
PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • THURSDAY 1st July, 1999 • ANO II EDIÇÀO N«*33 • PREÇO: 50«l: INCL. GST 

"Os portugueses qus fiquem descansados que vou 
continuar a cantar em português e espanhol" 

-garantiu o ultrasonico Ricky Martin, à jornalista de CIRV-fm e O Milénio. 

Ricky Martin, deve ser o artista que em 
menos espaça de tempo subiu aos 
pincaros da lua. A sua popularidade 
entre latinos jâ era grande mas, agora, 
com 0 seupoderoso e ritmado "Livin'La 
vida loca", conquistou a America do 
Norte e, nestas coisas, quando "tocamos" 
os americanos, o sucesso esta garantido. 

O simpatico Ricky Martin, esteve em Toronto, 
no The Metropolitan Hotel, onde deu uma 
Conferência de Imprensa e, no dia anterior, no 
Sunrise Records, deu uma sessao de autôgrafos 
que fez...parar o trânsito na zona! 
A colega Debbie Silveira, esteve présente e, 
"atacou-o" corn a seguinte pergunta: "Ricky, 

agora que também és popular entre os 
admiradores de lingua inglesa, vais esquecer os 
latinos, incluindo os e as portuguesas, que tanto 
gostam de ti?" 
Corn uma gargalhada franca e feliz, consciênte, 
Ricky Martin, ripostou: 
"Nâo, nâo, Debbie. Eu vou continuar a ser quem 
sempre fui. E, mais, vou continuar a cantar em 
portugês, espanhol e italiano. Esta popularidade 
entre fans de lingua inglesa é optima para que 
eu possa "meter" nas suas mentes um pouco da 
nossa cultura e da nossa forma de ser e estar!" 
A Debbie, sentiu-se mais descansada e, nas 
calmas, escreveu: 
This past weekend, the city went absolutely loco 
over the newest heartthrob to hit the pop music 
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Mel Lastman, prossegue 
a lut a em defesa das Aries. 

Decorreu no Metro Toronto Convention Centre uma festa de 
angariaçâo de fundos para apoio às artes nesta cidade. A iniciativa 
foi do casai Lastman que fez reunir centenas de proéminentes 
figuras do meio empresarial local. 
A convite do présidente da edilidade de Toronto actuaram Antonio 
Amaro, Hernani Raposo e Leonardo Medeiros. 
Durante o evento foi entregue uma lembrança a Marilyn Lastman 
pelo esforço na promoçâo de tâo imputante acontecimento. 
Como resultado final foram angariados cerca de oitocentos mil 
dôlares que reverterâo para a promoçâo e desenvolvimento das artes 
na cidade de Toronto. 
Mike Harris, Premier do Ontario, também marcou presença tendo 
sido entrevistado pela nossa équipa. Em resposta aos seus pianos 
para um novo governo diria que acredita em crescimento, trabalho 
e angariaçâo de fundos. A provâ-lo esteve a sua presença no evento 
apoiando Mel Lastman e as artes nesta cidade. 
Mel Lastman estava satisfeito corn a presença de tâo elevado numéro 
de influências que contribuiram para que as artes nâo venham a 
enfermar por falta de fundos. 

No rosto dos interprètes o 
prazer de bem-fazer! 

V/, _ _ ; ■ J 
NDETTA 

TELECOMMUNICATIONS INC. 
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Eram umas 6 horas da manhâ. 
Ouvi bater na minha porta. Estremunhado, 
levantei-me e fui ver quern era. 
Pasmei! Fique na incerteza se estava a dormir ou 
acordado. Esfreguei os olhos e...era verdade! 
A senhora que estava à minha frente era a minha 
vizinha, uma senhora dos sens 70 anos, de ar 
agradâvel e aristocrâtico -tal como o marido, 
diga-se desde jâ, por ser verdade-, e que naquele 
momento parecia um fantasma. Desgrenhada, 
num robe desmaseladamente vestido, a tremer 
por todos os lados e, com uma nota de 10 ou 20 
dôlares, entre os dedos... 
-Tens uma garrafa de Rum?-Perguntou-me corn 
um olhar extremamente angustiado. 
Meio atrapalhado e ainda descrente, respondi- 
Ihe que nâo 
-Tens uma garrafa de Gin? -Disse, ainda, corn um 
ar mais infeliz. 
-Nâo, nâo tenho... -Balbuciei. 
-Tens uma garrafa de vinho, um vinho qualquer?- 

Insistiu, visivelmente desesperada. 
-Nâo, nâo usamos bebidas alcoôlicas.-Menti, sem 
saber se fazia bem ou mal. 
A senhora, trôpegamente, dirigiu-se a outra 
porta do andar de apartamentos, e prosseguiu no 
bater às portas dos vizinhos, corn a angüstia no 
olhar... 
Fechei a minha porta e fiz uma retrospectiva. Jâ 
conheço aquela vizinha hâ mais de 4 ou 5 anos e 
nunca me passou pela cabeça encontrâ-la em tal 
situaçâo. Tenho bons vizinhos -pelo menos na 
aparência!-, nunca me apercebi que fosse possivel 
algo de anormal, ali, mesmo à minha porta. Jâ 
compreenderam o meu choque perante o quadro 
que descrevi o melhor possivel, sobre uma pessoa 
que julgava totalmente diferente? Uma senhora 
educada, de bom aspecto e trato -e o marido 
também-, corn aparência de quem tem uma vida 
dsafogada, acabar por "dar um espectâculo" 
daqueles às 6 da manhâ, de um dia qualquer? 
Voltei para a cama mas nâo consegui dormir. A 

imagem desoladora da senhora nâo me saia da 
cabeça. O seu tremer e angüstia, fizeram-me 
compreender que se tratava de uma "alcoôlica " 
que, nos momentos de maior crise, nem a 
educaçâo e auto-estima, a podiam ajudar... 
O que faz o vicio ao ser humano! Transforma-o 
num farrapo. 
Depuis, pelos meus olhos fechados mas alerta, 
passaram "mil filmes" de homes e mulheres, 
especialmente jovens, prisioneiros do âlcool, das 
drogas, dos cigarros. Sim, tudo sâo drogas, que 
viciam e dominam o homem e a mulher. Jâ é 
dificil salvar quem jâ caiu na rede dos 
vendedores da morte mas, por Deus, previnam- 
se e previnam os vossos filhos. A prevençâo pode 
salvar muita gente inocente. 

Nâo posso esquecer a minha pobre vizinha, tâo 
sobriamente aristrocata, tâo desgraçadamente 
prisioneira do âlcool...! 

JMC 

TU CA TU LA corn os Leitores 
Luto, 

em 
Harrow 
Realizou-se no 
passado dia 17 de 
Junho, o funeral do 
inditoso Jaime 
Gomes, de Harrow, 
de 50 anos de idade, présidente do Clube Português 
Camôes de Harrow. 
A familia enlutada, particularmente, sua mulher 
Lizete Gomes e os filhos Victor, Claudine, Danny, Jill 
e Nancy Gomes, agradecem penhorados a todos 
quantos o acompanharam até à sua ultima morada. 
Jaime Gomes, era natural de Alvaiâzere-Leiria, tendo 
vindo para o Canadâ corn a familia, em 1966. Foi 
director do Camôes de Harrow, de 1997 até 1999 e, 
ainda em 1999, foi eleito Présidente do Clube. 
Aos familiares e ao Clube Camôes de Harrow, 
renovamos as nossas condolências. 

SEMANA DO CHICHARRO, 
, na Ribeira Quente 

A célébré festa Ribeiraquentense "Semana do 
Chicharro", que esteve interrompida devido ao 
temporals que assolaram os Açores, especialmente, a 
Ribeira Quente, vai voltar a animar aquela zona de 
Sâo Miguel. A "Semana do Chicharro", vai ter lugar 

r  

de 10 a 17 de Julho, na Ribeira Quente, 
transformando-se de novo em cartaz turistico. Dia 10, 
depois da abertura solene, terâ lugar o desfile da 
Charanga da Associaçâo Humanitâria dos 
Bombeiros Voluntârios da Povoaçâo e, actuaçôes, dos 
"Morby Death" e "A fûria do Açucar". 
Dia 11, presença de "Os Académicos"; Dia 12, Grupo 
Folclôrico de S. Paulo, Tuna Académica "Tunideos" e 
o Grupo de Cantares Terra Nostra; Dia 13, Grupo de 
Cantares Bêla Aurora e Vozes Ocultas; Dia 14, 

Tony Simas, Tony Melo e Diniz Melo 

Odisseia e Art Band; Dia 15, Os Polémicos e os "4+1"; 
Dia 16, Axioma e Vanguarda; e, dia 17, Fora D'Africa 
e Banda Muito Lôco e José Figueiras. Todos os dias, 
tardes desportivas, acontecimentos variados 
e...comes-e-bebes-mas-pagas! 
O présidente da "Semana do Chicharro", Diniz Melo, 
irmâo do Tony Melo do Conjunto Starlight, que 
esteve em Toronto na promoçâo das festas, nâo s6 nos 
deixou o programa como também o convite para que 

O MILÉNIO 

visitem a Ribeira Quente de 10 a 17 de Julho, local 
onde poderâo recordar o passado e viver o présente 
com a certeza de um future melhor. 
O melhor que se leva desta vida é o que se corne, o 
que se bebe, ai, ai..., lâ diz a velha cantiga popular! 
Aproveitem. 

Os que trabalham na sombra... 
Nâo posso perdoar a mim mesmo o esquecimento do 
nome daqueles que tanto trabalharam e nâo foram 
reconhecidos! 
É que para pôr no ar um empreendimento como o 
Summerfest-99, sâo précisas muitas horas de 
trabalho, particularmente, daqueles que trabalham 
nos bastidores. Sem eles tudo falharia... 
Assim, é de todo obrigatôrio lembrar os que mais 
trabalharam, tais como o Bon Falcone e a Carmen 
Alvarez Falcone (até o puto Ryan entrou na dança...), 
o Manuel Gonçalves e a Felicidade, a Maggie 
Medeiros, a Maria do Céu, a Maria José, a Clâudia 
Ascençâo, a Debbie Silveira, o Jamie e a Ana 
Fernades, a Isabel Sinde, a Maria Fernanda e o Vitor 
Baptista, o John Martins e o Bill Farsales -se falho 
agora alguém, matam-me!-, etc... 
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Pequenas EQstôrias 
de GENTE grande 

É uma figura popular e um 
proDssional competente. O 
José Miguel Rodrigues 
Correia, nasceu nos Arrifes, 
Sâo Migfuel-Açores, em 
21 de Setembro de 1958. 

Com uma graça muito sua "explica": - 
Como vivi muitos anos na Relva, 
chamam-me o Miguel da Relva!". O 
MIGUEL CORREIA, estudou na 
velha Escola Industrial e Comercial 
de Ponta Delgada, onde finalizou o 
Curso Gérai de Administraçâo e 
Comércio e, a seguir, mais dois anos 
complementares de Contabilidade. 
Enquanto em Sâo Miguel, foi 

funcionârio de uma firma de 
Importaçâo e Exportaçâo. 
Em 4 de Agosto de 1986, deixou os 
Açores e radicou-se em Toronto. Nos 
primeiros meses, Miguel Correia, 
estudou inglês na Saint Anne School. 
Miguel Correia, iniciou a sua carreira 
de Contabilista e Agente de Viagens 
na Agência de Viagens Império e, em 
1976, abriu a sua propria agência, a 
Correia Travel & Consultant. 
José Miguel Rodrigues Correia, casou 
em 27 de Junho de 1987, na Igreja St. 
Joseph, em Toronto, corn a jovem 
Maria da Gloria Fidalgo Correia, 
natural da Relva, onde nasceu em 16 
de Agosto de 1966. 
Desta uniâo feliz, nasceu o Jay 

Miguel Correia, ao lado de Manuela de Jems, de 
Capote e Capêlo, e na companhia de outros elementos 
do Rancho de Bailares e Cantares de Sâo Miguel, em 

HHHHl actuaçâo no Summerfest-99. 

Matheo Correia, em 1 de Agosto de 
1991. 
O infortünio que bateu à porta do 
José Miguel Rodrigues Correia, aos 7 
meses de idade, uma Paralisia 
Infantil, colheu-o mas nâo o abateu e, 
ontem como hoje, mantém-se activo 
quer na sua profissâo quer, também, 
na vida cultural popular. Ainda na 
Escola Industrial e Comercial de 
Ponta Delgada, iniciou-se no Folclore, 
cantando e tocando bombo, no 
Rancho Ilha Verde, ensaiado por D. 
Gertrudes Schoule. 
Mais tarde, jâ na Relva, fundou (em 
1976) e dirigiu durante 11 anos o 
Grupo de Cantares e Bailares da 
Relva. 
Em Toronto, na companhia de sua 
mulher Maria da Gloria, fundou o 

Rancho Folclôrico de Cantares e 
Bailares de Sâo Miguel, em 1988, na 
Parôquia de Santa Inès. Hâ cerca de 
11 anos que Miguel Correia actua e 
dirige o Rancho. Ainda na Parôquia 
de Santa Inès, é um dos mais activos 
elementos da Comissâo de Festas, 
participando na organizaçâo das 
festas do Divino Espirito Santo, 
Senhor da Pedra e outras 
manifestacôes de indole religiosa ou 
nâo. 
Na Casa dos Açores, em Toronto, foi 
présidente em 1993/94 e, vice- 
presidente, em 1996/97. 
Na sua profissâo e nos movimentos 
culturais, José Miguel Rodrigues 
Correia, nâo deixa sens créditas por 
mâos alheias. 

JMC 

Timor-Leste - Ficou muito por fazer - D. Basilio do Nascimento 
O administrador apostôlico de Baucau, D. Basilio 
do Nascimento, afirmou que gostaria de 
resultados mais imediatos no que diz respeito ao 
processo de reconciliaçâo timorense e que inuito 
ficou ainda por fazer. "Gostariamos de resultados 
mais imediatos, operaçôes mais râpidas e 
significativas, mas todos temos ritmos de 
adaptaçâo que nâo funcionam à mesma 
velocidade", disse D. Basilio, na conclusâo do 
encontro de reconciliaçâo Dare 2 em Jacarta. 
"Muito ficou ainda por fazer. Nâo hâ caminhos 
fâceis para objectivos sôlidos e duradoiros e nâo 
se mudam imediatamente mentalidades corn 
acordos e decretos", frisou. Apesar disso, o 
prelado timorense afirmou que o facto de "se 
juntarem tâo significativas figuras da politica 
timorense" no encontro é "jâ de si um testemunho 
significative de quanta se avançou". D. Basilio do 
Nascimento, que conjuntamente corn D. Ximenes 
Belo promoveu os diâlogos de reconciliaçâo em 
Jacarta, realçoü que continua a haver cepticismo 
relativamente aos encontros timorenses, aludindo 
a comentârios de que Timor-Leste "se tornou 

famoso apenas por criar muitos problemas". 
"Entristece-me ver a imagem que o territôrio tem 
dado e dâ. Como publicidade a imagem deixa 
muito a desejar. Mesmo o Nobel da Paz atribuido 
a dois dos filhos desta terra, nâo teve força 
suficiente para mudar esta imagem", afirmou no 
discurso de encerramento dos trabalhos. "Tem 
havido cepticismo de alguns que nos contemplam 
quando nos reunimos. Reùnem-se, dizem, 
produzem muita retôrica e nâo sabem resolver os 
problemas", considerou. "Hâ um cinismo ainda 
mais corrente de que, em vez de se procurar quais 
os problemas que vâo ser resolvidos, hâ que saber 
quais sâo os novos problemas que eles vâo criar", 
criticou. No entanto, D. Basilio do Nascimento 
afirmou que, apesar da imagem, o encontro de 
reconciliaçâo "é uma tentativa de inversâo dos 
prôprios timorenses para provar que é possivel 
ser-se famoso sem negativismos". D. Basilio do 
Nascimento realçou que o encontro Dare 2 nâo 
teria sido possivel sem a realizaçâo de outras 
reuniôes que jâ ocorreram corn o mesmo 
objectivo. "Os avanços e recuos de encontros 

precedentes foram esclarecendo ideias, limando 
arestas, possibilitando aproximaçôes e 
consensos", disse. "As cedências substanciais de 
parte a parte verificadas neste encontro poderâo 
ter dado aos mais puritanos de cada lado a 
sensaçâo de uma perda profunda de ideias. 
Convém nâo perder de vista que quem deve 
ganhar sempre é o povo de Timor", disse. Depois, 
D. Basilio do Nascimento lançou um desafio aos 
lideres politicos timorenses, afirmando que 
devem agora preparar respostas para a nova 
realidade timorense e "uma mudança radical na 
vida e sociedade timorenses para a quai todos os 
chefes devem estar alertados". "Chefes politicos 
tem sempre imposto o ritmo à vida do povo, mas 
deparam-se perante a realidade de ser o povo a 
impor o ritmo aos politicos através do veredicto 
da consulta popular", disse, acrescentando: 
"Desafio a base politica para que se prepare, 
porque tem que estar pronta para a resposta". D. 
Basilio do Nascimento terminou corn palavras de 
agradecimento dirigidas particularmente ao 
governo indonésio e a todos os participantes. 
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CÂ PARA NÔ$.„ 
Ter-se-ia tratado de um 
dia ig^al a outros tantos, 
como se a nossa 
profissâo fosse igual a 
tantas outras, corn picar 
de cartâo a horas 
previamente 
estabelecidas. Assim nâo 
acontece porque, o dever 
obriga-nos a estar em 
cima do acontecimento e 
a qualquer hora, mesmo 
em tempo de férias ou 
folgas. 

Com a distribuiçâo deste jornal a 
decorrer da melhor forma jâ que, 
em Oakville estamos em mais uma 
frente e a partir desta semana, 
rumâmos para a Speers onde, na 
maioria dos casos, a frieza da noticia 
uma vez mais nâo se compadeceu. 
Mal entrâmes na padaria Nova Era, 
O responsâvel daquele 
estabelecimento comercial fez-nos 
sinal de que, tinha algo importante 
para nos dizer. Pensei até, que nos 
iria dar boas novas jâ que o Milénio, 
estâ a obter grande sucesso também 

naquela laboriosa comunidade. Foi 
entâo que, sentados jâ à mesa do 
café surgiu a mâ nova. O Luis 
Carreiro estâ canceroso e com 
graves problemas financeiros. Tem 
apenas 32 anos de idade, mulher e 
très filhas menores. Confesso que 
nem conhecia o Luis mas, o assunto 
tocou-me de tal maneira que, logo 
garanti ao meu interlocutor, ir falar 
corn Frank Alvarez para saber o que 
é que poderia ser feito. No sâbado, 
logo pela manhâ, encontramo-nos 
todos na televisâo a fim de se 
preparar o programa Festival 
Português. Sem perda de tempo, 
apresentei o assunto sobre o quai 
recebi de imediato luz verde para 
lhe dar o tratamento que merece. 
Entre! para o estüdio da CIRV FM 
pelas 17 horas e explique! o assunto 
aos ouvintes. Terâ' sido das piores 
emissôes que até hoje produzi! 
Para surpresa minha, a resposta nâo 
se fez esperar. 
Os telefonemas começaram a 
inundar a estaçâo. Chegavam de 
todos os quadrantes. Entrevistâmos 
o Luis Carreiro, via telefone e até, as 
suas palavras simples mas 
significativas poderâo ter 
involuntariamente chocado o 
Manuel Gonçalves que estava em 

Que se cure 
depressa porque, 
com apenas 32 
anos de idade 

ainda tem muito a 
dar à famüia em 
especial e a esta 
comunidade que 

nâo permitirâ por 
certOf que deixe de 
receber assistência 
médica porfalta 

de dinheiro. 

transmissâo do exterior. 
No final do dia de trabalho e depois 
de termes recebido donatives de 
nomes de pessoas que, por serem 
tâo grandes de coraçâo, nâo 
caberiam nesta ediçâo, cheguéi a 
casa cansado mas contente corn a 
atitude, uma vez mais, desta grande 
comunidade a que me orgulho de 
pertencer. 
Em nome do Luis Carreiro e da 
familia a todos agradeço fazendo 
apenas um veto. Que se cure 

depressa porque, corn apenas 32 
anos de idade ainda tem muito a dar 
à familia em especial e a esta 
comunidade que nâo permitirâ, por 
certo, que deixe de receber 
assistência médica por falta de 
dinheiro. 
Afmal somos ou nâo capazes de dar 
as mâos? 
No meio da crueldade dos cifrôes, 
para os tratamentos de radiçâo vai 
haver sempre no meio dos 
chamados étnicos portugueses unra 
mâo amiga que, nâo deixarâ que 
parem de admipistrar 
condignamente a assistência a que, 
como ser humano tens direito jâ 
que, a nâo podes ter devido à 
crueldade; de tini simples cartâo que 
ainda e infelizmente nâo tens. 
Este, talvez tenha sido um bom 
exemplo para reflecçâo. Nâo serâ 
tempo da comunidade criar um 
fundo de maneira a que, em 
situaçôes futuras, tenhamos 
possibilidades de ajudar outros 
irmâos em idênticas situaçôes? 
Afinal toda a gente é pessoa, 
independentemente do status a que 
a lei por vezes obriga. 

