de honra: 
[mortal. 
Descem à ill divisâo: Uniâo Montemor, 
Seixal. sintrense e Desportivo Beja. 
Disputa a "liguilha" dos 14/os 
ciassificados: Atiético. 

Campeonato Nacional de Futebol III divisâo Classificaçôes e resultados 
Série A 
CL EQUIPA 

1 VIANENSE 
2JOANE 
3 MONÇÂO 
4 VALENCIANO 
5 AMARES 
6 M.CAVALEIROS 
7 MONTALEGRE 
8PEVIDÉM 
9 MERELINENSE 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

10ÂGUIASGRAÇA 33 
11 BRAGANÇA 33 
12 RONFE 33 
13VILAVERDENSE 33 
14 NEVES 33 
15 VIEIRA 33 
16VILAPOUCA 33 
17MIRANDÊS 33 
18 BOTICAS 33 
Jé d>ipfomwidD« ao« diMsn: Vila Pouca. Mtwtdto ' 

Âguias Graça • Merelinense. 1*0 
Vilaverdense - Boticas, 2-0 

Montalegre • Macedo Cavaleiros, 1 
Neves • Vila Pouca, 3-1 

Monçâo - Joane, 0-0 
Ronfe - Valenciano, 3-0 
Vieira • Vianense, 2-1 

Bragança - Pevidém. 4-2 

69 
61 
61 
54 
52 
51 
51 
51 
47 
46 
46 
45 
42 
40 
40 
27 
25 
16 

Série B 
CL EQUIPA J 

1 CANELAS 33 
2 VILANOVENSE 32 
3DRAGÔESSAN 32 
4AVINTES 33 
5 PAREDES 
6 RIO TINTO 
7 FIÂES 
8 LOUSADA 
9 VALONGUENSE 

33 
33 
33 
33 
33 

10CASTELOMAIA 33 
11 PEDROUÇOS 33 
12 SERZEDELO 33 
13 AMARANTE 33 
14LAMEGO 
15TIRSENSE 
16S.P.COVA 
17 SM PENA6UIÂ0 

33 
33 
33 
33 

18P.BRANDAO 33 
Jé pcomwicto A II OtvMAo K Cmtas. 

JédaipwmovidoaoaOiininwfPa^Biandfa. 

Avintes r Sandinenses, 34} 
Rio Tinto • Fiàes, 2-0 

Seaedelo • Lousada, 3-0 
Tirsense - Paços Brandâo, 6-1 
Amarante • bp. Lamego; 3-2 
Cannas - Vilanovense. 3-0 

Valor>Quanse - Casteb da Maia, 1*2 
Paredes • Pedrouços, 3-2 

73 
63 
57 
56 
52 
50 
48 
42 
42 
41 
40 
40 
40 
39 
38 
37 
32 
28 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 OLIV.BAIRRO 
2 ÂGUEDA 
3 MANGUALDE 
4 AVANÇA 
5 FORNOS ALG. 
6 CESARENSE 
7 SÀO ROQUE 
8 ANADIA 
9 TOURIZENSE 
10 ESMORIZ 
11 VALECAMBREN. 
12 OL. HOSPITAL 
13 OLIV.FRADES 
14 MEALHADA 
15 RCASTELO 
16 SÂO ROMÀO 
17TONDELA 
18 NELAS 

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 

68 
65 
59 
52 
52 
51 
50 
48 
47 
44 
43 
41 
37 
36 
35 
34 
30 
16 

Equipât pnwnovidBt à tegundi (Svitio B: Ollvtim do Bairro • 
Agueda. Equipât jâ dttpnxnovldat Mt dttrilsit: Tondaia a Nalai 

Tourizense • Agueda 4• 1 
Valecambrense -Esnx}riz 1 -1 

Avança • Mealhada 3 -1 
Oliv. Hospital - F. Algodres 1 - 3 

Nelas - Mangudde 1 - 6 
Penalv. Castelo - Oliv. Bairro 0 - 2 

Tondela - 01. Frades 0 - 0 
Anadia • S. Româo 1*1 

S. Roque - Cesarense 2 • 2 

Série D 
CL EQUIPA J P 

1 MARINHENSE 33 71 
2 SP.POMBAL 33 67 
3ALCA1NS 32 62 
4 U.COIMBRA 33 57 
5 BENFICA CB 33 53 
6 BIDOEIRENSE 33 51 
7 SERNACHE 33 50 
8 SOURENSE 33 50 
9 PORTOMOSENSÊ 33 47 
10ALCANENENSE 33 46 
11 U.SANTARÉM 33 45 
12RIACHENSE 33 42 
13U.TOMAR 33 41 
14 FAZENDENSE 33 41 
15 SERTANENSE 33 40 
16PORTALEGREN. 33 30 
17U.SERRA 32 23 
18MARIALVAS 33 15 

JSdayromovidoaaptDitniBiK A^rtBtset, U. Sanaa PoiHÉtyam 

U. Sanlarém > Portalegrense 2-1 
Uniâo de Tomar - U. Coimbra 0 • 2 

Sertanense - Pombal 1-4 
Uniâo Serra - Fuendense 1 • 1 

Alcains > 0 Mariah/as 1*4 
Bidoeirense - Bertf. Castelo Branco 1 • 1 

Poftomosense - Sourense 1 - 3 
Marinhensa - V. Semache 1 - 0 
 Riachense - Alcananense 1-0   