Ou nao sera.'' S? 

Luis Fernandes 

Coreia do Norte: Pyongyang 
prepara-se para testeir missil, 

seg^ndo Pentàgono 
Os Estados Unidos anunciaram 
terem detectado, na Coreia do Norte, 
preparatives para um novo ensaio de 
um missil. e alertaram para que um 
teste desse tipo teria graves 
consequências nas relaçôes entre 
ambos os paises. O ensaio teria 
"consequências muito reais" no 
processo de normalizaçâo das 
relaçôes corn a Coreia do Norte, 
declarou Kurt Campbell, 
subsecretârio adjunto da Defesa para 
as questôes da Asia e Pacifico. 

^Campbell explicou terem sido 
detectados "alguns preparatives" 
congruentes corn um possivel 

lançamento, embora tenha 
reconhecido nâo dispor "de indicios 
suficientes acerca do tipo de sistema" 
que Pyongyang poderâ tentar lançar. 
A Coreia do Norte lançou, em 
Agosto de 1998, um missil do tipo 
Taepodong, de très fases, que 
sobrevoou o Japâo e caiu perte do 
Alaska, gerando receio nos paises do 
Pacifico e nos Estados Unidos. 

O ultimo incidente entre as duas 
Coreias ocorreu hâ duas semanas, 
quando uma incursâo de navios 
militares do norte provocou um 
confronte naval em âguas do sul. 

Noticias breves 
-Foi aprovada na Assembléia da Repüblica, o novo Estatuto dos 
Funcionârios das Missôes Dipiomâticas e Consulares. Este novo estatuto é 
uma velha aspiraçao dos funcionârios espalhados por todo o mundo. 

-O Festival da Cançâp, entre jovens artistas das comunidades portuguesas, 
vai ser realizado pela RTP sob a responsabilidade da Secretaria das 
Comunidades Portuguesas. Prevê*se qué o Festival da Cançâo tenha lugar 
no prôximo mês de Setembro de 1999. Serâo escolhidas 8 cançôes 
finalistâs para, em Portugal, se escontrarem as très primeiras classificadas. 

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

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ com muitos anos de experiência, 
0 quai poderâ ajudar na soluçào dos vossos problemas. 
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PAVILHÀO PORTALEGRE REPRESENT> vrva'rrrn 
NA CARAVANAINTERNACIONAL DE 

A Casa do Alentejo jâ nos habituou a aprender 
um pouco mais da histôria daquela seara 
portuguesa que é o Alentejo, por altura da 
Caravana Internacional que se realiza 
anualmente na cidade de Toronto. Este ano, 
através do Pavilhâo Portalegre, mais uma vez 
temos a oportunidade de viajar no tempo e 
descobrir alguns episôdios da histôria de 
Portalegre. De Portugal e para participar neste 
evento estâo os fadistas Joào Paulo e Fernando 
Lopes do Alentejo e, ainda, Francisco Ceia e o 
seu grupo de Portalegre. Da nossa comunidade, 
os artistas Otilia de Jesus, Searas de Portugal, 
Fernanda Dinis, Isabel Sinde, BallRoom Lights, 
Banda do Senhor Santo Cristo e Guitarristas da 
comunidade. A princesa 
deste ano é a Ana Piteira 
e a Susana Silva, a 
mayor do pavilhâo é a 
professora de Tae 
Kwon Do da Casa, 
Lurdes Marchâo e o 
mestre de cerimônias é 
o Vasco Oswaldo 
Santos. 

A Caravana prossegue 
até ao dia 3 de Julho e 
para a semana 
daremos mais detalhes 

DESPEDIDA DO 
DR. ANTONIO JOEL 

O leitor de português da Universidade de York, Dr. 
Antônio Joel, vai regressar a Portugal, apôs cinco 
anos de serviço e dedicaçâo ao departamento de 
português desta Universidade. O Consul-Geral de 
Portugal, Dr. Joâo Perestrello, ofereceu uma 
recepçâo no Consulado Gérai de Portugal para a 
sua despedida e para agradecer ao Dr. Joel todo o 
trabalho desenvolvido na Universidade de York. 

Por sua vez, o Dr. Antônio Joel enalteceu toda a 
comunidade portuguesa de Toronto, salientando 
que, embora haja algum negativismo em relaçâo à 
mesma, é uma comunidade forte e cheia de talento. 
Lembrou a importância que os jovens têm para o 
desenvolvimento da comunidade, mencionando 
nào ser mandatôrio falar português correctamente 
para se ser português. Na sua opiniâo, hâ muilos 

jovens que nâo dominam muito bem a lingua 
portuguesa, mas que sentem na aima o ser de um 
português. 
Pena foi poucas pessoas terem aparecido para esta 
recepçâo e de lamentar foi ainda nâo ter aparecido 
nenhum estudante da YUPA ou de qualquer outra 
associaçâo de estudantes. Porém, tal como foi 
mencionado na ocasiâo, esta é a época de férias. Ao 
Dr. Antônio Joel, votos de continue sucesso. 
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LIVIN' LA VIDA CALIENTE! 

interview time as they required. Needless to say, 
just this reaffirmation helped to put our anxieties to 
rest. 

During the press conference, Ricky 
explained that the crossover album, Ricky Martin 
was 2 years in the making. "I was not going to 
release this album until I was completely content 
with what I'd be presenting," said the 27-year-old 
Puerto Rican superstar. 

There is no doubt that the remarkable 
success of "Livin' La Vida Loca", the first track off 
this album and his unforgettable performance at 
this years Grammy Awards of "La Copa de la 
Vida," the official song of the World Cup France '98 
launched this already accomplished singer, actor 
and Broadway performer into the farthest reaches 
of superstardom. But, it is equally important to 
know that Ricky Martin is not just an overnight 
sensation or a "one hit wonder", a fact he has 
already proven. 

From his early days as part of the Latin pop 
sensation, Menudo to selling over 6 million copies 
worldwide of his last Spanish album Vuelve, to 
performing with such musical giants as Madonna 
and Luciano Pavorotti, one thing is for sure. 

Ricky Martin is here to stay and he's got the 
whole world "Livin' La Vida Loca"! 

more on Ricky Martin, check out his website 
at www.rickymartin.com 

Par: Debbie Silveira 

scene, Ricky Martin. Thousands of frenzied fans 
hit Yonge Street on Friday evening just to get a 
glimpse of this now mainstream Latino megastar as 
he arrived for an autograph session at Sunrise 
Records. A wristband policy was in effect for only 
400 people, most of whom spent the night camped 
out in front of the store to ensure they would be one 
of the few who would actually get to enter the store 
to get an autograph. The rest of the screaming 
crowd (mostly made up of girls) remained faithful 
that the hip shaking Latin sizzler would not let 
them down. And satisfy he did. Moments after 
arriving at the downtown location, Ricky stepped 
up to a platform outside the store to the roar of 
thousands and declared his love for his fans while 
he waved and flashed that practically perfect smile 
causing hearts to flutter and pulses to race. 

The following day, Ricky was at it again, 
this time for the thousands that 
blocked off Queen Street West in 
front of the Muchmusic building 
while he sat down with one of the 
VJs for a one-on-one interview. 

Amid all the chaos of 
autograph sessions, interviews and 
whatever else the powers that be 
had Ricky Martin doing during his 
visit to TO., I had the chance to 
attend a press conference for the 
ethnic media at a secret location...The 
Metropolitan Hotel, on Saturday 
afternoon. 

The set-up was unlike any 
other press conference I've ever 
been to. Usually, the artist sits 
behind a table and a slew of 
microphones while we run around 

looking for the best angle to shoot from. 
This time, things looked a little different 
and alot more casual. A loveseat, a side 
table with a champagne-chilling bucket 
filled with water bottles and hanging 
chandeliers sat atop a platform directly in 
front of the very anxious members of the 
ethnic press. 

"Finally, I get to speak Spanish! 
I've waited so long for this opportunity!" 
said Ricky with his hands on his chest 
when he entered the room to a round of 
applause. Having interviewed Ricky two 
years ago for the release of his last full- 
length Latin recording, Vuelve, I learned 
that this internationally recognized artist 
who had sold over 15 million records 
worldwide, was still one of the most 

sincere, down-to-earth and 
real people I had ever had 
the opportunity to meet. 
And this time around 
proved no different. After 
being discovered by the 
English speaking 
communities around the 
world during his heart- 
stopping performance last February 
at the Grammy Awards, Ricky was 
well on his way to successfully 
crossing over into mega-stardom. 
Now with over half of a million 
copies of his first English-language 
self-titled debut album sold in 
Canada alone, Ricky Martin 
remains as genuine and exciting as 
he has ever been. 

Dressed in a grey 
shirt and black pants, the 
hunky heartthrob 
welcomed the excited 
group of television, radio 
and print journalists to 
what we were told was 
going to be a 30 minute 
question and answer 
session. This was 
definitely a stretch from 
the 30-minute one-on-one 
sit-down interview we 
were given the last time 
he was in town on a 
promotional tour. But 
when we expressed our 
concern about this 
matter to Ricky, we were 
told by the conference 
moderator that Martin 
was not aware of the 
schedule his 
management team had 
put him on and therefore, 
was not equipped to 
answer such questions. 
But just before this began 
to leave a bad taste in our 
mouths, Ricky 
interjected and with that 
unspoiled smile promised 
that when he returned to 
Toronto this fall, (yes 
ladies, he will be back) 
the ethnic press would be 
granted as much 
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TPI imputa premeditaçâo 
aos crimes de guerra servies 

O Tribunal Penal Internacional 
(TPI) para a exjugoslàvia 
determinou em Haia que as 
atrocidades imputadas às forças 
sérvias no Kosovo foram cometidas 
no quadro de uma ofensiva 
planifîcada corn antecipaçâo. 

Paul Risley, porta-voz da magistrada canadiana do 
TPI, Louise Arbour, declarou que a destruiçâo de 
aldeias e quarteirôes seleccionados nas cidades 
indicia uma campanha criminosa bem orquestrada. 
Desde a chegada ao Kosovo, os investigadores 
desta instância judicial da ONU puderam reunir 
provas médico-legais de enorme valor e 
documentaçâo encontrada em esquadras de policia 
sobre os crimes cometidos na provincia sérvia. A 
mesma fonte do TPI adiantou que a documentaçâo 
poderâ conter informaçôes testemunhais ùteis para 
determinar a cadeia de comando responsâvel pela 
preparaçâo e coordenaçào imprescindiveis a uma 
acçâo de tal envergadura, realizada em tâo pouco 
tempo. Em Maio, a procuradora Luise Arbour 
acusou formalmente Slobodan Milosevic e quatre 
colaboradores prôximos, dois dos quais o 
présidente sérvio Milan Milutinovic e o chefe do 
Estado Maior do Exército Dragoljub Ojdanic, por 
crimes de guerra e contra a humanidade cometidos 
no Kosovo. Contudo, o TPI admitiu que nào esta 
em posiçâo de abrir inquéritos minuciosos sobre 
cada vala comum encontrada no territôrio. Os 

investigadores - chocados corn os achados - deverâo 
apenas ficar centrados naqueles cuja importância 
seja considerada crucial face aos processes em 
curso. Estâo, porém, confrontados corn operaçôes 
de remoçâo dos corpos das vitimas e "limpeza" dos 
campes de morte, tal como de destruiçâo de 
documentaçâo comprometedora. De facto, quartéis 
militares, esquadras de policia e repartiçôes 
administrativas, sem excepçâo, mostram sinais 
claros de fogueiras ateadas para queimar papéis e 
montes de cinza à altura do peito de um homem. 
Mesmo assim, as autoridades do TPI consideram 
que os sérvios nâo foram capazes de eliminar todas 
as provas, estando os despojos em fase de 
classificaçâo meticulosa. 
No libelo contra Slobodan Milosevic e os co- 
acusados sâo mencionadas sete valas, apesar do 
TPI dispor de uma lista mais dilatada feita corn 
base nas denuncias de refugiados. Mais de uma 
centena de valas comuns estâo inventariadas no 
Kosovo, 60 das quais no sector noroeste controlado 
pelas tropas alemâs e francesas integradas na Força 
de Estabilizaçâo no Kosovo (KFOR). A Dinamarca 
chegou entretanto a acordo corn a ONU para dar 
apoio logistico aos inquéritos do TPI e outras 
iniciativas semelhantes poderâo ser formalizadas 
nos primeiros dias de Julho, corn a França, Canada, 
Reino Unido e Suiça. 

O conjunto de paises respondeu a um apelo 
lançado no inicio deste mês por Louise Harbour 
aos membros da ONU e tem a colaboraçâo do 
secretârio-geral Kofi Annan. 

Caminho-de-lcrro: Mro passa pelo 
TGV, dentro de dez anos - (ravloho 

O ministre do Equipamento, Joâo Cravinho, 
defendeu, durante a viagem inaugural do 
comboio de pendulaçào activa, que "o future do 
caminho-de-ferro em Portugal passa 
necessariamente pelo TGV". Para o governante, o 
TGV (comboio de alta velocidade) "é um projecto 
que vai permitir que sete milhôes de portugueses 
entre Setübai é a zona de Braga e Guimarâes 
fiquera a uma hdra e trinta de distâneia do Porto 
e Lisboa". "No dia em que Lisboa e Porto 
estiverem ligadas por um serviço ferroviârio em 
uma hora e quinze, a questâo Norte/Sul 
desaparece", considerou Joâo'Cravinho. "E uma 
questâo de nove ou dez anos, nunca menos”, 
observou q ministro, acrescentando que a 
optimizaçâo das ligaçôes "deverâ acontecer em 
simultâneo corn o noyo aéroporté de Lisboa" e 
corn a ligaçâo ferroviâria deste corn o do Porto. 
Cravinho frisou também que sera necessârio 
harmonizar a utilizaçâo das linhas para o 
comboio TGV (que alcançarâ a velocidade de 350 
quilômetros por hora) com a linha do Norte. A 
conclusào da requalificaçào da linha do Norte 
esta prevista para 2006, "existindo ainda troços 
da via que deverâo ser melhorados de modo a 
permitir que haja uma ligaçâo entre as duas 
principais cidades do Pais na ordem das duas 
horas e meia no mâximo", salientou. A viagem 
inaugural do comboio de pendulaçào activa, que 
decorreu na manhâ de Quarta-feira entre as 
estaçôes de Campanha (Porto) e Gare do Oriente 
(Lisboa), demorou cerca de très horas, tendo sido 
atingida uma velocidade de 221 quilômetros por 
hora em alguns pontos do percurso. 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 
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O Lar de Santa Maria e Peniche, em franco progresse 
Por ocasiâo da realizaçâo 

de mais um piquenique 

do Comité de Toronto 
para o Lar de Santa 

Maria, Monsenhor Bastos, 

acompanhado do 

présidente da Câmara 
Municipal de Leiria, 

visitou os estüdios da Cirv 
fm, onde foram 

entrevistados pelo José 
Mario para o Milénio. 

Milénio - Monsenhor Bastos. Conte- 
nos as ultimas novidades do Lar de 
Santa Maria. 
Monsenhor Bastos - Primeiramente 
eu agradeço terem-me proporcionado 
este contacte através da vossa 
organizaçào. A mensagem anual do 
Papa para a comunicaçâo social neste 
ano que esta a decorrer é muito 
intéressante. O titulo nao é este, mas 
o conteùdo da mensagem é esta: 
"Vamos ser amigos" é a 
recomendaçâo... Vamos ser todos 
amigos. vVias, a abertura do mundo a 
todos e a tudo. Os mundos, têm os 
sens muros, cairam quase todos. 
Felizmente nem tudo tern sido bem, 
nem tudo tern sido mal, mas muito 
mais positive. Portante nos temos de 
apreciarmo-nos mùtuamente. Muito 
sinceramente o digo que agradeço o 
ensejo que me oferecem de estar em 
contacte com muita gente... Bem 
hajam! Pois, finalmente, eu, mais uma 
vez, a previdência de Deus me 
proporcionou poder estar convosco, 
creio que esta é a 32“ vez que venho a 
Toronto. Sinto esta, uma terra minha, 
como todos aqueles que estâo na 
minha ou noutras circunstâneias 
sentem a terra sua. Quando la estou, 
passade meio ano, depois de estar 
aqui, tenho saudades de vir para 
aqui... Quando estou aqui tenho 
saudades da minha comunidade de la 
e por isso criâmes a chamada 
diaspora que esta aberta a todo o 
mundo, jâ. Esta experiência da 
Diaspora, isto é, os membres da 
comunidade que estâo disperses por 
Portugal além e pelo mundo todo, 
quaisquer que sejam os motives de 
dispersâo. Portante eu, 
primeiramente, creio que, falando do 
Lar de Santa Maria, das obras sociais, 
porque agora no novo estatuto que 
nos temos, aprovado pelo estado e 
pela igreja, intitula-se sô corn estas 
duas palavras: Centro Solidariedade e 
Cultura. Portante a nossa 
comunidade tem aspectos vârios que 
estâo contidos na solidariedade e 
outres contidos na cultura embora 
ambos sejam, reciprocamente, 
solidariedade e cultura. Portante, eu 

venho por causa de tudo e, sendo por 
causa de tudo, é por causa de todas as 
circunstâneias, falar de Santa Maria e 
das obras afins ao Lar de Santa 
Maria, na prevençâo contra 
dependência da droga e outras 
dependências ainda e, até mesmo o 
nosso piano pastoral local e 
paroquial, o incidente maior, é aquele 
que nos temos mais, é ensaiar aquilo 
que deve ser caracteristico de nos: 
Como intervir no sentido de 
proporcionar a soluçâo tâo dificil que 
é a de reter, ou abolir se fosse possivel, 
ou retardar, o mal que dai résulta 
contra todas as dependências que a 
droga obriga. Eu estou, afinal de 
contas, por isso, porque sinto-me 
muito, cada vez mais, convidado de 
Deus, através da igreja para o mundo 
inteiro, a familia minha é do mundo 
inteiro, vivo para todos, sou muito 
feliz por isso e portanto, aqui se puder 
proporcionar ser um pouco mais feliz 
para muitos que sâo menos felizes, 
tenho o ensejo de vos afirmar que é 
corn muito gosto que me encontre 
aqui. 
M - Sr. Jorge Manuel Rosendo 
Gonçalves, Présidente da Câmara 
Municipal de Peniche. Diga-me se é a 
primeira vez que nos visita e que 
opiniâo tem da comunidade 
portuguesa aqui residente. 
JG - E a primeira vez que vos visite. 
Eu começo por agradecer esta 
oportunidade e cheguei apenas 
ontem mas, de qualquer forma eu 
tenho visitado alguns paises onde hâ 
sempre uma comunidade portuguesa 
e aqui a surpresa é porque sentimo- 
nos como em Portugal. Também 
agradeço ao Comité de Toronto para 
o Lar de Santa Maria o convite que 
me fez para me deslocar, este ano, ao 
piquenique e pense que, a mensagem 
que trago é mais o reconhecimento à 
comunidade portuguesa, nâo sô à 
comunidade de Peniche, mas... Pense 
que é uma festa que ultrapassa a 
comunidade de Peniche é uma festa 
de toda a comunidade portuguesa a 
favor do Lar de Santa Maria, a favor 
duma obra que o Monsenhor Bastos, 
desde hâ muitos anos tem lutado e 
trabalhado por ela e que, para 
Peniche, é uma obra social 
extremamente importante. Acredito 
que, estes laços de solidariedade entre 
as pessoas, podem ajudar a resolver 
muitos problemas desta ordem, que o 
estado por si sô nâo consegue 
resolver. 
M - Até câ, chegam-nos noticias de 
problemas que se vivem em Peniche 
por causa das pescas. Como estâ a 
situaçâo nesta altura? 
JG - A situaçâo, neste momento, estâ 
calma e estâ numa evoluçâo, no meu 
ponto de vista, favorâvel, porque o 
sector das pescas em Portugal, nos 
ùltimos anos caiu demais e caiu 
demais no ponto de vista do 
rendimento de quem faz da pesca a 
sua actividade profissional. Penso que 

hoje as entidades corn 
responsabilidades nesta ârea 
chegaram à conclusâo que tem de 
haver um esforço acrescido no sector 
das pescas para a reconversâo das 
embarcaçôes da frota, da 
modernizaçâo, e isso possibilitar, ao 
fim e ao cabo, um aumento do 
rendimento da parte dos pescadores. 
O ano de 98 jâ foi um ano, de certa 
forma, estâvel, de alguma 
recuperaçâo do ponto de vista do 
rendimento. Esperemos que, este 
anos, nâo seja pior que o ano passado, 
se possivel que seja melhor e que se 
dêem passos mais significativos na 
reconversâo do sector das pescas em 
Portugal. 
M - Ao que parece, e falo desde hâ 
cerca de 4 anos, o desenvolvimento de 
Peniche prejudicava, naquela altura, a 
sua beleza natural e paisagistica. O 
que é que a Câmara tem feito nesse 
sentido? 
JG - E importante ter um 
ordenamento centrado nalgum 
planeamento. Estamos a falar duma 
época em que nâo havia planeamento. 
E sempre dificil quando nâo hâ um 
piano para nos orientâmos, até que os 
critérios sejam justos relativamente às 
iniciativas que nos colocam. Neste 
momento nôs temos um piano 
director municipal e, digamos, temos 
sido mais cuidadosos, mais exigentes, 
do ponto de vista do ordenamento do 
territôrio do nosso concelho. Todos 
nôs, e nâo é uma critica a ninguém, é 
uma critoca essencialmente às 
condiçôes que existem em cada 
momento, que nos levam a ter que 
tomar decisôes, mas todos nôs 
reconhecemos, do ponto de vista 
urbanistico, os erros que foram 
cometidos e que nâo devem voltar a 
acontecer. E évidente que isto tudo 
também tem o reverso da medalha, 
porque também hâ quem nâo goste 
desse tipo duma exigêneia muito 
maior do ponto de vista de quem 
constrôi. Tenho consciência que 
temos sido mais rigorosos nesse ponto 
de vista. 
M - E quanto ao sector turistico? O 
que é que têm feito? 

JG - A cidade de Peniche é uma 
cidade que vive da monoactividade 
da pesca. A nossa preocupaçâo tem 
sido encontrar soluçôes, para quem 
conhece Peniche, a prôpria peninsula 
metida no mar, para se transformar 
duma cidade piscatôria para uma 
cidade maritima. Temos chamado a 
atençâo dos poderes, o da 
administraçâo central, para a 
necessidade de ter maiores valêneias 
ao nivel do porto de pesca, dar-lhe 
alguma valêneia comercial também, e 
de certa forma dar-lhe também uma 
componente mais turistica ao nivel do 
recreio nâutico. Penso que, neste 
momento, estamos a conseguir os 
objectivos a que nos propusemos, 
uma vez que estamos em fase final de 
elaboraçâo do projecto de execuçâo 
da segunda fase do porto de pesca de 
Peniche. Na passada semana tive uma 
reuniâo extremamente importante 
que vai ter continuidade nos 
prôximos dias, para definirmos a 
zona da construçâo da futura marina 
de Peniche. Portanto é dentro desta 
diversidade, em termos de 
actividades econômicas, que nôs 
podemos dar um future àquela 
cidade e de certa forma fazer aqui 
uma almofada relativamente a 
alguma crise que haja no sector das 
pescas, porque as pescas, hoje, nada 
nos garante que, no ano a seguir, nâo 
haja possibilidade de vir a regredir 
relativamente à situaçâo que jâ 
tivemos. 
M - E a deterioraçâo da Berlenga? Jâ 
hâ recuperaçâo? 
JG - Ainda nâo estâ recuperada. E 
uma réserva natural essencialmente. 
Tenho previsto para o prôximo dia 6 
de Julho a assinatura de um protocolo 
corn o Instituto de Conservaçâo da 
Natureza, para fazer algumas obras, 
no sentido de recuperar os aspectos 
mais negativos que a ilha, neste 
momento, ainda possui. Isso tem a 
ver corn o problema do sector da 
limpeza, dos lixos, do sistema de 
esgotos, da prôpria ilha, o prôprio 
cais de acostagem, os apetrechos dos 
pescadores que lâ fazem uma parte da 
sua vida, porque estâo todos ali à vista 
e tudo mais, portanto nôs, Câmara, 
Instituto de Conservaçâo da 
Natureza, enquanto entidade que 
gere a réserva natural da Berlenga, a 
Junta Autônoma de Portos e a 
Capitânia do Porto de Peniche, as 
quatre entidades estâo envolvidas, 
para, no inicio de Setembro começar 
a desenvolver essas obras para que na 
prôxima época balnear a Berlenga jâ 
tenha outro aspecto e outras 
condiçôes para quem nos visita. 
M - O Monsenhor Bastos, conseguiu, 
através dos anos e do seu trabalho, o 
respeito e admiraçâo de toda esta 
comunidade. Dai que séria justo fazer- 
se uma homenagem ao Monsenhor 
Bastos. O que pensa disso? 

Continua na pagina seguinte 
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O Lar de Santa Maria e Peniche, 
em franco progresse 

JG - Eu estarei sempre na primeira 
linha para efectuar essa homenagem 
e penso que essa homenagem, até 
pelo trabalho que o Monsenhor 
Bastos tem feito, nâo deve ser uma 
homenagem circunscrita apenas a 
Peniche. Portanto, penso que deve 
envolver sectores da comunidade 
fora de Peniche, destes sectores corn 
quem vai trabalhando ao longo do 
ano, fora do pais. Acho que é uma 
feliz ideia. 
M - Esta homenagem, talvez fosse 
melhor realizâ-la em Peniche, uma 
vez que nâo hâ hipôteses de a 
realizar simultâneamente nos vârios 
pa’ses visitados pelo Monsenhor 
Bastos. Ele merece esta homenagem 
porque, padres hâ muitos, mas corn 
O coraçâo dele hâ poucos e devemos 
preservâ-lo e homenageâ-lo devido à 
sua maravilhosa obra. Foge sempre a 
qualquer tipo de elogio estando 
sempre disposto a dar e nunca a 
receber. 
MB - Permita-me que aproveite o 
ensejo, nâo de prespectivar uma 
homenagem mas a celebraçâo do 
grande Jubileu 2.000, numa 
circustâneia destas, porque avança 
essa ideia. Era celebrar Santa Maria, 
obra social, nâo sô em Portugal, em 
Peniche e na Diâspora, isto é, por 
todo o estrangeiro, associando a este 
trabalho a comunicaçâo social, 
sobretudo. Esta ideia foi ensaiada 
corn Frei Hermano da Câmara. 

Agora, em Maio passado, estive em 
Braga 2 horas corn ele no Sameiro, 
onde ele tem o instituto dele, 
precisamente ele, pediu ao Papa 
para o dispensar dos Mosteiros e 
fundar uma obra, o instituto 
religioso que esta erecto no Sameiro, 
em Braga, precisamente para 
preparar padres e leigos para a 
comunicaçâo social e como nos 
fomos corn um grupo de 50 jovens 
de Peniche, pôr em cena, em Braga, 
O Nazareno que ele compôs, ele 
ficou encantadissimo corn aquilo e 
esta ideia vingou. 
Prepara-se tudo para se fazer uma 
festa em honra da comunicaçâo 
social, em Peniche, agora no 
proximo ano, convidando todas as 
pessoas da televisâo, râdio e da 
imprensa, que de alguma maneira 
têm uma atitude afim a esta obra. 
Isso é que esta vigente e o nosso 
patriarca esta sensivel a este facto, 
querendo ele depois acrescentar a 
toda a obra do entendimento do 
desporto corn uma intençâo 
eminentemente educativa, 
marcando ele jâ uma data para ir a 
Peniche celebrar isso, que é o ultimo 
Sâbado de Outubro. Portanto, em 
vez de ser uma homenagem ao 
homem, ser uma homenagem a todo 
o esforço global. 

M - O senhor tem um geito para 
fugir que é uma coisa séria... (risos). 

Numa Assembleia 
-Gérai onde o 
espirito de Abril 
andou arredio, 
realizou-se a 
Eleiçâo dos 
Novos Gorpos da 
Associaçâo 25 de 
Abril, Delegaçâo 
do Canada. 
Entre menos de uma vintena de 
sôcios efectivos, duas listas se 
apresentaram, Uma liderada pelo 
ainda présidente da Associaçâo, 
Liberal do Couto e, a outra, pelo 
vice-presidente no activo, Mario 
Lebre. Por considerar as duas 
listas sem condiçôes de serem 
votadas, o présidente da Mesa 
pretendeu adiar para outra 
oportunidade os^^ da 
Assembleia. Palavra-puxa-palavra 
e, 0 présidente da Mesa, 
abandonou a sala. Os elementos 
da lista do Liberal do Couto, 
optaram pela saida também. 
Resultado; de menos de uma 
vintena de sôcios, "sobraram" 
meia-dûzia que, com todo o à- 

vontade, elegeram-se! Foi, 
segundo Mario Lebre, as 
primeiras eleiçôes desde a 
fundaçâo da Associaçâo. 
Através dos novos eleitos, Mario 
Lebre, Emilio Costa e Fernando 
Costa, respectivamente, 
présidentes de Direcçâo, Conselho 
Fiscal e Assembleia Gérai, 
enviamos os desejos de boa 
gerêneia, extensivos aos restantes 
membros dos Corpos Gerentes 
1999/2001. 
Fazemos votos também para que a 
meia-dûzia de sôcios que 
abandonaram a Assembleia, com 
ou sem razào, que nâo deixem a 
Associaçâo 25 de Abril. 

Ficaria ainda mais pobre... 
JMC 

REVOLUÇÂO GRISALHA 
Assistimos na Casa de Sào Cristôvâo a uma 
conferêneia sobre o ano internacional do idoso. 
A conferêneia, â quai assistiram algumas dezenas 
de idosos, intitulou-se "Envelhecer é saber - 
Revoluçâo Grisalha" e teve o apoio do Portuguese 
Interagency Network PIN. 

Na oportunidade, ouvimos das palestrantes 
algumas sugestôes informativas sobre como 
amenizar ou facilitar a independência 
individual ‘e social dos idosos. 
Foi ainda focado o papel importante dos 
ôrgâos de comùijicaçâo social de expressâo 

poftuguesa, na divulgaçâo do 
prog^ama deste 
acontecimento internacional. 
Depois, CTSçorreu uma série 
de reuniôe\^temâticas em 
salas separadaS, e, nas quais, 
foram debatidôs assuntos 
corn que se debqtem os 
idosos. 
No inicio da conferêneia, foi 
apresentada uma mini-'peça de 
teatro, cujos protagonistas se 
esforçaram por retratar algnns 
abusos de que os mais idosos sEp 
vitimas. '' 
Este ciclo de conferêneias para 
idosos prosseguiu no dia trinta de 
Junho, no First Portuguese 722 da 
College St. Em Toronto onde 
houve um BBQ oferecido pelo 
Royal Bank da College e 
Ossington. 

De salientar também que as inscriçôes para as 
conferêneias sâo gratuitas mas, terâo que ser 
feitas atempadamente através do numéro de 
telefone 531-9972. 
Pela nossa parte, resta-nos agradecer a 
amabilidade prestada no passado Sâbado à 
équipa de exteriores do Milénio, ao mesmo 
tempo que chamamos à atençâo da comunidade 
para o interesse de participaçâo neste eventos 
comunitârios de mais valia para os idosos. 

Luis Fernandes 
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As eleiçôes para o Parlamento Europeu 
Realizaram-se em 
Portugal, tal como nos 
restantes paises da 
Uniâo Europeia, as 
eleiçôes para o 
Parlamento Europeu. 
A nota foi a derrota 
generalizada dos 
socialistas, passando 
para primeiro partido 
no Parlamento Europeu, 
o Partido Popular 
Europeu, federaçâo 
politica onde entre as 
organizacôes 
partidàrias que o 
integram, se encontra o 
Partido Social 
Democrata português, 
o PPD/PSD. 

Portugal -claro!...- contrariou esta 
tendência europeia de rejeitar o 
predominio dos socialistas. 
O rectângulo ibérico português é hoje 
a area mais à "esquerda" da UE!... 
A Uniâo Europeia, tendo treze entre 
quinze Governos nacionais, corn 
socialistas, compreendeu a 
subordinaçâo da Internacional 
Socialista aos interesses do Partido 
Democrâtico norte-americano, e a 
forma errada como foi desencadeada 
e conduzida uma guerra nos Balcâs. 
Portugal, nâo. Para além de uma 
abstençâo de 60% no Continente, de 
quase 70% nos Açores e de 55% na 
Madeira, o eleitorado parece 

confundir partidos politicos com 
clubes de futebol, e vai votando no 
mesmo, andem as coisas bem ou mal. 
E, assim, no Continente e nos Açores, 
verifica-se uma vitôria socialista 
nestas eleiçôes para o Parlamento 
Europeu, à excepçâo dos distritos de 
Vila Real, Bragança, Viseu e Leiria. 
Os socialistas colocam assim 12, dos 
25 deputados a que Portugal tem 
direito em Bruxelas, o PPD/PSD 
mantém os 9 que jâ tinha, os 
comunistas e o CDS/PP ficam cada 
um corn 2, perdendo assim um 
deputado cada, precisamente os dois 
que o PS ganha em relaçâo ao 
antecedente. 
Evidentemente que, nesta vitôria 
socialista, conta o "efeito Mario 
Soares". Sô que Soares, ganhando 
corn quarenta e poucos por cento, 
perde ingloriamente o capital politico 
que havia acumulado como 
Présidente da Repùblica, para onde 
chegou a ser eleito corn sessenta e 
muitos por cento. 
Soares fez este "sacrificio", porque 
chamado de emergência por um 
Partido Socialista cujo Governo se 
encontra em franca derrapagem. 
Acumulou "gaffes" atrâs de "gaffes", 
disse asneiras que puseram os 
prôprios "camaradas" de cabelos em 
pé, enfim, encontrava-se em évidente 
ma forma intelectual. Setenta e cinco 
anos contami... 
Espectâculo este, de Soares, que para 
mim nâo foi surpresa, pois 
conhecendo-o de todos estes anos de 

actividade politica, sempre o 
considerei mais mito, mais icono e 
mais "referência", do que 
propriamente um politico com 
substância. 
Na Madeira, ganhou o Partido Social 
Democrata. 
E, tal como era évidente pela 
composiçâo nacional das listas 
partidàrias de candidaturas, sô um 
Madeirense entra no Parlamento 
Europeu, entre os 25 Portugueses, o 
candidate do PPD/PSD da Madeira, 
Dr. Sérgio Marques. 
O PPD/PSD fez cerca de cinquenta 
por cento, o PS aproximou-se dos 
trinta por cento, o CDS cerca de dez 
por cento, sendo a restante 
contabilidade dividida pelos 
pequenos partidos, desde os 
comunistas de varias facçôes, aos 
independentistas e aos de extrema- 
direita e incluindo votos brancos e 
nulos. 
Este resultado dos sociais-democratas 
madeirenses, constitui o maior de 
qualquer partido, em qualquer dos 
circulos eleitorais portugueses. 
O facto de, na Madeira, a abstençâo 
ter sido inferior à de todo o restante 
territôrio nacional, de nâo se terem 
verificado boicotes ou incidentes 
como no Continente e nos Açores, e 
ainda o sentido de vote madeirense 
ter seguido a linha prédominante, na 
Europa, do Partido Popular Europeu, 
tudo isto demonstra o grande civismo 
do Povo Madeirense. E constitui 
resposta clara a ataques vindos da 

faixa rectangular ocidental da 
Peninsula Ibérica, nomeadamente ao 
Sr. Mario Soares. 
Finalmente vejamos a distribuiçâo 
dos votos, pelos onze Concelhos do 
arquipélago madeirense. 
Na Calheta, PSD 63%, PS 8% e 
Comunistas (PCP e UDP) 2%. 
Câmara de Lobos, PSD 60%, PS 21%, 
CDS 10%, comunistas 3%. 
Funchal, PSD 42%, PS 33%, CDS 11%, 
comunistas 6%. 
Ponta de Sol, PSD 56%, PS 21%, CDS 
16%, comunistas 2%. 
Porto Moniz, PSD 63%, PS 24%, CDS 
7%, comunistas 1%. 
Porto Santo, PSD 54%, PS 34%, CDS 
5%, comunistas 1%. 
Ribeira Brava, PSD 65%, PS 16%, CDS 
9%, comunistas 3%. 
Santa Cruz, PSD 47%, PS 23%, CDS 
10%, comunistas 4%. 
Santana, PSD 59%, PS 23%, CDS 10%, 
comunistas 1%. 
Sâo Vicente, PSD 53%, PS 27%, CDS 
12%, comunistas 2%. 
Isto significa que o PPD/PSD ganhou 
em todos os onze Municipios da 
Madeira e Porto Santo, e cinquenta e 
duas das cinquenta e quatro 
freguesias -as duas excepçôes foram 
Machico e Caniçal, o que também 
nâo é novidade... 

Cravinho quer "equilibrio de 
QCAIII Oministro do Equi- 

pamento, Joâo Cravi- 
nho, defendeu, na 

Madeira, um «equilibrio de 
> solidariedade na distribuiçâo 

dos apoios financeiros no 
âmbito do III Quadro 
Comunitârio de Apoio (QGA), 
pelas regiôes do pais». Joâo 
Cravinho falava na cer imônia de 
assinatura do contrato de 
ampliaçâo e remodelaçâo da 
aérogare do aeroporto de Santa 
Catarina, que constitui a 
terceira e ultima fase das obras 
de ampliaçâo da infra-estrutura 
aeroportuâria da Madeira. O 
ministro salientou a importância 
de se conseguir um ponte de 
equilibrio de solidariedade, 
adiantando que a Madeira tem 
um dos niveis mais elevados do 
pais em apoios do QCA III, 
Gonciliado corn as ajudas para o 
desenvolvimento de outras 
regiôes do territôrio nacional. 

no 
designâdamente entre o Douro e 
o Vouga. As obras de ampliaçâo 
do aeroporto da ilha da 
Madeira, corn um custo total de 
98,5 milhôes de contes, sâo 
financiadas por fundos 
comunitârios (Coesào e Regis), 
pelo Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e por 
accionistas da ANAM 
Aeroportos e Navegaçào da 
Madeira. "A concretizaçâo deste 
projecto significa que todos 
estâo unidos para satisfazer, da 
melhor maneira, os intéressés 
dos madeirenses", afirmou Joâo 
Cravinho. Também na 
cerimônia, o lider madeirense, 
Alberto Joâo Jardim, referiu-se 
ao projecto como a 
«concretizaçâo de um grande 
sonho da Madeira e de uma 
grande obra portuguesa que, 
embora nâo sendo a mais cara, â 
a mais complexa do pais». O 
lider madeirense salientou a 

ausência do Primeiro-ministro 
na cerimônia e classificou de 
estranho o facto de Antônio 
Guterres nunca ter efectuado 
uma visita de trabalho à Regiâo, 
o que révéla que a Madeira é 
uma espinha politica na 
garganta de Antônio Guterres. 
O contrato assinado envolve 
verbas na ordem dos 7,3 milhôes 
de contes para a ampliaçâo e 
remodelaçâo da actual aérogare, 
uma obra que deverâ ficar 
concluida em Setembro do ano 
2000. A pista do aeroporto 
ficarâ corn 2781 metros de 
comprimento, grande parte 
assente em pilares corn alturas 
que atingem os 50 metros, 
cravados no subsolo 60 metros 
abaixo do nivel do mar. No final 
de Fevereiro do prôximo ano, a 
actual pista rodarâ 3 graus e 37 
minutes para a esquerda 
adquirindo assim a sua 
orientaçâ^.i 

Aposta na zona 
franca falhou, 

criticam sindicatos 
Os congressistas que se reuniram no VI 
Congresso da Uniâo dos Sindicatos da 
Madeira (USAM) criticaram a aposta do 
governo regional na zona franca, considerando 
que falhou e gerou situaçôes de conflito 
laboral. A necessidade de maior empenho dos 
trabalhadores para fortalecer a organizaçâo 
sindical foi uma das conclusôes do encontro 
subordinado ao tema "trabalho corn direitos 
para todos", durante o quai foi aprovado, por 
unanimidade, o programa de actuaçâo para os 
prôximos quatro anos. Os congressistas 
reivindicaram melhores salârios, afirmaram-se 
empenhados na luta contra a precariedade no 
trabalho, defenderam melhores politicas de 
segurança social e criticaram os governos 
central e regional, sobretudo pelas alteraçôes à 
lei laboral. Neste congresso foi ainda 
anunciada a construçâo da casa dos sindicatos 
da Madeira. O encontro ficou marcado pela 
adesâo de mais um sindicato à USAM, o 
Sitava, estrutura representativa dos 
trabalhadores dos Aeroportos e Navegaçào da 
Madeira. O congresso da USAM passa a 
realizar-se 4e quatro em quatro anos. 
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Depois do falecimento de alguém, uma declaraçâo final de rendimentos 
deve ser preenchida e enviada para o Revenue Canada a declarar os 
rendimentos até à data do falecimento. Essa declaraçâo deve 
remetida dentro do prazo de 6 meses depois do falecimento... 

ser 

Existem algumas regras especiais que se aplicam à declaraçâo de 
impostos, entre elas, o capital de propriedade estimado ao preço de 
mercado antes do falecimento.(Regras especiais aplicam-se a quintas). Se 
deixar dinheiro liquido nâo haverâ impostos a pagar, além das quotas de 
verificaçâo. De qualquer maneira, o mais provâvel é que você tenha 
propriedades, jôias e investimentos que aumentarâo de valor e todo o 
saldo positivo das que têm mais valor, deve ser mencionado na 
declaraçâo de rendimentos final... 