Série E 
CL EQUIPA 

1 RIB.BRAVA 33 
2 CAMARATE 33 
3 PORTOSANTEN. 33 
4 OL.MOSCAVIDE 33 
5 r MAIO 33 
6 LOURES 33 
7 CORUCHENSE 33 
8 SAM.CORREIA 33 
9 SÂO VICENTE 33 
10ATLCACÉM 33 
11 MAFRA 33 
12 SACAVENENSE 33 
13FUT.BENFICA 33 
14 0DIVELAS 33 
15VIALONGA 33 
16SLOLIVAIS 33 

68 
60 
58 
51 
51 
51 
50 
48 
48 
47 
47 
46 
40 
34 
32 
27 

17CALIPOLENSE 33 27 
18BENAVENTE 33 26 

Jâ promovido A II DtvItAo B: Ribatra Brava 
JA datpromovido aot Dtalrflait: Cadipolanta. 
Aguias Camarate - Sacavenense 3 • 0 

d. Moscavkte • Calipoiense 4 • 0 
Odiveias - Coruchense 0 - 2 

1^ Mak) • Loures 1 -1 
S. Vicente • SL Clivais 1 - 0 
Mafra • Ribeira Brava 1 - 2 

Fut. Benfica • Portosantense 0 - 0 
At. Cacém • Benavente 3-0 

Série F 
CL EQUIPA J 

1 SESIMBRA 33 
2 ALCOCHETENSE 33 
3 ESTRELA VN 33 
4 LUS.ÉVORA 33 
5 PES.CAPARICA 33 
6CASAPIA 33 
7 LUSIT. VRSA 33 
8 ALMANSILENSE 33 
9 VASCO GAMA 33 
10 ESP.LAGOS 33 
11 LAGOA 33 
12 0URIQUE 33 
13ALMADA 33 
14 PALMELENSE 33 
15MONTIJO 33 
16PADERNENSE 33 

63 
63 
63 
61 
61 
55 
50 
46 
46 
43 
41 
39 
38 
35 
34 
33 

17 CASTRENSE 33 24 
18 SERRA 33 14 

Jé datpromovldoa aot Dittritait: Sar;w a CaaUanaa. 

Ourique - Casirense 0 • 0 
Aimansilense - Laooa 3 - 2 

Mont^o • Casa Ra 2 - 3 
Pescadores • Vendes Novas 4 -1 
Segpa - Esperarrça de Lagos 1 • 0 

Lusitano Evora - Vasco da Geuna de Sines 1 • 1 
Utsilano V. R. - Aimada 3 • 2 

Palmelense - Alcochetense 1 • 2 
Sesimbra - Pademense 3 -1 
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'amosi 

tenteheam} 

Ano 2000 
vida nova? 

O nosso futebol esta em metamorfose. 
Sô nâo tenho a certeza se para melhor 
ou pior. Ficamos coin este paradoxe: 
O BEIRA MAR, fînalista da Taça 
de Portugal-99, nâo conseguiu os 
pontos necessaries para se 
manter na la. Divisâo Nacional. 
Passa à Divisâo de Honra, fazendo 
companhia ao Desportivo de Chaves 
e à Académica. Gil Vicente, o "velho" 
Belenenses e o Santa Clara, sobem à la. 
Divisâo Nacional, para preencherem 
os lugares deixados vagos por eles. 

sa» 

y J 

■ém. 

Dirigentes, treinador, équipa médica ejogadores do Clube Desportivo Santa Clara que, em poucos anos, “saUou” da 3“ Divisâo 

à la. Divisâo Nacional do futebol português. 0 Govemo Regional dos Açores e a Câmara de Ponta Delgada, enalteceram o feito 

histôrico e preparam-se para agraciar o Clube. Os açorianos espalhados pelo mundo entraram nas felicitaçôes oficiais. 

^ ra "giro" o Beira Mar descer de divisâo 
le ser o vencedor da Taça de Portugal, 

nâo era? Vamos a ver se o 
Campomaiorense vai "colaborar"... 

E, agora, relembrar dois factos 
importantes e histôricos que, para mim, 
fazem parte também da metamorfose 
acima mencionada: O quinto campeonato 
consecutive do F.C. do Porto -viva o 
Pentacampeâo!!!- e, a sübida do Santa 
Clara que, pela primeira vez, "obriga" o 
Campeonato português a ser...Nacional! 
Viva a metamorfose! E, agora, que o 
"velho" Belenenses regressou ao lugar que 

tem por mérite prôprio no panorama do 
futebol português, fazemos votes para que 
Lisboa nâo abdique de lutar por um lugar 
ao Sol, deixando uma vez por outra, 
sombras pairando no Norte do pais... Que 
venham as metamorfoses mas que, 
Benfica e Sporting, nâo se degladiem 
entre si para bem do todo do futebol 
português. O piano Pinto-Penta da Costa, 
terâ continuidade se âguias e leôes se 
mantiverem de costas voltadas... 

Parabéns aos vencedores e honra para os 
vencidos! 

JMC 

O mundo em sua casa. 

NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

55^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 