Obviamente, um seguro de vida poderâ ser usado para pagar os impostos 
de sucessâo, assim como as despesas finais, para que os seus 
beneficiârios nâo sejam forçados a liquidar os seus bens... 

Exemplo; Digamos que os seus bens consistera de uma propriedade cujo 
custo bâsico tenha sido 50.000 dôlares e hoje vale 200.000 dôlares. Tem 
também investimentos com custo bâsico de 12.000 dôlares os quais 
aumentaram para 30.000. Todos estes valores serâo assumidos como se 
tivessem sido adquiridos antes do falecimento. A residência principal 
estarâ isenta de impostos, mas os 18.000 dôlares do seu investimento 
estarâo sujeitos a impostos (3/4 do lucro do imposto de capital) ou seja 
75%... 

Importante Excepçâo para o cônjuge - Se deixar os seus bens para o seu 
cônjuge, os bens poderâo ser herdados com custos. Nâo haverâ entâo 
impostos sucessôrios no lucro de capital da propriedade ao seu 
falecimento. Sô quando o seu cônjuge vender os bens ou morrer entâo 
haverâ imposto sucessôrio nos bens mais vâlidos, (sendo a residência 
principal excluida)... 

Acerca da sua Apôlice de Seguro de vida. 

O beneficiârio da sua apôlice de seguro de vida é aquela pessoa 
designada para receber o montante do seguro em caso de morte. O valor 
desse dinheiro estarâ isento de impostos. 
No caso de nâo ter designado um beneficiârio, o montante do seguro 
juntar-se-â aos seus bens e estarâ sujeito a quotas de verificaçâo, 
propinas e quotas pelo governo federal... Para que isso nâo aconteça é 
recomendâvel nomear uma pessoa ou organizaçâo como beneficiârio. 

PORQUE OIMPREVISTO 
rÂO TEM HORA MARCAD F 'i 

m 

Tome as decisôes certas sobre o seu future. 
Consulte Daniel Fernandes 

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguro s de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 

aMutual ) Preservaçâo de heranças 
(24 HORAS) 

/| The Mutual Group TEL: (416) 823-0665 
3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

DANIEL FERNANDES 

O telefone tocou eram 3.30 h da 
manhà. Acordei estremunhado e 
lancei a mào, instirUivamente ao 
receptor e muüo ensonado 
perguntei: Esta là? De là vinha 
uma voz rouca, como se a doua 
tivesse passado a noite em claro, 
cheia de tabaco e alcool. 

Daquelas noites que entram 
madrugada dentro e que, a certa 
altura das nossas vidas, acreditamos 
nâo serem noites perdidas. A voz de 
la disse: Aconteceu uma desgraça 
nesta noite que estava tâo perfeita e 
que tinha até entâo, contribuido 
para a felicidade das muitas pessoas 
que aqui estâo. Desgraça? 
Interroguei eu. Mas quai desgraça?, 
continuel. A tal voz, feminina, 
rouca e trémula disse entâo: A 
Lücia, era tâo jovem e prometia 
tanto... Ninguém esta em si... 
Ninguém acredita... Olhe lâ, disse 
eu, mas afinal quem é a Lücia e o 
que é que lhe aconteceu? Vê lâ se 
acordas e prestas atençào ao que te 
digo, cqntinuou a voz do lado de lâ 
doTio. Es um problema dos grandes 
quando estas ensonado, disse ela. E 
eu, cada vez mais estupefacto, 
retorqui: Nâo... nem por isso... até 
nâo... Mas diga-me... afinal com 
quem é que estou a falar? Ho, 
desgraça miserâvel que ele nem 
sequer sabe com quem esta a falar... 
Acorda duma vez meu Peter Pan, 
disse ela levantando a voz no final. 
Mas o Peter Pan nâo dormia muito, 
segundo consta, pois o Capitâo 
Gancho dava-lhe âgua pela barba, 
contrapus eu. Sim!, disse ela. Mas 
vivia no pais dos sonhos, na Terra 
do Nunca. E se hâ nome que te 
assente bem, este é ele sem dùvida. 
Peter Pan, Terra do Nunca, 
sonhos... É isso, vociferei para mim. 
Eu estou mas é a sonhar. Nâo estâs 
a sonhar coisa nenhuma. Escuta 
duma vez... A Lücia foi parar ao 
hospital e nada mais soube delà até 
agora. Vem para câ imediatamente. 
Disse a minha interlocutora. Espéré 
ai... A Lücia?!? Aquela que andou 
na escola Ferreira Borges e que 
tinha uns olhos azuis deliciosos? 
Perguntei. Olhos deliciosos? Disse 

ela. Bonito... Deu uma de poeta ao 
Peter Pan. Nâo sabia que tinhas 
tanto jeito para a prosa... Bonito 
serviço. E eu a pensar que vocês 
eram sô amigos. È somos, volvi eu. 
Somos até muito. Mas o que é que 
aconteceu para ela ter ido parar ao 
hospital? Bem, isso é que é um 
mistério. Foi por isso que te 
telefonei com todas esta urgência. 
Respondeu. Sim, sim! Mas porque é 
que me telefonou a esta hora, a falar 
da Lücia, de quem me considero 
amigo, sim, mas que jâ nâo vejo 
quase desde os tempos da Ferreira 
Borges? Olha ele?!? Disse ela 
espantada. Mas que grande prenda 
que tu me saisie. Trataremos disso 
mais tarde. Agora o que é urgente é 
que venhas resolver este mistério 
que cremos terâ que ver com a 
herança. Mau Maria!... Resolver 
este mistério?... Herança?... Mas a 
Lücia vai receber uma herança? 
Perguntei. E disse ela: Vais me dizer 
que também nâo te lembras do 
Ernesto? Quem é o Ernesto? 
Perguntei-lhe. Valha-me Deus... É o 
tio delà, Eurico! Ah!, disse eu 
espantado mais uma vez. E quem é 
o Eurico? Perguntei. Quem é o 
Eurico?!? Interrogou ela igualmente 
surpresa. Pois! Exclamei eu. Quem 
é o Eurico? Olha, retorquiu ela, 
pelos vistos ainda nâo acordaste de 
todo. Nem sei, com essa cabeça tâo 
aérea como conseguiste chegar a 
detective particular, Eurico... E se 
eu, desde o principio do telefonema 
estava espantado, agora é que tinha 
perdido mesmo o fio à meada. Ô 
menina! Exclamei entâo, dizendo 
de seguida: Eu nâo me chamo 
Eurico nem sou detective particular 
de absolutamente coisa nenhuma. 
Ah! Exclamou ela. Entâo desculpe 
que foi engano. Espéré ai, espere ai! 
Disse eu. Entâo e a Lücia? A Lücia 
herdou 17 milhôes de dôlares do 
Ernesto, o tio rico que residia no 
Canadâ e por lâ ficou. Respondeu. 
Sabe... Disse eu. Na realidade, para 
ser franco, eu sempre tive muita 
queda para detective particular... Se 
for preciso uma ajuda... 
Moral da histôria: Um bom 
detective deve ter um bom poder 
analitico. 
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PS: Mario Soares nâo participai 
na Convençâo Nacional 

A pfesença de Mario Soares na 
Convençâo Nacional do PS, 
sâbado dia 3, esta praticamente 
afastada, apurou a agência Lusa 
junto de vârios dirigentes do 
partido. Interrogado sobre este 
assunto, durante a reuniâo do 
Secretariado Nacional do PS, 
Antonio José Seguro nâo foi 
peremptôrio em colocar de lado a 
presença do ex-chefe de Estado na 
convençâo, apenas adiantando 
que "Mârio Soares foi convidado" 
e que, até ao momento, a direcçâo 
do partido "ainda nâo recebeu 
qualquer confirmaçâo da sua 
presença". O coordenador da 
Comissâo Permanente do PS 
sublinhou, no entanto, que "Mârio 
Soares nâo précisa de convite para 
participar em qualquer acçâo 
organizada pelo PS". Como 
explicaçâo oficial para a mais do 
que provâvel ausência do ex- 
presidente da Repùblica na 
Convençâo Nacional do PS, os 
dirigentes socialistas invocam 
"problemas de agenda". Mas hâ 
um outro dado que é admitido por 
membres do Secretariado 
Nacional do partido e que se 
relaciona corn a necessidade de 
Mârio Soares evitar agora um 
envolvimento directe em 
actividades do PS, quando tem de 
captar simpatias entre 
eurodeputados de blocos politicos 
à direita dos socialistas. Sexta-feira 
realiza-se em Bruxelas a reuniâo 
dos delegados socialistas do 
Parlamento Europeu, tende em 
vista définir a estratégia négociai 
corn O Partido Popular Europeu 
(PPE) para o preenchimento dos 
diverses cargos em aberto no 
hemiciclo de Estrasburgo. Apesar 
de Mârio Soares estar disponivel 

para disputar a primeira metade 
do mandate de présidente do 
Parlamento Europeu - isto, na 
sequêneia de uma eventual 
ruptura do acordo entre o PSE e o 
PPE -, aguarda ainda a 
possibilidade de o bloco 
conservador e democrata cristâo 
aceitar apenas ocupar a segunda 
metade do mandate de présidente 
em Estrasburgo. Se o PPE se 
conservar inflexivel na estratégia 
de indigitar um nome para a 
primeira metade do mandate de 
présidente do Parlamento 
Europeu, o ex-presidente da 
Repùblica conta recolher alguns 
votos à sua direita, os quais pensa 
serem suficientes para vencer, 
depuis de fazer o pleno junto dos 
grupos politicos à esquerda do 
PSE. Quanto à Convençâo 
Nacional do PS, Antonio Guterres 
sera o ùnico membre do Governo 
a usar da palavra, encerrando esta 
iniciativa. Ao longo do dia, entre 
as 60 intervençôes previstas, vâo 
falar 35 cidadâos independentes e 
15 militantes do partido. Também 
serâo apresentadas em video 60 
declaraçôes de apoio ao Governo 
por parte de personalidades dos 
mais diversos ramos de actividade. 
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Exames: Alunos de Bragança 
filmeiram prova que tiraram 

da mala da professera 
Um grupo de alunos do 
10/o ano da Escola 
Secundaria Abade de 
Bacal, em Bragança, 
conseguiu ter acesso à 
prova global de Técnicas 
Laboratoriais de Biologia, 
antes da sua realizaçâo, 
utilizando màquinas de 
filmar e fotografar. 

O facto foi descoberto esta semana e 
esta a ser alvo de um processo de 
averiguaçôes por parte da comissâo 
instaladora da escola, que jâ mandou 
anular a prova e procéder à sua 
repetiçâo, marcada para segunda- 
feira de manhâ. O caso foi 
desencadeado por alguns dos 28 
alunos da turma, que "estranharam as 
boas notas conseguidas por outres 
naquela prova, acabando por se 
descobrir que um grupo tinha 
conseguido desviar a prova da mala 
da professera", disse à Agencia Lusa 
fonte prôxima dos alunos. "O grupo 
utilizou màquinas de filmar e 
fotografar para registar a prova, 
voltando a colocâ-la na mala da 
professera sem levantar qualquer 

suspeita", contou. "Alguns alunos que 
terâo estado envolvidos no caso 
acabaram por se denunciar, estando 
agora a ser averiguado o que 
aconteceu realmente", disse, por sua 
vez, â Lusa o présidente da comissâo 
instaladora da escola, Victor Bravo. 
Segundo aquele responsâvel, "ainda 
nâo é conhecido o universo de alunos 
envolvidos neste caso, nem as 
responsabilidades de cada um, apesar 
de alguns jâ se terem declarado 
culpados". "O caso estâ a ser 
averiguado e sô depois de estarem 
reunidos todos os elementos 
necessârios para o seu esclarecimento 
serâo aplicadas as respectivas 
puniçôes", declarou. Victor Bravo 
disse ainda que "no momento nâo é 
possivel avançar quai o castigo que 
poderâ ser aplicado aos alunos que 
protagonizaram o incidente, visto que 
essa sera uma decisâo do conselho 
disciplinar de turma", entidade que 
estâ a conduzir o processo e em que 
estâo representados alunos, 
professores e pais. 
O caso ira provocar atrasos nas 
avaliaçôes dos alunos â disciplina de 
Técnicas Laboratoriais de Biologia, 
que, tal como a prova, foram 
anuladas. 
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Residência oficial do présidente do 
paxlamento jà custou 380 mil contos 

O parlamento açoriano gastou nos nove 
anos que jâ leva a execuçâo do projecto 
de recuperaçâo da residência oficial do 
seu présidente, na Horta, cerca de 380 
mil contos. A informaçào foi avançada 
pelo Tribunal de Contas (TC) no seu 
parecer a Conta de 1998 da Assembleia 
Regional dos Açores. Segundo o 
documento, o alargamento do periodo de 
conclusào dos trabalhos de recuperaçâo e 
adaptaçâo do chamado edificio "The 
Ceadrs", inicialmente previsto para 
apenas onze meses de obras, acarretou à 
assumpta de "despesas directamente 
proporcionais aos atrasos, tais como, 
revisâo de preços, prestaçâo de serviços 
de fiscalizaçâo, controlo e pareceres". A 
titulo de exemple, o TC référé que sô as 
"revisôes de preços" representaram 

encargos da ordem dos 25 por cento em 
relaçâo à totalidade dos "trabalhos 
previstos" e "trabalhos a mais". Na sua 
apreciaçâo à Conta do parlamento 
aponta, por outre lado, falhas em matéria 
de regras e principles do Piano Oficial de 
Contabilidade Püblica e o déficiente 
inventârio dos bens patrimoniais. Os 
dados fornecidos pelo TC indicam, 
ainda, que as despesas corn pessoal 
absorveram, o ano passade, 744 mil 
contos, cerca de 60 por cento dos gastos 
totals do parlamento. A maior fatia desse 
montante - 444 mil contos - destinou-se a 
remuneraçôes dos 52 deputados da 
Assembleia Regional, contra um total de 
encargos nesta rùbrica de 414 mil contos 
em 1997. 

Câina^à dà Madalélià insatisfeita 
coin carreiras da Açorline 

o présidente da Câmara Municipal da 
Madalena, ilha do Rico, manifestou a sua 
insatisfaçâo por nenhum dos barcos de 
transporte de passageiros da Açorline 
"servir convenientemente o concelfao" 
durante as festas de Verâo. Jorge 
Rodrigues; que falava em conferência de 
imprensa para apresentaçâo das festas de 
Santa Maria Madalena, considerou 
necessârio rever os horârios dos dois 
"ferry-boats" da empresa açoriana, 
permitindo que uma das embarcaçôes 
escale o porto local durante os festejos. As 

festas; que decorrem de 21 a 25 de Julho, 
tem como cabeça de cartaz a artista 
brasileira Fafâ de Belém, estando, ainda, 
previstos diverses espectâculos de grupos 
regionais e nacionais. Orçadas em 17 mil, 
os maiores festejos do concelho da 
Madalena incluem; também, provas 
desportivas, feiras comerciais, agricola e 
de artes. No ultimo ano, o sismo que 
atingiu em Julho o Grupo Central do 
arquipélago levou ! ao cancelamento das 
festas. 

Sindicato denuncia baixos 

subsidies à fixaçâo de docentes 
o Sindicato dos Professores dos Açores 
(SPRA) criticou os "baixos subsidies" 
previstos na proposta governamental 
para fixaçâo nas ilhas de docentes e 
educadores de infâneia. Num parecer 
sobre a proposta de décrété regulamentar 
regional, o SPRA considerou que as 
ajudas para fixar professores "encontram- 
se muito aquém de outras carreiras da 
funçâo püblica", tende em conta "o alto 
custo dos transportes, que se reflecte nos 

jovens docentes em inicio de carreira". Os 
sindicalistas manifestaram, ainda, a sua 
"apreensâo" quanto ao carâcter periôdico 
da atribuiçâo dos incentives, assim como 
"ao facto de, posteriormente, poderem ser 
alterados". O SPRA realçou, por outre 
lado, a inclusâo na proposta de uma 
comparticipaçào para aquisiçâo ou 
beneficiaçâo de casa prôpria até ao valor 
mâximo de 20 mil contos e por um 
periodo até 15 anos. 

Câmarà do Comércio quer mais 
apoio às produçôes regionais 

o présidente da Câmara do Comércio e 
Indüstria dos Açores (CCIA) defendeu a 
intensificaçâo dos apoios comunitàrios às 
produçôes regionais, para viabilizaçâo 
das infra-estruturas industrials das ilhas. 
Luis Dutra falava apôs uma reuniâo com 
o secretârio regional da Presidência, 
Roberto Amaral, no âmbito da 
auscultaçâo que o Governo Regional estâ 
a efectuar aos parceiros sociais sobre o 
relatôrio s a elaborar pela Comissâo 
Europeia de medidas especificas para os 
Açores. Para o responsâvel da GGIA, "é 

fundamental" continuar a apoiar as 
produçôes que abastecem a indüstria 
regional, como a carne, chicôria, tabaco, 
beterraba e lacticmios, e equacionar a 
instituiçâo de ajudas à importaçâo de 
material de embalagem de produtos 
acabados. 
Salientou ainda que as medidas 
comunitârias especificas para a regiào 
devem ter em atençâo os sectores dos 
transportes e comunicaçôes, uma questâo 
importante para O coinbate à condiçâo de 
ultràperiferiâ dos Açores. 
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iM UitaLia’t aiL liciuiiLd.il 
compositor e 

interprété, 

I Fernando 

Correia 

Marques, 

voltou a Toronto, trazendo 

na bagagem a sua eterna 

boa disposiçâo e cantigas 

para todos os gostos. 

Fernando Correia Marques, esteve na 
festa do "Dia do Pai", no Dundas 
Banquet Place, do conhecido 
empresario Manuel de Paulos. 
Fernando, visitou-nos na CIRV-fm, 
dando conta dos sens êxitos, através 
do mundo português, a diaspora tao 
badalada mas, também, tâo 
esquecida... 
-Tive a agradavel companhia do 
Conjunto "Os Panteras", 
curiosamente, quern me acompanhou 
pela primeira vez em Toronto, ou 
seja, no Sea King, em 1995. Foi uma 
festa muito bonita e eu, como toda a 
gente sabe, fiquei sensibilizado com o 
carinho das pessoas, porque Toronto 
é uma cidade que me da uma 
confiança muito grande. Aqui, é 
como se estivesse em casa! -Começou 
por informar, Fernando Correia 
Marques.- Depois, um salto até à 
Bermuda onde participe! nos festejos 
tradicionais do Divino Espirito Santo, 
nos dias 19 e 20... 
-Estava quentinho? 
-Uma maravilha. E, uma conquista 
total. Eu e o püblico présente nas 
festas do Divino Espirito Santo, 
fizemos um casamento perfeito. No 
domingo, estive rodeado de pelo 
menos 5 mil pessoas. Uma festa em 

grande e, de facto, um êxito para 
mim. O casai Pimentel -o Eddie e 
Tracy-, que me acompanhou à 
Bermuda, pode testemunhar as 
minhas palavras... 
-Isso quer dizer que vais voltar...? 
-Sim, jâ estou convidado para o 
proximo ano. Nâo vou faltar... Olha, o 
agrado foi de tal ordem que, modéstia 
à parte, me disseram que foi o melhor 
espectâculo de sempre na Bermuda. 
Todo o meterial gravado que levei, la 
ficou. 
-Por la deixaste "burritos", "pulgas", 
etc...? 
-Clarol-Disse à gargalhada.- O 
"Burrito" e a "Pulga" foram cantados 
très vezes cada e nâo foi mais porque, 
como sabes, nâo se deve exagerar... 
Mais vale cair em graça que ser 
engraçado, e eu prefiro o estado de 
graça junto daquela gente. 
-Como vamos de novas gravaçôes? 
-Encontro-me em estüdio. Jâ tenho 
alinhavadas umas 6 cantigas. Como 
tenho muito trabalho, sô posso ir 
gravando a "prestaçôes"... No 
intervalo das minhas saidas, vou para 
estüdio. Penso pôr nas lojas o novo 
trabalho gravado em Setembro ou, 
entâo, em Janeiro de 2,000, corn 12 
temas originals, entre o romântico e o 
bem mexidinho. 
-E, o Axel, vai bem? 
-O meu filho esta em grande. Estou 
também a trabalhar o seu novo disco 
que, em principio, sairâ no proximo 
ano... Sô agora saiu o 2o. "single" de 
promoçâo do CD, "Mais e Menos", de 
momento, o trabalho mais vendido 
em Portugal. 
-Quer dizer que, pai e filho, navegam 
nas ondas musicals portuguesas, de 
vento em popa... 
-Sem dûvida, graças a Deus! 

-Depois desta viagem a 
Toronto e Bermuda, o 
Verâo português. Muitos 
espectâculos? 
-Certamente. A habituai 
loucura de percorrer o 
pais de lés-a-lés, incluindo 
as regiôes autônomas. 
Trabalho por gosto. Faço 
as minhas cantigas e 
canto-as corn um prazer 
enorme. O püblico 
compreende que é assim 
e por isso estima-me. Fico 
muito feliz por isso. 
-Tu mereces essa estima 
do püblico... 
-Obrigado, Zé. -Disse, 
Fernando, corn sinceridade.- 
Aproveito para agradecer corn muita 
profundidade e enviar um grande 
abraço ao José Cordeiro, organizador 
das festas na Bermuda, e à sua 
Direcçâo, assim como ao Padre 
Albano e restante comunidade, sem 
esquecer um beijinho â Eva 
Rodrigues e sua familia. Por fim, a 
minha gratidâo para a familia 
Pimentel, em Toronto, pelo apoio e 
amizade corn que sempre me 

presenteou e, ainda, um abraço para 
os responsâveis da Henda Records. A 
voeês, CIRV-fm e O Milénio, um Xi- 
coraçâo muito grande, extensivo aos 
ouvintes e leitores. 
E lâ foi o bom do Fernando Correia 
Marques, para mais uma maratona, 
por esse mundo fora, levando a sua 
mensagem de paz, amor e alegria. 
Qualquer dia aparece por câ. Espero 
que nâo venha de "burrito" para que a 
demora nâo seja muita! 

JMC 

% 

José Aidénio COnfaim, 
noCanadà 

poeta e jornalista 
imadeirense, José 
/Antonio Gonçalves, 
visita as comunidades 

medeirenses do Canada e USA, 
num curto periodo de férias- 
trabalho, no mês de Julho. Seu 
irmâo, o conhecido artista e 
proprietârio do Restaurante 
Tropical Nights, em 
Mississauga, Décio Gonçalves, 
realiza no sâbado, dia 10 Julho, 
um Jantar-homenagem a José 
Antonio Gonçalves que, para 
além do jantar de convivio, 
consta de leitura de poemas da 
autoria do homenageado e 
variedades, corn Décio 
Gonçalves, e as irmâs Arabela e 
Natacha Gonçalves, as duas 
talentosas filhas do poeta. 
José Antonio Gonçalves, autor 
de vârios livros de poesia é 
também o Présidente da 

Associaçâo dos Desportos da 
Madeira. 
Os amigos que queiram 
participar no jantar-homenagem 
a José Antonio Gonçalves, 
devem contactar pelo telefone; 
(905) 848-3214. 
Décio Gonçalves, deloca-se a 
New Bedford, corn seu irmâo 
José Antonio Gonçalves, porque 
para além da muita familia ali 
residente vai também actuar nas 
grandes festas “dos Madeiras” 
como artista convidado. 

As nossas boas vindas ao José 
Antonio Gonçalves, amigo de 
longa data. 

JMC 
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Corn um "amor é um bichinho", em miniatura, tal como 
ela na ocasiâo, Sarah Pacheco oferece aos seus 
admiradores um punhado de cançôes à sua maneira 
mostrando as razôes do titulo do novo trahalho gravado: Evoluçâo. 

om produçâo musical de Hernani Raposo e executiva 
de Muü Pacheco, o novo CD de Sarah Pacheco tern uma 
gama de cantigas para os mais variados gostos e, em 
particular, para o seu gosto proprio. Sarah Pacheco, 
sente-se na musica "country^ com peixinho em 
aquario... 
Desde "ele deixou-me assim", passando por "pic-nic no 
monte", "povo portug^ês gosta de hailar", "para seres 
feliz", até "if you go away" e "when a child is horn", o 
CD contém motivos de ap^rado e demonstra as 3ualidades, cada vez mais apuradas, de Sarah Pacheco, 

arahéns! 

Tal como escreveu, e muito bem, o 
Paiva de Carvalho, "aqui o tendes"... 
E verdade, "aqui o tendes", a cores e a 
preto e branco, na Galeria Almada 
Negreiros, no Consulado-Geral de 
Portugal, em Toronto. 
Eduardo Martins, um produto da ex- 
colonia portuguesa, Angola (nesceu 

Eduardo Martins, 
explicando a Minah 
Jardim, pormemtres 
de uma das suas 
fotograflas. 

em Benguela, em 1961), jovem e 
perspicaz, soube dar-nos as imagens 
reals daquilo que viu e vê à sua volta. 
Sejam imagens da sua gente 
angolana, sejam do Continente 
português por onde passou ou, ainda, 
por aqui, onde reside. Agradeceu 
emocionado a presença dos amigos e 
dos Orgaos de Informaçâo e, 
agarrado ao filho com a "lagrimazita 
no olho", deu a IMAGEM mais 
importante da sua vida: A gratidâo e 
O amor, pequenas "coisas" que vâo 
falhando por ai... 
Parabéns, as fotografias do Eduardo 
Martins, como disse o Cônsul-Geral 
de Portugal, Dr. Joâo Perestrello, sâo 
a continuidade das imagens de um 
passado recente, que se mantêm vivas 
na nossa retina. Através dos artistas, a 
histôria continua. 

JMC 
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Noticias do Ontario 
Descoberta rede de contrabando 

de bebidas alcoolicas 

A Real Policia Montada (RCMP) da ârea de 
Niagara Falls, Hamilton, juntamente com as 
autoridades americanas informaram que 
prenderam uma série de individuos responsaveis 
por uma enorme rede de contrabando de bebidas 
alcoolicas vindas dos Estados Unidos para a regiâo 
de Niagara Falls. 
Apos dois anos de investigaçâo, a policia revelou 
que os contrabandistas eram responsaveis pela 
importaçâo e distribuiçâo de aproximadamente 
14.700 caixas de bebida alcoôlica fabricada nos 
Estados Unidos e que, uma vez transportada para o 
Canadâ, resultava de um lucro de très milhôes de 
dôlares. Os responsaveis por este contrabando sâo 
Jeff Petkovich, Todd Petkovich, Paul Pelfrey e 
David Vant, todos acusados por conspiraçâo e 
contrabando. 

George Brown anunciou a instalaçâo 

de um curso de micro-electrônica 

O centro de Micro-electrônica avançada do colégio 
George Brown iniciarâ o seu funcionamento jâ em 
Setembro. Este centro tem como objectivo preparar 
melhor e em mais quantidade operârios para o 
sector industrial e electrônico que mais tem 
desenvolvido ultimamente no Canadâ. George 
Brown, que sempre teve os seus programas 
concentrados na tecnologia, fundou este centro 
corn a ajuda de algumas indüstrias, nomeadamente 
a Surface Mount Technology Association, a 
Strategie Microelectronics Consortium e a 
International Society for Measurement and 
Control. O custo deste programa foi de 3.8 milhôes 
de dôlares, tendo o Ministério do Desenvolvimento 
Econômico enviado 2.1 milhôes de dôlares para o 
projecto. Na prôxima época escolar, o centro darâ 
cursos completos ou a meio tempo (full-time and 
part-time courses) em tecnologia micro-electrônica, 
técnica micro-electrônica, Especializaçôes em 
Automaçào Industrial e outros cursos que ainda 
estâo a ser formulados. 
Segundo um estudo efectuado pela secretaria do 
colégio, até ao ano 2005, serâo necessârias 18.000 
pessoas para este ramo de tecnologia. Os 
interessados deverâo entrar em contacto corn o 
George Brown College, downtown Toronto 
Campus, O mais râpido possivel para se inscrever 
nos seguintes cursos: Microelectronics technology - 
Surface Mount - très anos, Microelectronics 
techniques - Surface Mount - um ano e Industrial 
Automation Specialist (continuing education). 

SILVERCITY Yorkdale 

o cinema mais moderno de Toronto 

A Famous Players Inc. abriu a semana passada 
mais um complexe de cinemas, o terceiro Silvercity 
da megacidade de Toronto e o décimo quarto no 
Canada. Este cinema é composto por dez enormes 
salas, cada uma com um écran gigante e equipada 
para transmitir som THX. Para além das 
magnificas salas de cinema, a Silvercity Yorkdale 
também esta equipada com um saguâo onde 
encontrarâ diverses restaurantes para pizza, 
hamburgers e batatas fritas, as famosas pipocas, 
entre outros. 
Este Silvercity représenta o maior projecto nos 
setenta e noyé , dg ejfistêncja da^ companhia 

Famous Players, o quai custou cerca de 500 milhôes 
de dôlares. Os outros cinemas da megacidade sâo o 
SilverCity Yonge-Eglinton Centre, Coliseum 
Scarborough, and Paramount Toronto. 

Angariaçâo de Fundos da Foot Shoppe 

Teve inicio no passado dia 28 de Junho e prossegue 
até ao prôximo dia 11, a terceira angariaçâo anual 
de fundos da Foot Shoppe para a Fundaçâo 
Canadiana de Cancro da Mama (Canadian Breast 
Cancer Foundation). Para ajudar na campanha, os 
clientes da Foot Shoppe poderâo comprar sacos 
para sapatos em veludo, bordados corn uma fita 
cor-de-rosa, o simbolo da Fundaçâo. A companhia 
Foot Shoope é especializada em calçado da moda, 
confortâvel, assim como calçado ortopédico. Todos 
os fundos conseguidos nesta campanha dos sacos 
de veludo reverterâo para a Fundaçâo de Cancro, a 
quai nécessita de mais ajuda para prosseguir corn 
as pesquisas e a busca a uma cura para o cancro da 
marna. Todos os que desejem ajudar, poderâo 
visitar, até ao dia 11, as lojas Foot Shoppe que se 
encontram no 2465 Yonge Street, em Toronto e no 
337 Lakeshore Road East, em Oakville. 

Completou-se a Revisâo de Armas de Fogo 

A policia de Toronto concluiu a longa e exaustiva 
revisâo dos dossiers de armas de fogo. A revisâo 
concentrou-se em mais de 4.600 fichas que a 
Unidade de Armas de Fogo possui para os anos 
entre 1978 e 1997. Apôs este longo trabalho, cerca 
de 13 armas de fogo ainda continuam sera ficha 
propria. 
A policia informou que todas as medidas de 
segurança jâ foram tomadas para que ninguém 
possa ter acesso a estes 13 registos. Decidido ficou 
que nesta revisâo haverâ uma pessoa para registar 
as armas e outra para as guardar, o que até aqui nâo 
acontecia. Embora o trabalho tenha sido exaustivo, 
a policia informou que o fez para poder transmitir 
ao püblico confiança na Unidade de Armas de Fogo 
de Toronto. 

Dia Mundial da Populaçâo 

Dia 11 de Julho 

A Associaçâo Canadiana de Parlamentares para a 
populaçâo e desenvolvimento comemora o dia 
mundial da populaçâo designado pelas Naçôes 
Unidas no dia 11 de Julho. Este dia tem como 
objectivo demonstrar a todo o mundo as inter- 
relaçôes entre a populaçâo e o seu 
desenvolvimento. 
O significado à volta deste dia nâo engloba 
somente a importâneia dos numéros, mas a 
qualidade de vida das pessoas no planeta Terra. 
Como os governos estâo agora a concentrar a sua 
atençâo no novo milénio, o desequilibrio entre a 
demografia e as prioridades sociais das naçôes no 
que diz respeito às condiçôes humanas é 
preocupante. Segundo as estatisticas das Naçôes 
Unidas, a populaçâo mundial atingirâ os seis biliôes 
a 12 de Outubro de 1999. Porém, a grande maioria 
ainda vive em situaçâo precâria, sem escolaridade 
bâsica, em pobreza e morre de doenças que jâ tem 
cura nos paises mais desenvolvidos. 
Na Conferêneia Internacional sobre Populaçâo e 
Desenvolvimento que teve lugar no Cairo em 1994, 
a comunidade internacional (na quai o Canadâ estâ 

^ inserido), resolveu concentrar _a sua atençâo nas 

necessidades humanas, as quais sâo 
essenciais para o desenvolvimento 
da populaçâo mundial. 
Segundo a Associaçâo de 
Parlamentares para a populaçâo e 
desenvolvimento... 
A cada segundo nascem cinco 
pessoas e morrem duas; 
Segundo as estatisticas das Naçôes 
Unidas, no dia 12 de Outubro de 
1999 a populaçâo mundial serâ de 
seis biliôes; 
Como o planeta Terra é frâgil e 
limitado nas suas réservas naturais, 
é importante respeitâ-lo e protéger 
as réservas de âgua e os ecosistemas 
nele existentes. 
Tudo o que se faça hoje, 
determinarâ o amanhâ. 

Novo curso de enfermagem 

no Centennial College 

O Centennial College estâ a oferecer um curso de 
enfermagem a tempo inteiro durante 16 semanas 
para enfermeiros recém-chegados ao Canadâ e que 
necessitam da equivalêneia para trabalhar no 
Ontârio. Este curso tem como objectivo preparar as 
enfermeiras para as exigêneias do Sistema de 
Saüde Canadiano. Todos os candidatos terâo que 
escrever um exame de acesso ao colégio. Outros 
componentes deste curso incluem uma avaliaçâo 
do sistema de saüde também reconhecido pela 
Universidade Ryerson e um curso de ética 
profissional que serâ exigido pelo colégio dos 
enfermeiros do Ontârio em 2003. Este curso é 
oferecido très vezes por ano: em Setembro, em 
Janeiro e em Maio e as propinas sâo apenas 1.000 
dôlares. 

Novo medicamento para 

pacientes corn SIDA 

O Sistema de Saüde Canadiano aprovou mais um 
medicamento para pacientes com o virus da Sida. 
Ziagen é o novo produto que vem reduzir a 
quantidade de dez a vinte comprimidos que cada 
paciente consome diariamente para apenas dois 
por dia. Para além desta reduçâo, o Ziagen tem a 
vantagem de nâo possuir quaisquer restriçôes 
alimentâtes e os efeitos secundârios sâo minimos. 
A venda de Ziagen nos estabelecimentos 
canadianos foi aprovada recentemente sob 
autorizaçâo condicional apôs a experiência feita ter 
tido resultados positivos. O Ziagen, quando 
utilizado em combinaçâo corn outros dois 
medicamentos da mesma classe, aparenta ser a 
soiuçâo para evitar determinadas terapias, às quais 
os pacientes estavam submetidos. 
Ziagen é uma droga muito potencial da classe 
NRTI que facilitarâ as opçôes de tratamento. 
Jâ vârios pacientes foram submetidos ao 
tratamento de Ziagen no mundo e os efeitos 
secundârios mais fortes que se observaram foram 
nausea, vômitos, dor de cabeça, fatiga e diarreia. 
Se por acâso estâ interessado em obter mais 
informaçôes sobre o caso corn um médico ou corn 
um paciente que se tenha submetido à experiência 
do Ziagen, poderâ contactât a Adele MacLean 
através do 586-0180. Na internet através da morada 
pharma@toronto.national.ca. 
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CiRV, ..mRAMOUNT CANADA’S WONDERLAND 
KINGSWOOD MUSIC THEATRE 

mmtsrît 

GIRV-fm, Toronto's Multicultural Super Mix, Pi 

SUNDAY, AUGUS’ 
- :     . ’ ’ 

rROM LISBON, PORTUGAL TWO SPECTACLLAR GROUPS... 
" I I    

PORTHEPIRSTTIfiÊiNCANADA: ? 

QUINTA DO BILL 

Jorge 
Fermiru 

fÜOMIBElBL 
AND HIS MODERN POP ORCHESTRA 

FOR ADVANCE SALES & 
tNFORMriON 

CONTACT THE P.C. WONDERLAND, 
Papelaria Portugal, Portugal Mix & 

Portuguese Book Store, iri Toronto as 
as, Vi-Ana Gifts, In Mississauga. 

OR ClRV-fm (4161537-1088 
YOU CAN'T AFFORD TO MISS IT!!! 

PORTUGUESE DAY 1999, BROUGHT TO YOU BY THE FOLLOWING SPONSORS: 

M^^NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC, 

,530 por minufo para Portugal {!877.2o|'_7355 

entro de Inforitiacâo 
  mobiHério A Rmmi Estmtm ino. 

Tel: (416) 536-4194 
1-800-876-3102 1593 Dundas St. W., Toronto 

Aguas puras adodcadas ùnicamente 
com o açùcar natural dos frutos. 

SPRING WATER BEVERAGES 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 
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O risco da radiaçâo em casa 
Telemoveis, microndas e outros aparelhos sâo perigosos 
para a saûde? Na incerteza, convém tomar precauçôes 

As ondas electromagnéticas dos telemoveis, os 
microndas, os computadores, os cabos de alta 
tensâo sâo préjudiciais à saüde? E uma pergunta 
para a quai é dificil obter resposta, a quai, muitas 
das vezes, assenta mais em mitos que em estudos 
cientificos. Tal nâo quer dizer que o consumidor 
possa ficar descansado. Um estudo da Teste Saûde 
révéla mais düvidas do que certezas, mas aconselha 
as pessoas a tomarem precauçôes. 
"Muita investigaçâo, mas poucas certezas. Eis o que 
se pode concluir de tudo o que foi analisado neste 
artigo sobre os efeitos das ondas electromagnéticas. 
Consensos sô hâ sobre as linhas de alta tensâo: as 
ünicas que acarretam um risco potencial para a 
populaçâo, porque se verificou que podem 
favorecer o desenvolvimento de uma variedade rara 
de leucemia em crianças que vivam nas suas 
proximidades". 
O problema é que as doenças que poderiam ser 
atribuidas âs ondas electromagnéticas 
(principalmente o cancro) demoram vârios anos a 
manifestar-se, tornando dificil fazer uma avaliaçâo 
de causa/efeito. Certo, certo, é que as ondas 
eletromagnéticas "influenciam o corpo". A questào 
é saber que tipo de efeitos exercem. 
Os problemas derivados do uso dos telemoveis têm 
sido dos mais focados. Estudos em laboratôrios e 
corn ratos concluem que 50 a 70 por cento das 
radiaçôes sâo absorvidas pelo cérebro. Mas os 
técnicos da Teste Saûde pôem algumas réservas: 

por um lado, as frequências utilizadas nas 
experiências sâo mais fortes do que as de um 
telemôvel, sendo mais parecidas corn as dos 
microndas. 
Por outro lado, estes estudos nâo puderam ser 
reproduzidos nos seres humanos. Além disso, a 
absorçâo de ondas dépende de outros factores, 
como a forma de crânio e o ponto do corpo em que 
verifica a exposiçâo. 
Acrescentam qùe os efeitos dos telemoveis têm 
apenas dez anos e as doenças levam vârios anos a 
manifestar-se depois de o organismo estar exposto 
às suas radiaçôes. Independentemente disso, "o 
melhor é utilizar o telemôvel corn moderaçâo e 
evitar fazer chamadas corn o sinal de rede fraco, 
porque o aparelho tem de emitir sinais mais fortes 
para manter o contacte corn a rede". E desligue 
sempre o telemôvel nos hospitals, para nâo 
interferir corn os dispositivos médicos. 
Quanto aos microndas, "apesar dos rumores sobre 
eventuais riscos para a saûde, as anâlises por nos 
efectuadas têm sido categôricas: sâo seguros". "O 
campo magnético concentra-se no centre do 
aparelho e diminui à medida que nos afastamos 
dele"; os aparelhos sâo "submetidos a contrôles 
rigorosos, para evitar que as potenciais fugas de 
onda ultrapassem os limites preestabelecidos". 
Uma situaçâo considerada boa, mas que pode ser 
alterada em cases de avaria. Por isso, convém 
verificar regularmente a porta do forno microndas 

Como criar osso "in 
Equipa da Universidade do Minho trabalha na produçâo de tecido 

ôsseo. Uma revoluçâo no campo das aplicaçôes médîcas 

A possibilidade de crim pela 
primeira vez tecido humano 
extracorpomlmente esta a ser 
investigada por uma équipa de 
engenheiros de poUmeros, da 
Universidade do Minho, e de 
biôlogos holandeses, 

Em causa estâ a produçâo de tecido ôsseo, que 
poderâ ser utilizado para preencher lacunas em 
pessoas que tiveram cancro no osso ou 
ostéoporose. A grande vantagem desta inovaçâo é 
que nâo deverâ haver perigo de rejeiçâo por parte 
dos doentes, porque o osso é feito a partir de 
células prôprias. Uma investigaçâo que jâ leva um 
ano e que poderâ revolucionar o campo das 
aplicaçôes médicas. 

Enquanto os biôlogos holandeses se ocupam da 
criaçâo de uma cultura de células retiradas de um 
pacienté, a équipa de investigadqres portugueses 
vai tratar de desenvolver o material de matriz 
polimérica biodegradâvel, que darâ a estrutura ao 
osso. Esse material, desenvolvido em Guimarâes, 
résulta do trabalho da équipa no campo do 
processamento, o quai se faz através de urria 
orientaçâo molecular deliberada. A ideia iniciai 

era conseguir um produto, que poderia tomar a 
forma de parafusos ou plaças de fixaçâo ôssea, 
que se dégradasse dentro do organismo, o que 
evitaria uma segunda operaçâo para retirâ-los. 
O material conseguido a partir desta técnica, que 
combina ainda particulas de cerâmicos (fosfato 
de câlcio para promover a ostéoporose), permitiu 
encontrar algo semelhante ao osso humano, corn 
propriedades mecânicas parecidas. Uma grande 
vantagem sobre os metàicos que, sendo mais 
rigidos que o osso, nâo provocam a sua 
regeneraçâo. 
Segundo Antônio Cunha, coordenador do 
projecto, 0 trabalho da équipa foi aumentar a 
rigidez dos polimeros, até atingir a gama do osso, 
por dois sistemas: incorporaçâo de material 
cerâmico e pelas técnicas de processamento, corn 
orientaçâo molecular - esta ûltima, uma técnica 
que deu algum renome internacional à équipa, 
O trabalho bem sucedido da équipa levou a um 
material que é biodegradâvel em ambiente 
biolôgico, que pode ser esterilizado e e 
biocompativel. Foi este trabalho que potenciou o 
projecto europeu, um dos que mais recebe do 
BRITE-EURAM, o instituto europeu que 
patrocina investigaçôes cientificas. 
O projecto parte de pressupostos simples: cria 
uma cultura de células ôsseas, retiradas de um 
paciente, numa estrutura biodegradâvel, que darâ 
forma ao tecido ôsseo a ser depois implantado na 
mesma pessoa de onde foram retiradas as células 
iniciais. Um processo que se pensa poderâ 

e se os fechos, juntas ou vidros estâo em Èoas 
condiçôes. Repare ou substitua o aparelho sempre 
que notar alguma anomalia. 
Outros aparelhos, como alguns electrodomésticos, 
radiodespertador, computadores ou lâmpadas 
fluorescentes, também necessitam de precauçôes. 
Afaste o radiodespertador da cabeceira da cama 
(um a 1,5 metros de distância), trabalhe a 30 a 60 
centimetres do ecrâ do computador - descanse de 
hora a hora e utilize um ecrâ de baixa tensâo; sente- 
se a mais de um a dois metros do televisor; coloque 
as lâmpadas fluorescentes a 30 centimetres do local 
de trabalho. 
E, atençâo: os electrodomésticos emitem radiaçôes, 
mesmo quado estâo em standby. Logo, desligue-os 
sempre que nâo nécessite de os utilizar. 
Os médicos aconselham ainda um afastamento dos 
cabos de alta tensâo. Nâo viva em casas localizadas 
debaixo destes cabos e évité inscrever os filhos em 
escolas situadas nas proximidades. 

Também as linhas ferroviârias geram fortes campes 
electromagnéticos, nâo sendo conveniente habitar 
ao lado da via férrea. 

vitro” 

demorar entre très a quatre semanas e que jâ foi 
testado em cabras sem reacçôes negativa. 
Esta descoberta, na ârea da engenharia de 
tecidos, um campo no quai se tem trabalhado 
bastante, mas onde nâo existem ainda aplicaçôes 
comerciais. 
Antônio Cunha gosta de reforçar que o vector 
mais importante do projecto é a linha biolôgica, a 
que faz a criaçâo de células humanas fora do 
corpo. Nâo esquece, contudo, as vantagens do 
material que desenvolveu: o facto de apresentar 
um elevado grau de biocompatibilidade e de ser 
de fâcil processamento. 
O prôximo desafio é encontrar uma taxa de 
degradaçâo sincronizada corn a taxa de 
crescimento do osso. 

O objectivo é estimular a formaçâo de novo osso. 
A alcançar, serâ de extrema importância para 
pessoas que tenham sofrido de cancro no osso, o 
que terâ obrigado a retirar parte do tecido, ou 
mesmo em casos de ostéoporose, uma doença que 
afecta muitas mulheres depois da menopausa. 
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CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

West York CHEV-OLDS esta a rcalizar o primeiro 
saldo de verao. Gigantesca seleçâo de carros, camiôes e 
carrinhas de carga e passageiros, novos, de ^99. Tudo tem 
que ser vendido para dar lugar aos novos modelos do 
ano 2000. Financiamento desde 1.9%. 
Para que pagar mais quando pode poupar ao comprar um 
automôvel, carrinha ou camiâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? Victor Maciel 

Website: www.toronto.com/westyork 
E-mail: westyork@idirect.com Toronto, Tcl: (416) 656-1200 1785 St. Clair Ave., W, 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 

“Robô-felino" pode ir a Marte 
Uma màquina coin "mùsculos" 
e sem mecanismos 
sofisticados ajudarà 
na exploraçâo 
do sistema solar 

O objecto nâo parece grande coisa: uma pequena 
caixa corn uns 30 centîmetros de comprimento, 
com quatre "patas", sendo as traseiras equipadas 
corn pequenas rodas. Move-se como um estranho 
animal e os sensores na parte anterior da caixa 
permitem-lhe "ver" por onde vai e rodear 
obstâculos ou passar-lhes por cima. Mas uma 
versâo maior e mais aperfeiçoada da mâquina em 
desenvolvimento na Universidade do Arizona 
poderâ, um dia, alterar por complete a forma 
como robôs explorarâo Marte e outres planetas e 
objectes do sistema solar. 
O novo robô, chamado Birod (de Biomorphic 
Robot with Distributed Power), movimenta-se 
usando cabos e molas que se contraem e 
distendem como mùsculos quando por eles passa 
uma corrente eléctrica. "Estâmes a tentar imitar 
sistemas biolôgicos", disse Kumar Ramohalli, 
citado num comunicado daquela universidade. 
"Os Birods sào muito mais simples que os outres 
robôs", acrescenta o cientista. 
Ramohalli, do Departamento de Ciências 
Espaciais da Universidade do Arizona, espera 
que a NASA envie a mâquina para Marte e 
outres planetas e luas mais distantes, onde 

poderâo movimentar-se, fazer escavaçôes, 
fotografar, analisar e, de um modo gérai, 
explorar o terreno corn mais eficâcia que outres 
equipamentos em uso, como o Mars Sojourner. 
O Birod nâo possui, no interior, os mecanismos 
complexes de mâquinas anteriores, mas apenas 
os fines cabos metâlicos e molas que se contraem 
à maneira de mùsculos, quando a corrente 
eléctrica fornecida por uma bateria faz que as 
moléculas dos cabos se reorganizem para 
ocuparem um espaço mener. Estes "mùsculos" 
têm uma capacidade de resposta de 
milissegundos e podem transportar uma carga de 
17 mil vezes o seu prôprio peso. 
A utilizaçào destes "mùsculos metâlicos" tem 
muitas vantagens, segundo Ramohalli. Em 
primeiro lugar, prescindindo de 
servomécanismes e outres componentes 
mecânicos, faz que o Birod seja muito mais leve e 
muito menos complexe que o Pathfinder, por 
exemple. Isso significa que as suas possibilidades 
de avaria sâo muito menores. Além disse, 
diverses Birods podem ser enviados numa ùnica 
nave. Por exemple, 25 destes novos robôs 
ocupam o mesmo espaço e têm o mesmo peso 
que o Sojourner enviado para Marte. Corn mais 
robôs, os cientistas podem recolher maior 
quantidade de dados e, se um eventualmente se 
avariar, hâ ainda muitos outres. 
Os Birods, segundo o cientista, sào também mais 
fiâveis, porque nâo sào tào sensiveis a poeiras e a 
outres inimigos de sistemas mecânicos. "Nâo 
temos de os protéger das finas poeiras de Marte, 
como acontece corn os servomécanismes de 

outres robôs", disse Doug Steibich, um dos I 
cientistas envolvidos no projecto. p 
O protôtipo possui apenas duas patas dianteiras, | 
que se movimentam segundo o sistema criado | 
por Ramohalli, enquanto as traseiras as I 
acompanham graças às pequenas rodas (ver filme | 
de demonstraçâo no web site | 
scorpio.aml.arizona.edu/projects.html). Mas, em | 
breve, estas serâo substituidas por "membres" | 
iguais aos anteriores, o que permitirâ à mâquina | 
caminhar sobre obstâculos e efectuar manobras | 
impossiveis para robôs corn rodas. E os sensores I 
de infravermelhos permitir-lhe-ào evitar os I 
obstâculos, mesmo na mais compléta escuridào. I 
Os Birods mudarâo a perspectiva que os | 
cientistas têm das capacidades dos robôs e da I 
forma como podem ser usados, segundo a | 
universidade. | 
Ao contrârio da maioria dos robôs, os Birods | 
podem produzir erupçôes de energia, tal como | 
sistemas biolôgicos. I 
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CARNEIRO Você tern a habilidade para enlrar e 
gPHT' Wk sair de situaçôes delicadas. O charme 

I j ’ do native de carneiro ajuda, assim 
*■ ^ como a sua enorme habilidade de 

contar histôrias divertidas. Um native 
de Touro figura no cenario. 

Ao acordar, tome notas dos seus 
sonhos, pois eles poderâo tornar-se 
realidade. Você esta à beira de uma 
grande descoberta pessoal - nao 
esqueça de escrever sobre isso. O 
romance escaldou demasiado, cuidado 
com a infidelidade. 

GÉMEOS Destaque para novas direcçôes, mmotivaçôes e meditaçSes. No trabalho, 
seja selective, nao se contente com 
qualquer coisa, mas sim com o melhor. 
No cenario, um native de Caranguejo 
tern um papel prédominante. 

CARANGUEJO -A experiência mistica nao sera 
esquecida tao cede. Você vai dizer: 
"Talvez nao tenha side um milagre, 

jJ? ^ mas certamente esteve perto." Um 
native de peixes empresta 
credibilidade ao fato explicando o que 

Empreenda um recomeço, imprima o 

^ estilo, nao imite os outres. O Sol 
influencia seu regente Vénus e as 
novas areas da vida abrem-se para si. 
Um native de capricômio ajuda-o a 
continuar e a nao desistir. 

VIRGEM Alguém que jâ nâo vê hâ muito tempo 
vai convidâ-lo para sair. Tente nâo 
deixar transparecer as suas emoçôes em 
püblico. Lembre-se que ninguém tem 
que aguentar corn as suas mudanças de 
humor. Um nativo de Touro vai estar n< 

BALANÇA o® eventos combinam corn as suas 
ambiçôes e sonhos. Tente nâo forçar 
o destine, conquiste o que quer 
sendo diplomàtico. Um nativo de 
Touro sera fonte de inspiraçâo para o 
amor. Aproveite o momento! 

ESCORPIÂO A Lua Cheia no seu mapa astral esta 
relacionada corn questôes juridicas, 
relaçôes pûblicas e casamento. Você jâ 
sabe o que deseja; agora saiba esperar 
por isso. Um nativo de Aquârio déclara-1 
se, completamente levada pelo seu 
poder de seduçâo. 

SAGITÂRIO A Lua cheia na sua casa profissional, 
significa o término de um projeto e 
pode resultar numa promoçâo 
profissional. Um nativo de Balança e 
outro de Gémeos sâo de grande ajuda 

I nesse momento. O amor domina o 

CAPRICÔRNIO semana vai estar recheada de ^ 
surpresas agradâveis no aspecto 
amoroso. Um nativo de Peixes vai-lhe 
surpreender corn uma declaraçâo de 
amor bem calorosa. 
Aproveite a oportunidade e nâo pense 
duas vezes. 

AQUÂRIO Espera-lhe uma semana agitada no 
campo profissional. Tente vencer o 
cansaço olhando para o lado positivo 
da vida, nâo desanime e continue de 
cabeça erguida. 
No amor espera-lhe uma semana muito 
boa. 

PEIXES Você ira nadar em ideias geniais, as 
quais se bem utilizadas farâo corn 
que a sua vida melhore de forma 
impressionante. Cuidado corn um 
nativo de Gémeos, este ira tentar 
agarrar as suas oportunidades. 
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PALAVRAS CRIIZADAS 
1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 

VERTICAIS: 
1-Animo; sebe. 2- Acto de 
talar; dissuadir. 3- Pequeno 
altar; raça de carneiros. 
4-Oferecidâ; donative; 
entregas. 5-Observar; pedaço 
de choui*iço. 6-Voltar; idioma 
da regiâo dos pirineus. 
7- Alguma; lugar plantado de 
amieiros. 8- Aparelha; 
unidade monetâria da Uniâo 
Eurojleia. 9- Tramar; cara. 
10- Desgastaram; referente a 
muro. 11-Embarcaçâo de 
recreio (pl.); nome de mulher. 
12-Dispendiosos; esferas. 

HORIZONTAJS: 
1- Embrulho; avareza. 2-Bordâo; osso do braço. 3-Engana; povoaçào rùstica. 4- 
Cova; tomar ar. 5-Itenerârio; larâpio. 6-Pele; mensalidade. 7-Medo; ergue. 8- 
Assim seja; mala. 9-Preposiçâo; igual; abertura. 10- Hùmidos; especiaria Indiana. 
2- Primeiro periodo de menstruaçâo; espiolha. 12-Desgate; ocultas. 

^ciluçékx ilti s:ciiututi iiMaula 

HORIZONTAIS: 

1- Pisa; acaba. 2- Rota; ama. 3- Es; 

valadao; 6h. 4- Colara; elara. Aboca; 
alegar. 6- Amo; ira. 7- Oso; ata. 8- 

Corara; abare. 9- Clava; amurar. 10-AA; 
idosos; sr. 11- Edo; acas. 12- Arara; aros. 

VERTICAIS: 

I- Meca; aeçâo. 2- Soba; ola. 3- Ir; limara; 
er. 4-Sovaco; âvida. 5-Atara; orador. 
6- Ala; isa. 7- Aro; asa.8- Cadela; amoca. 

9- Amole; abusar. 10- Ba; agitar; sô. 
II- Ora; aras. 12-Chara; erre. 
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RTISTA BRASILEIRO 
CONSAGRADO ABRE 
EXPOSIÇÂO EM TORONTO 

Por: 
Denise 
Gutmarâes 

deniguima@hotmail.com 

Diretor da Liss Gallery, David Reed, Romero Britto 

e 0 Consul do Brasil Luiz Fernando de Athayde. 

ele retrata flores, animais 
e outras situaçôes do 
cotidiano de uma forma 
extremamente conta- 
giante. Britto consegue 
fazer em seus quadros 
uma combinaçâo perfeita 
de cores e linhas, onde a 
inocência, a pureza e o 
entusiasmo sâo cons- 
tantes. “Comecei a 
pintar porque precisava 
de luz e cor na minha 
vida. Nunca pensei em 
retratar coisas tristes e violentas em 
funçâo do que eu havia passado na 
minha infância, mas, em trâsmitir 
sempre uma mensagem de 
esperança”, ressaltou. 

A entrevista foi interrompida varias 
vezes para um autôgrafo aqui e outro 
ali, mas, Britto nâo perdeu a 
paciência e continuou respondendo 
tranquilamente às minhas perguntas. 
Ele fez questâo de frisar que o mundo 
que ele pinta é uma “explosâo de 
felicidade” e que como artista, ele se 
sente um felizardo por ter 
criatividade e de poder dividir corn 
outras pessoas a visâo que ele tem de 
um Mundo melhor. “Acredito no 
meu trabalho e no poder positive da 
mensagem de cada obra, pois para 
mim, a arte reflete a celebraçâo das 
coisas simples e boas da vida. Nunca 
esqueci o que é ser pobre, por isto 
acho muito importante fazer um 
trabalho acessivel a todos”, salientou. 

Corn o seu trabalho reconhecido em 
varias partes do Mundo e corn uma 
extensa lista de colecionadores que 

vâo desde grandes companhias (IBM, 
Pepsi-Cola e Absolut Vodka) a 
famosos artistas de Hollywood 
(Silvester Stallone e Arnold 
Schwarznagger), Britto disse que o 
facto mais importante da carreira 
dele foi trabalhar para a Walt Disney. 
“Fui contratado para fazer um 
trabalho especial para as 
comemoraçôes dos 50 anos do 
Mickey Mouse e, sem düvida, esta foi 
uma experiência marcante na minha 
vida como artista”, afirmou. 

Romero Britto agradeceu, através do 
jornal O Milênio, a todas as pessoas 
que estiveram présentes na vernissage 
e fez um convite especial aos leitores 
do jornal - venham conhecer de perto 
um pouco do meu trabalho, pois, 
acredito que conseguirei passar algo 
de positive para cada um de vocês. 

VOCÊ TEM ATÉ AO PROXIMO 
DIA 10 DE JULHO PARA 
CONFERIR A EXPOSIÇÂO DE 
ROMERO BRITTO NA LISS 
GALLERY - 978 EGLINTON AV. 
WEST. TEL.: (416) 787-9872. 

Usando um blazer 
“estampado” corn a sua 
arte, esbanjando 
simpatia e corn muita 
humildade, Romero 
Britto recebeu a 
reportagem do jornal O 
Milênio durante a 
vernissage. Corn apenas 
36 anos de idade, este 
brasileiro teria tudo para 
ter uma vida comum e 
corn muitas dificuldades. 
Nascido numa regiâo 
muito pobre do Brasil, 
este pernambucano teve 
uma infância e uma 
juventude marcadas pela 
pobreza. Radicado em 
Miami hâ mais de 10 
anos, Britto conseguiu 
transformar seus sonhos 
em realidade. Sua 
trajetôria como artista 

abertura da 
exposiçâo do artista 
plàstico Romero 
Britto, na Liss 

mÆ^ Galery, no ultimo dia 
17 de Junho, foi muito 
prestigiada e um grande 
sucesso. A vernissage contou 
corn a presença de varias 
pessoas, entre elas, do Cônsul- 
Geral do Brasil em Toronto, 
Luiz Fernando de Athayde. 
Muitos dos trabalhos expostos 
foram vendidos no 
primeiro dia da 
exposiçâo do artista 
em Toronto. 

tem sido recheada de gloria e 
felicidade. Corn a agenda cheia até 
Janeiro do ano 2000, Britto jâ expôs 
seus trabalhos em vârios paises da 
Europa, além dos Estados Unidos e 
do Brasil. 

O estilo de Romero Britto é o neo-pop 
cubismo e em suas serigrafias, ele 
mostra o contraste da cultura do 
Brasil e do pais que ele escolheu para 
viver. Corn uma abundância de cores 
vibrantes e fortes traços geométricos. 
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No dia 26 de Junho celebrou-se o Dia Mundial Contra a Droga. 
De todas as conferências que foram feitas chegou-se à conclusâo que o consumo 

e o tràfico de droga nâo abrandam, a criminalidade e as doenças a ela 
associadas também nâo. Mais uma vez o debate andou à volta da 

liberalizaçâo da droga para que se consiga acabar corn o lucro dos trafîcantes e, 
ao mesmo tempo, ter a esperança que o numéro de consumidores diminua. 

Todos nos, como sociedade, estamos 
profundamente preocupados com 

os perigos que as drogas, sejam 
elas licitas ou iUcitas, possam 

constituir para os nossos jovens, 
para os nossos cidadàos e para a 

sociedade em gérai. 

Mas, no entanto, estamos também conscientes de 
que a abordagem actual se tem revelado injusta e 
ineficaz, e possui severos efeitos negatives que 
têm contribuido para agravar ainda mais o 
fenômeno moderne do uso das drogas e suas 
consequêneias. 
Para um problema desta natureza nâo existe 
outra escolha se nâo 
trabalharmos juntos, dentro 
das nossas famüias, dos nossos 
circules sociais, das nossas 
escolas, das nossas cidades, dos 
nossos paises e para la das 
nossas fronteiras, para que pela 
promoçào de uma nova 
abordagem ao problema se 
possa reduzir os maleficios 
associados às drogas. Isto 
porque as evidências apontam, 
e nés acreditamos ser essa a 
verdade, para o facto de que 
para além de promover a 
injustiça, a actual forma de 
combate global às drogas esta a 
causar maiores danos que a prôpria utilizaçâo 
abusiva das mesmas. 
A Organizaçào da Naçôes Unidas, fortemente 
influenciada pelos Estados Unidos da América, 
adopta regularmente novas convençôes 
internacionais, orientadas principalmente por 
principles punitives, segundo a lôgica da 
proibiçâo/puniçâo, que restringem a capacidade 
individual das naçôes para desenvolverem 
soluçôes efectivas para os sens problemas locals 
relacionados corn as drogas. Para satisfazer os 
compromisses impostos pelas convençôes 
internacionais, e para tentar agradar a uma 
populaçâo que percepeiona a "droga" como 
geradora de insegurança em relaçâo à sua vida, à 
vida dos seus familiares e em relaçâo às suas 
propriedades, sem ter a consciência de que essa 
insegurança sera em muito dévida ao papel que o 

“Para um problema 
desta natureza nâo existe 

outra escolha se nào 
trabalharmos juntos, 

dentro das nossas 
famüias, dos nossos 
ctrculos sociais, das 
nossas escolas, das 
nossas cidades, dos 

nossos paises e para la 
das nossas fronteiras...” 

actual quadro legal e abordagem prâtica 
têm na génese da criminalidade e na 
propagaçào das doenças e da miséria 
actualmente associada a algumas 
drogas ilicitas. Corn grande 

frequêneia os governos adoptam 
medidas de contrôle da droga que, para 

além de serem cada vez mais 
dispendiosas, sào também mais punitivas, 
mais violentas, e mais restritivas aos 

direitos e às privacidade e dignidade dos 
cidadàos. Para tudo isto, contribuiram muitos 
anos do discurso do "flagelo" e prâticas ditas 
preventivas que de prevençào sô têm o nome, 
pois serào mais propriamente propaganda e 
material de desinformaçào que outra coisa. 
(publicado no documente das Naçôes Unidas 

contra a droga). 
Actualmente o fenômeno do 
consumo de drogas géra uma 
pressào tào grande na agenda 
politica que os politicos 
facilmente e corn muita 
regularidade subscrevem 
novas e mais duras estratégias 
de combate à droga. Essas 
estratégias, que têm como 
denominador comum a adesào 
às teses proibicionistas, pouco 
mais fazem do que contribuir 
para agravar a situaçào, dando 
continuidade a um ciclo 
semelhante ao das 
toxicodependências que dizem 

procurar evitar. Num contexte em que o discurso 
do flagelo é uma constante, os cidadàos 
insatisfeitos e mal informados por via da 
propaganda da droga présente nos meios de 
comunicaçào social, pôem em prâtica acçôes de 
"combate à droga", formando milicias de rua que 
praticam crimes mais hediondos do que o 
"crime" que pretendem evitar. 
Na verdade, acreditamos que o 
que esta aqui em causa é a 
questâo do lucro. Os defensores 
do sim entendem que ao acabar 
corn o lucro através da venda 
legalizada de drogas, o problema : 
começaria a regredir. 
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Mas como explicar a uma màe 
ou um pai que no sitio onde se 
compram bens alimentares ou 
medicamentos também se 
poderâo adquirir as doses que os 
seus filhos necessitam? Uma 
màe da nossa comunidade que 
preferiu ficar no anonimato 
disse-nos "...Como màe de um 
ex-toxicodependente, a 
experiência ensinou-me que se a 
droga nào desse lucro, o negôcio nào tinha a 
importâneia que tem. Assim, a legalizaçào e 
venda da droga de forma controlada pelo 

Hâ falta de 
frontalidade das 
pessoas e falta de 

vontade politica dos 
Governos. A prova 

disso é que os 
toxicodependentes sào 

tratados pela sociedade 
como marginais, 

enquanto os traficantes 
continuum a 
enriquecer”. 

governo séria um enorme passo para atenuar os 
problemas ligados à toxicodependência." Quanto 
aos que nào sào pela liberalizaçâo do consumo de 
drogas, esta màe defende que "sô quem nào 
passou por isso, ou nào teve alguém comtesse 
problema, é que é contra. Hâ falta de 
frontalidade das pessoas e falta de vontade 
politica dos Governos. A prova disso é que os 
toxicodependentes sào tratados pela sociedade 
como marginais, enquanto os traficantes 
continuam a enriquecer". 
No momento em que os pais se apercebem que o 
seu filho é toxicodependente, o 'mundo parece 
desabar à sua volta. As primeiras reacçôes sào de 
révolta e de rejeiçào ao que esta a acontecer. 
Segundo a màe corn quem falamos "é necessârio 
encarar o assunto sem agressividade, corn amor e 
firmeza, porque a toxicodependência é uma 
doença a partir da altura em que a pessoa esta 
'agarrada' à droga. Tudo dépende da indole das 
pessoas. Da minha experiência, aprendi que nào 
se deve dar dinheiro aos filhos para eles 
comprarem droga, jâ que se trata de mais um 
incentivo para que eles continuem. Mas esse 
aspecto nâo résulta corn todos, jâ que hâ 
toxicodependentes que se tornam violentos, 
agressivos e fazem tudo para obterem a sua dose. 
Na minha opiniâo, a desintoxicaçào seguida de 
terapia ocupacional e em comunidade é a melhor 
forma de solucionar o problema e os pais têm 
aqui um papel importante de apoio e 
compreensào. No entanto, nào podem deixar de 
ter em conta que é necessârio que o seu filho 
queira ser curado, porque nào se consegue 
obrigar um jovem nestas condiçôes a fazer 
alguma coisa contrariado. 
Segundo os testemunhos colhidos e a anâlise de 
vârios documentos sobre este tema, a 
persistência nas nossas actuais politicas apenas 
resultarâ em mais abuso no consumo de droga, 
um maior poder dos mercados das drogas e dos 
criminosos, mais miséria, doenças, sofrimento e 

morte. Corn muita frequêneia, 
aqueles qlie no seu direito de 
cidadania pedem um debate 
aberto, uma rigorosa anâlise das 
politicas actuais, e a séria 
consideraçào das alternativas, 
sào acusados de se "renderem", 
sào rotulados como de "prô- 
droga", corn todas as 
significaçôes negativas induzidas 
por décadas e décadas de 
propaganda. 

Mas a sociedade nào se rende e 
considéra que a verdadeira 
rendiçâo é quando o medo, que é 
em grande parte estimulado pela 
actual abordagem e usado pelos 
demagogos, e a inércia se 

combinam para anular o debate, suprimir a 
anâlise critica, e rejeitar todas as alternativas às 
politicas actuais. 
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SAÛDE EM SUA CASA 

BEXIGA. QUANDO AS AGUAS 
CORREM SEM QUERER 

A bexiga do homem é idêntica à da 
mulher. Sera realmente? Têm 
exactamente a mesma forma, textura, 
capacidade, (400 a 500 ml), 
localizaçâo, isto é, a mesma anatomia. 
Contudo O seu comportamento é 
completamente diferente. A bexiga 
da mulher é mais "nervosa" e sensivel 
a infecçôes, e tudo isto é causado 
por factores externos, especificos à 
divisâo dos sexos, como por 
exemplo o nascimento de filhos 
ou O comprimento do pénis. 

O que é que tem a ver o comprimento do pénis corn 
os muito poucos problemas de bexiga no homem 
ou os frequentes queixumes da bexiga feminina? 
Embora essa relaçâo possa ser de caracter sexual, é 
sobretudo o factor comprimento do pénis a causa 
mais importante dessa relaçâo. Por um lado, o 
pénis pode ser um portador de micrôbios, 
geralmente provenientes do intestino, que introduz 
na bexiga feminina por contacto corn a uretra; e 
como a urethra da mulher tem apenas très a quatro 
centimetros de comprimento, esses micrôbios 
facilmente penetram vivos na bexiga, reproduzem- 
se e causam infecçâo. Por outro lado, os micrôbios 
que queiram infectar a bexiga do homem têm de 
atravessar uns vinte centimetros de uretra, 
caminhada demasiado longa para la chegarem 
vivos. E por isso que as infecçôes da bexiga, as 
cistites, sâo tâo frequentes na mulher e tâo pouco 
frequentes no homem. Também o papel higiénico, 
usado pela mulher depois de acabar de urinar, se 
nâo for usado corn cautela, sempre da frente para 
traz e nunca de traz para a frente, pode trazer os 
micrôbios da zona suja do anus e introduzi-los na 
vagina, uretra, ou bexiga, causando infecçâo. O 
nascimento dos filhos, quando estes atravessam a 
bacia, distendendo nâo sô a vagina, mas também a 
uretra e outros tecidos circundantes, podem muitas 
vezes criar problemas, resultando na dificuldade 
em segurar a urina. Este problema chama-se 
incontinência urinaria, um mal bastante comum 

que afecta cerca de metade de mulheres adultas. 
A incontinência urinaria é a perça involuntâria de 
urina causando problemas de caracter higiénico ou 
social. E extremamente mais frequente na mulher 
do que no homem. Embora nâo seja perigosa ou 
contribua para morte prematura, pode causar 
bastante desconforto, vergonha, perturbar relaçôes 
sexuais, ou interferir corn as relaçôes pessoais e 
sociais causando isolamento e por vezes depressâo. 
No idoso é talvez a principal causa de separaçâo da 
familia e internamento em lares ou outras 
instituiçôes. 
Hâ vârios tipos de incontinência. A incontinência 
de stress, tâo frequente em mulheres corn muitos 
filhos, é a perça de urina quando aumenta a 
pressâo na barriga. Isto pode ser causado por 
excesso de gordura ou por um simples espirrar, 
tossir, expelir gases, correr, etc. A incontinência por 
excesso de distensâo acontece quando a bexiga jâ 
nâo pode suportar mais urina e parece que vai 
rebentar. Pode ser causada por obstruçâo em 
homens corn prôstatas énormes, como na 
hipertrofia benigna da prôstata, ou quando a 
bexiga fica toda ou parcialmente paralisada, nâo 
sendo capaz de se contrair, como acontece em 
muitas doenças neurolôgicas, incluindo as 
causadas por diabetes ou acidentes. No idoso é 
frequente a incontinência de urgência em que a 
pessoa, subitamente, sente uma necessidade 
imperiosa de urinar que tem de ser satisfeita 
imediatamente sob pena de ficar molhada. 
As estatisticas do numéro de pessoas corn 
incontinência urinaria sâo bastante variâveis, e isto 
é devido ao facto de que muitos sofredores deste 
mal nâo procurarem ajuda, ou seja por vergonha, 
ou por pensarem que esta condiçâo é um mal sem 
remédio. Todavia hâ muito que se pode fazer, ou 
pelo menos tentar fazer, para diminuir o 
sofrimento, tanto fisico como psiquico, do 
incontinente. Os panos, toalhas e fraldas, nâo sâo 
de maneira nenhuma a ùnica soluçâo. 
Quando a incontinência de stress teve origem no 
estrago causado pelo nascimento de filhos, ela pode 
ser tratada corn relativo sucesso por uma operaçâo 
cirùrgica. Também hâ vârios medicamentos que 
podem fazer aliviar ou diminuir os episôdios de 
qualquer tipo de incontinência, e se os 

medicamentos nâo forem suficientes podem-se 
suplementar corn alguns tratamentos cirùrgicos. 
Para além dos tratamento médicos ou cirùrgicos hâ 
ainda tratamentos de dieta, ginâstica e treinos 
especiais para um melhor controlo da bexiga. 
Alguns medicamentos usados para outros fins 
podem agravar a incontinência, problema que pode 
ser melhorado se esses medicamentos forem 
retirados ou substituidos. 
Toda a pessoa que começar a sentir uma 
necessidade urgente de urinar ou urinar corn mais 
frequência; a sentir ardências no canal da urina, 
mais acentuadas quando estiver a acabar de urinar; 
ou uma sensaçâo de peso e desconforto na bexiga; 
é quase certo que estâ corn uma cistite ou infecçâo 
da bexiga. Nesta eventualidade, quanto mais 
depressa for ao médico e começar ■ a tomar 
antibiôticos apropriados para a infecçâo, nâo sô 
mais depressa desaparecerâ o desconforto, mas 
também poderâ evitar complicaçôes sérias. O uso 
de châs, embora seja muitas vezes ùtil em irritaçôes 
da bexiga de caracter nâo infeccioso, pode ser 
perigoso no caso de infecçâo. O châ nâo sô nâo vai 
acabar corn os micrôbios, mas vai contribuir para 
retardar o tratamento da infecçâo podendo 
transformâ-la em infecçâo crônica. A infecçâo 
crônica tem apenas sintomas minimos, ou pode 
nâo tem sintomas nenhuns, passando despercebida 
durante anos. 
Pode causar mais tarde a perça do funcionamento 
dos rins corn consequências graves. Se houver 
sangue na urina uma consulta médica imediata é 
extremamente importante. Sangue na urina pode 
ser causado por infecçâo, coisas insignificantes 
como quistos renais, pedras de rim, mas também 
pode ser o primeiro sinal de tumores da bexiga ou 
do rim, alguns dos quais malignos, necessitando de 
tratamento urgente. 
Para terminar gostaria aqui de notar duas 
observaçôes. A primeira é a de que nem tudo o que 
parece igual é realmente igual. Assim é a bexiga do 
homem e da mulher. A segunda observaçâo é a de 
que na vida, ou na doença, nem tudo o que parece 
nâo ter soluçâo nâo a poderâ ter. Existe sempre 
qualquer coisa que se possa fazer. É tudo uma 
questâo de grau e onde a esperança tem uma 
importância fundamental. 

DRIVE ME 
CAR RENTAL 

Aatamditeift e CatiiKliftA (7 c 8 

de wiagtfMÈS e otgefMtem ariimiiemt - Cnmts jaawas 

Servieo 24 liera» 
SmÉ^mrnatm mmmmmmmmmmmimm 

ILtopoaa 4® SoosCooSa)^® sÉaccoij)®» <3 0xs«>68t? ü® 

25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: CÙ4"4555 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

'ùAceitam-se todos os tipos de seguros -àAbertos à mite (Terças e Quintas) 
irParque de estacionamento nas traseiras iiFala-se Português 

Para uma consulta telefone: 78'7“'889'7 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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Locals de venda de o MILéNIO, no 
circuito do PORTUGUESE BOOK STORE: 

BRAMPTON; 
- Sao Miguel Supermarket 
- 4 Bancos Gift & Video 
MISSISSAUGA: 
- Trigo Bakery 
-Vi - Ana Gifts Inc. 
- Litoral Bakery 
- Feira Nova 
- Nova Pastry 
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 
- Goldstar Records & Videos 
- Europa Bakery 
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 
comunilarla 

-Dia 1 de Julho, comemorem o DIA DO CANADA onde quer 
que se encontrem e, o DIA DA MADEIRA, na sede-social do 
Canadian Madeira Club, em Toronto. 

-Este fim-de-semana o Império Mariense de Brampton realiza 
a festa do Espirito Santo Mariense em honra de Nossa 
Senhora dos Milagres, com a Coroaçào a sair domingo, as 
11:30 am, da Igreja Sao Salvador. 

-Até sâbado, dia 3 de Julho, decorre na Casa do Alentejo, a 
Caravana Internacional-S)9. A Casa do Alentejo, em Toronto, 
tal como nos anos anteriores, representa-se com o Pavilhao de 
Portalegre. Convidados os fadistas Joao Paulo e Fernando 
Lopes e, ainda, Francisco Ceia e o seu Grupo de Portalegre. 

-A Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de Sâo 
Mateus, realiza sâbado e domingo, as lestas do Espirito Santo. 
Arraial com o Conjunto New Star e Michelle Cabral. 
Domingo, às 11:15 am, Coroaçào com saida da Igreja de Sâo 
Mateus e, depois, as tradicionais sopas do Espirito Santo. 

-No cada vez mais bonito Madeira Park, no Highway 48, 3 
milhas a norte da Ravinshoe Road, realiza-se as grandes lestas 
de Sâo Pedro, nos dias 3 e 4 de Julho. Haverâ Missa Campai, 
torneio de futebol, folclore e variedades com Isabel Sinde e os 
Starlight. E, as espetadas à madeirense... 

-O 9o. Pic-Nic anual do Clube Académico de Viseu, em 
Toronto, tem lugar no domingo, dia 4, no Eldorado Park, 
situado a oeste da #10 corn a Steels Ave., corn futebol, folclore, 
jogos e bazares. 

-A FESTA DO IMIGRANTE jâ se iniciou. Distribuiçào das 
Pensôes este fim-de-semana e, nos dias 4 e 5 de Julho, a grande 
festa no Dovercourt Park. As 14:00 horas de sâbado, saida do 
Pézinho e Cortejo das Coroas. Variedades sâbado e domingo 
corn Diniz Cruz, Catarina Cardeal, o Carteiro, Michelle 
Tavares, Carlos Martins, conjunto Eclipse e Cantigas ao 
Desafio pelos melhores repentistas de Toronto e Montreal. 

-No dia 4 de Julho, a "Portuguese Micaelense Charity 
Organization", realiza a sua festa anual em honra do Divino 
Espirito Santo, com saida do Cortejo da Brierdale Plaza até à 
Igreja de N. Senhora de Fâtima. Depois, o arraial no Clube 
Português de Cambridge. 

-As Testemunhas de Jeovâ, realizam o seu Congresso, no Salâo 
de Assembleia, Norval-Ontario, Highway #7, 2 kilômetros a 
oeste de Mississauga Road, de 9 a 11 de Julho. O Congresso 
estâ subordinado ao tema: A Palavra Profética de Deus. 

-Nos dias 9,10 e 11 de Julho, realiza-se a CARABRAM-99, em 
Brampton. O Pavilhào Português, ficarâ localizado no Century 
Gardens, 340 Vodden St., East, junto à Rutherford. Apreciem 
a nossa comida tipica, os nossos usos e costumes, e a müsica e 
as danças da nossa terra. Info: 453-0114. 

-O Clube Recreativo Cultural e Desportivo "OS LUSIADAS", 
em Hamilton, realiza o seu Pic-Nic no Romanian Park- 
Concession 10, domingo, dia 11 de Julho. Desportos, müsica 
variada e sardinhada grâtis. 

-A Casa dos Açores, em Toronto, realiza uma excursao a Fall 
River, de 27 a 31 de Agosto, para as festas do Divino Espirito 
Santo da Nova Inglaterra. Réservas, na Casa dos Açores: (416) 
603-2900. 

-A "ACAPO", em colaboraçâo com a Luso-Can Tuna, tem em 
aberto um concurso de Cartazes no âmbito do tema: "I Festival 
de Tunas Portuguesas no Canadâ", que irâ decorrer nos dias 
23, 24 e 25 de Setembro de 1999. Os trabalhos deverâo ser 
entregues até 16 de Julho, na sede da ACAPO, 722 College St., 
Suite 306, M6G 1C4, Toronto. Info: (416) 536-5961. 

Precisa-se de empregada para servir à mesa e ao 
balcâo. 
Contacte Joâo pelo telefone 652-8518. 

Armazém précisa de pessoal para empacotamento 
de végétais. 
Contacte Peter pelo telefone (905) 264-2233. 

Precisa-se de pessoal para limpeza na area de 
Mississauga. 
Telefone (905) 502-6555. 

Precisa-se de cabeleireira corn experiência. 
Telefone: 532-3433. 

Precisa-se de empregado para fazer pizzas e 
pessoas para distribuiçào, de preferência corn 
carro, para a area de Kipling & Rexdale. 
Contacte Humberto pelo telefone 747-9395 

Precisa-se de coordenador de programa para 
jovens que fale português e inglês e corn 
experiência a trabalhar corn jovens. 
TEL.: 530-6608 

Precisa-se de carpinteiro corn alguma experiência. 
Tel.: (905) 838-1160. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel.: (905) 669-6565 e fale corn José Botelho. 

O Consulado Gérai do Brasil em 
Toronto estâ corn uma vaga aberta para 
recepcionista/telefonista.Condiçôes: 
falar português e inglês, ter experiência 
e estar corn a situaçâo regularizada no 
Canadâ.Enviar curriculum Vitae até ao 
proximo dia 9 de Julho para: 
77 BLOOR ST. WEST, SUITE 1109 
TORONTO, ONTÀRIO M5S 1M2 

£FC & associates 

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

Contacte Sandy (905) 738-9073 
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Dâ que pcnsar 
Sei que alguém vai achar estranho. 

Q)iç na qualidade de Adjunto do Secretârio de Estado das Comunidades 
Portuguesas nâo o deveria fazer. Que me importa. Antes de o ser jâ 

opinava e, como qualquer cidadâo sou livre de me expressar. 

Entendi fazê-lo por mera questào 
de dignidade. Hâ mais de 
trinta anos que mexo nas coisas 

da emigraçâo, o bichinho morde-me 
no peito. Entendo ter esse direito. O 
direito de me exprimir. O direito de 
ter esta forma de diâlogo corn os 
portugueses residentes no 
estrangeiro. 
Nestes ültimos meses temos vindo a 
assistir a um churrilho de entrevistas, 
declaraçôes ou artigos de opiniâo 
sobre os ültimos très anos e meio de 
execuçâo governativa do Partido 
Socialista, quanto à area da 
responsabilidade da Secretaria de 
Estado das Comunidades 
Portuguesas que, mexem concerteza 
corn todos nos. Sô nâo reconhece o 
trabalho feito quem nâo estiver 
interessado nisso. 
Conhecemos bem quem sâo; acima 
de tudo os protagonistas do que nada 
fizeram quando tiveram 
responsabilidade governativa. Refiro- 
me como é ôbvio a alguns membros 
do PPD/PSD que descaradamente e 
desavergonhadamente têm vindo a 
fazê-lo. 

Para além de que nada tem de que se 
defender, o Eng. José Lello, nâo 
nécessita que alguém venha à praça 
pùblica fazê-lo. As obras, que nâo 
palavras, falam por si! Aquilo que 
realizou durante este periodo, farâ 
porventura que fique nos anais da 
histôria da emigraçâo e 
Comunidades Portuguesas, como o 
Secretârio de Estado mais 
empreendedor e executor. 
Todos -ele prôprio- sabemos que nem 
tudo esta concretizado e que algumas 
iniciativas nâo correram como séria 
de esperar, ou nâo agradaram a 
gregos e troianos. É a vida! 
Sabemos que o realizado foi-o corn o 
empenhamento abnegado de José 
Lello, e sobre a liderança e apoio de 
Jaime Gama. 
As Comunidades Portuguesas 
espalhadas pelo mundo têm hoje uma 
outra visibilidade e dignidade que 
nâo tinham antes da tomada de posse 
do actual Governo. 
Tudo o que se realizou foi sempre 
corn o objectivo de os servir e 
promover, e nâo apenas as promessas 
vâs como nos tempos dos governos de 
responsabilidade do PPD/PSD, 
durante mais de oito anos. Apenas 
como exemplo, porque nâo sera 
necessârio enunciar novamente as 
acçôes e actividades desenvolvidas, 
deixo esta evidência: 
Lembro-me de me deslocar à 

Junqueira e sentir um odor 
nauseabundo naquelas instalaçôes 
onde funcionârios püblicos passaram 
parte da sua vida em condiçôes 
humanamente deplorâveis e 
inadmissiveis. 
Très anos e meio depois de actuais 
membros do Governo Socialista 
visitarem aquelas instalaçôes, o 
Ministro Jaime Gama e o seu 
Secretârio de Estado das 
Comunidades Portugusas, 
inauguraram o Centro Emissor da 
Rede Consular que passaram a ter 
dignidade e condiçôes minimamente 
exigiveis nâo sô para os que ali 
trabalham, como as Comunidades 
Portuguesas as merecem. 

Hoje, qualquer historiador, se e 
quando o desejar, pode investigar 
sobre a nossa memôria colectiva -dos 
émigrantes que em todo o mundo 
têm feito histôria e dignificado 
Portugal nos paises de acolhimento. 
Antes, se ousassem fazê-lo, teriam que 
procurar documentos espalhados em 
vâos de escada, abandonados em 
salas sem condiçôes e sujeitos às 
intempéries do tempo. Era uma 
vergonha! 

Nestas mesmas instalaçôes, corn o 
mais moderno que existe, tudo foi 
devidamente organizado e 
microfilmado. 
Uma deputada do PPD/PSD, numa 
sua entrevista afirma "Nâo foi um 
bom governo para a emigraçâo". Sera 
que se referia a este? Se sim que falha 
de pudor. Sô quem esta deveras cego 
no seu sectarisme partidârio e 
invejoso -porque nada conseguiu fazer 
quando era governante- poderia 
proferir tais afirmaçôes. 

A deputada vem também defendendo 
demagogicamente a extensâo do 
Rendimento Minime Garantido aos 
émigrantes portugueses, quando é do 
conheceimento gérai que o seu Grupo 
Parlamentar votou contra a proposta 
do PS, entâo na oposiçâo, por a 
considerarem que "séria impossivel 
executâ-lo a nivel nacional e poria em 
causa o equilibrio das finanças 
püblicas, premiando a 
irresponsabilidade". Corn o PS jâ no 
Governo, o Grupo Parlamentar do 
PPD/PSD voltou a votar contra corn a 
mesma e insustentâvel argumentaçâo. 
Até hoje cerca de meio milhâo de 
cidadâos beneficiaram desta medida 
levada a cabo pelo Governo do PS. A 
Senhora deputada nâo pode esquecer- 
se assim tâo depressa e passar à 

demagogia leviana e irresponsâvel, 
criando assim expectativas a cidadâos 
que merecem todo o nosso respeito. 
Querer estender às Comunidades o 
Rendimento Minimo Garantido, 
quando se sabe que a sua aplicaçâo no 
estrangeiro séria impraticâvel, e até 
uma ingerência nas politicas sociais 
de outros paises, é demais! 

O Partido Socialista e o seu Governo, 
sensiveis às questôes sociais, 
anunciou um estudo, para aplicaçâo, 
através de um protocolo entre as 
Secretarias de Estado da Inserçâo 
Social e Comunidades Portuguesas, 
de ajudas a cidadâos portugueses que 

em dificuldades financeiras e no 
limiar da miséria se encontrem. É, 
assim, que os socialistas resolvem as ^ 
questôes. Os Secretârios de Estado 
Rui Cunha e José Lello demonstram 
assim e uma vez mais estarem 
sensibilizados para essa premente 
necessidade. 
Compreende-se a frustraçâo dos 
PPD/PSD's porque nada realizaram 
durante os dezoito anos que foram 
responsâveis por estas pastas. 
Nâo empreenderam ^qualquer 
reforma de vulto na ârea da 
emigraçâo e sobre estas matérias 
nunca se debruçaram. Até por isso, 
nâo merecem qualquer desculpa. 

B^NSONG HEDGES 

1999 SCHEDULE, TEAMS & THEMES 
SHOWS START AT10:30 P.M. SHARP 

CANADA - SATURDAY. JUNE 19 ' 

“Voices oF the Night” Pyro Psychedelia 

• '* CHINA - SATURDAY, JUNE 26 

“Chinese Spirit” Pyro Jazz . 

ITALY - WEDNESDAY. JUNE 30 

“Capriccio Italiano” Pyro Rock 

FRANCE - SATURDAY,’ JULY 3 

Fascination” Pyro Swing 

SPAIN - THURSDAY, JULY 8 ' 

“Character Latino” Pyro Latino 

■ GRAND FINALE - SATURDAY, JULY 10 

Melanie Doane Live • 

Tickets available at Ontario Place Box OFfice orTicketMaster outlets (416) 870-8000. 
Simulcast on MIX 99.9 FM. See Full details in the June 12 National Post 

or call the Ontario Place inFo-line at (416) 314-9900. 

ObiMoplace 
NATIONAL POST • AIR CANADA 

Sheraton Omtit^ 
Toixmto 

M/X99.9» Producer: Frank Furtado Ciiytv 
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Taças Europeias - Sorteio da 
pré-eliminatôria da Taça UEFA 

Jogos da pré-eliminatôria da Taça UEFA em futebol, a 
disputar a duos "màos", a 12 e 26 de Agosto, 
cujo sorteio se realizou em Genebra, Suiça: 

Grupo 1: 
Klaksvik (Ilhas Faroé) - Grazer AK (Austria) Gorica (Eslovénia) - Inter 
Cardiff (Pais Gales) Anderlecht (Bélgica) - Leiftur (Islândia) Lyngby 
(Dinamarca) - Birkirkara (Malta) 

Grupo 2; 
Belshina Bobruisk (Bielrùssia) - Omonia (Chipre) Viking (Noruega) - 
Principat (Andorra) Yerevan (Arménia) - Hapoel Telavive (Israel) Club 
Brugges (Bélgica) - Tulevik Viljandi (Estonia 

Grupo 3: 
VPS Vaasa (Finlandia) - Stjohnstone (Escôcia) Portadown (Irlanda 
Norte) - CSKA Sofia (Bulgaria) Kryvbas Kryvyi Rig (Ucrânia) - Shamkir 
(Azerbeijao) Steaua Bucareste (Roménia) - Levadia Maardu (Estonia) 

Grupo 4; 
Grasshoppers (Suiça) - Bray Wanderers (Irlanda) Liepaja (Letonia) - 
Lech Poznan (Polonia) Torpedo Kutaisi (Georgia) - Lantana (Estonia) 
Neftchi (Azerbeijao) - Estrela Vermelha (Jugoslavia) 

Grupo 5: 
Bodo Glimt (Noruega) - Vaduz (Liechtenstein) Gotemburgo (Suécia) - 
Cork City (Irlanda) KR Reiquejavique (Islândia) - Kilmarnock (Escôcia) 
Lokomotiv Tbilisi (Georgia) - Linfield (Irlanda Norte) 

Grupo 6: 
Serif Tiraspol (Moldova) - Sigma Olomouc (Rep.C.heca) Ujpesti 
(Hungria) - Vojvodina Qugoslavia) Spartak Trnava (Eslovaquia) - 
Vllaznia (Albania) Cwmbran Town (Pais Gales) - Celtic (Escôcia) 

Grupo 7; 
Apoel Nicôsia (Chipre) - Levski Sofia (Bulgaria) Ferencvaros (Hungria) 
- Constuctorul (Moldova) Shakhtar Donetsk (Ucrânia) - Sileks 
(Macedônia) Mondercange (Luxemburgo) - Dinamo Bucareste 
(Roménia) 

Grupo 8: 
Ankaragucu (Turquia) - B36 Torshvan (Ilhas Faroé) Inter Bratislava 
(Eslovaquia) - Bylis (Albânia) Riga (Letônia) - Helsinborg (Suécia) 
Vardar (Macedônia) - Légia Varsôvia (Polônia) 

Grupo 9: 
Zurique (Suiça) - Silema Wanderers (Malta) Hajduk Split (Croâcia) - 
Dudelange (Luxemburgo) Maccabi Telavive (Israel) - Kaunas (Lituânia) 

Grupo 10; 
Bate Borisov (Bielorùssia) - Lokomotiv Moscovo (Russia) Shirak 
(Arménia) - HJK Helsinquia (Finlândia) Olimpija Ljubljana (Eslovénia) 
- Kareda (Lituânia) 
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UEFA - Comité executive 
discute balcâs 

O Comité Executivo da Uniâo 
Europeia de Futebol (UEFA) reüne 
quinta-feira em Genebra para 
discutir a situaçâo nos balcâs e 
préparât a participaçâo no 
Congresso Extraordinârio da FIFA, 
dia 09 de Julho, em Los Angeles 
(EUA). Lennart Johansson e toda a 
équipa dirigente do organismo que 
superintende o futebol europeu 
deverâo participar nos trabalhos do 
congresso norte-americano. 
Apesar da agenda de trabalhos 
colocar ênfase nas questôes 
financeiras da FIFA, os dirigentes 
europeus deverâo mais uma vez 
concertât um discurso sobre as 
varias questôes que poderâo vir a 
ser abordadas. 

Além da preparaçâo'do congresso, 
o comité executivo da UEFA deverâ 
abordar a situaçâo actual nos 
balcâs. A UEFA, por intermédio da 
sua Task Force, autorizou a 
participaçâo dos clubes jugoslavos 
nas competiçôes europeias de 
1999/2000. 
O grupo de trabalho da UEFA 
ratificou as condiçôes estruturais e 
logisticas para a organizaçâof de 
jogos internacionais na Jugoslavia. 
Ficou igualmente decidido que o 
Partizan de Belgrade é declarado 
campeâo, sendo o représentante 
jugoslavo na prôxima Liga dos 
Campeôes, enquanto o Estrela 
Vermelha e o Vojvodina vâo 
disputar a Taça UEFA. : 

Comissâo Europeia abre 
processo contra a FIA 

A Comissâo Europeia interpôs um 
processo contra a Federaçào 
Internacional de Automobilismo 
(FIA), apropôsito daposiçào 
dominante deste organismo na 
atribuiçào de direitos televisivos 
para a Formula 7. 

A informaçâo foi avançada por fonte 
do prôprio organismo europeu, e a 
abertura do processo conclui um 
inquérito de dois anos da Comissâo 
Europeia às prâticas 
comerciais da Formula 
1 sob a presidência de 
Max Mosley. Uma 
"declaraçâo de 
objecçôes" foi dirigida 
à FIA, bem como a 
Bernie Ecclestone, 
présidente da 
Administraçâo da 
Formula 1 (FOA), e 
que é directamente 
responsâvel pela 
comercializaçâo dos 
direitos nos Grandes 
Prémios. O executivo 
da Uniâo Europeia 
(UE) considéra em 
concrete que muitos 

dos contratos comerciais do desporto 
automôvel, em particular os 
televisivos "sâo concluidos sobre 
bases ilegais e perante a jurisdiçào da 
Uniâo Europeia". 
No ultimo mês, a FIA havia 
denunciado a Comissâo Europeia no 
Tribunal Europeu de Justiça, 
acusando Karel Van Miert, 
comissârio da concorrêneia, de 
declaraçôes despropositadas e de ter 
revelado alguns documentes junto da 
imprensa. 
Van Miert, que nâo integra a nova 
Comissâo, afirmou que a FIA tentou 

assim entrar numa via 
"intimidatôria", e 
acrescentou que este 
organismo "infringe 
praticamente todas as 
regras do jogo", 
fazendo uso de uma 
posiçào dominante. 
EntretantO, a FIA jâ se 
recusou a comentar o 
processo que lhe foi 
instaurado pela 
Comissâo Europeia, 
corn o seu porta-voz, 
Francesco Lunganesi, 
a afirmar que se "trata 
de um passe 
administrative, sem 
comentârios". 
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Taça América - Peru vence, 
Bolivia e Paraguai empatam Osuplente Robert Holsen 

marcou terça-feira dois 
golos na vitôria do 

Peru frente ao Japâo, 3-2, - 
em encontro da primeira 
jornada, Grupo A, da 
Taça América em 
futebol, a decorrer 
em Assunçâo, no 
Paraguai. No outro 
encontro da jornada, 
também a contar para 
O Grupo A, os 
"anfitriôes" do Paraguai, que 
nesta ediçâo têm como objectivo o 
"tri", e a Bolivia, vice-campeâ, nâo 
foram além de um empâte sem golos 
(0-0). A entrada de Holsen, que no 
inicio do segundo tomou o lugar de 
Roberto Palacios, acabou por ser 
decisiva para a vitôria do Peru frente à 
équipa nipônica, que tal como o 
México participa corn o estatuto de 
convidado. A équipa asiâtica foi a 
primeira a marcar, logo aos seis 
minutos, corn um remate de cabeça de 
Wagner Lopes, apôs um pontapé de 
canto cobrado na direita, numa altura 
em que os japoneses praticavam um 
futebol vivo, corn trocas de bola 
râpidas e agressividade na defesa. O 
Peru procurou entâo pausar o 
encontro e começar a impôr o seu 
prôprio ritmo, e melhor condiçâo 
técnica, mas o dominio territorial e as 
varias ocasiôes de golo criadas pelos 
sul-americanos nâo tiveram traduçâo 
em golos, corn o guarda-redes japonês 
Seigo Narazaki a fazer valer as suas 
credenciais. Os tentos sô surgiriam na 
segunda metade, muito por culpa da 
entrada de Robert Holsen, jogador 
que trouxe uma maior mobilidade à 
turma peruana e mostrou pontaria 
mais afinada do que a dos seus colegas 
de ataque, sobretudo Palacios e 
Solano. Aos 70 minutos, Jorge Soto 
marcou o primeiro tento do Peru, 
quando jâ alguns começavam a 
duvidar das potencialidades da équipa 
orientada por Juan Carlos Oblitas, no 

seguimento de um cruzamento de 
Rebosio na esquerda. A emoçâo 

j/J regressou ao encontro, tal como a 
M motivaçâo dos peruanos, que 
■ voltariam a marcar, volvidos 

apenas très minutos, desta feita 
por Robert Holsen, a surgir 
corn rara oportunidade e 

aproveitar um ressalto 
defensivo. A sorte 

do jogo parecia 
ter mudado 

definitivamente e tudo apontava 
para um final em que o dominio 
pertenceria por inteiro ao Peru. Mas, 

contra a corrente do jogo, os japoneses 
voltariam a marcar, aos 77 minutos, 
através de um livre cobrado por 
Atsuhiro Miura, outro jogador que 
também havia entrado no segundo 
tempo, sem hipôteses para o guarda- 
redes Ibanez. 
A reacçâo do Peru nâo se fez esperar e 
quatro minutos depois, aos 81, Holsen 
bisaria, corn um excelente remate de 
cabeça a culminar um cruzamento de 
Flavio Mestri. Apesar de ter 
terminado sem golos, o outro 
encontro da jornada de estreia nâo 
teve menos emoçâo à mistura. Os dois 
conjuntos procuraram o golo e a 
Bolivia podia mesmo ter inaugurado o 
marcador, à passagem do primeiro 
quarto de hora, quando o benfiquista 
Erwin Sanchez cobrou corn muita 
força um livre directe. A melhor 
oportunidade do Paraguai no 
primeiro tento aconteceu, aos 30 
minutos, quando Nelson Cuevas 
ganhou o esférico e o seu remate 
acabou por deflectido por Luis 
Cristaldo e quase chegou a cortar a 
linha de golo. 
No segundo tempo, a entrada de 
Miguel Benitez para a formaçâo do 
Paraguai melhorou a condiçâo 
atacante da équipa e os homens da 
"casa" podiam mesmo ter feito o golo 
da vitôria, corn apenas cinco minutos 
para jogar, por intermédio de Diego 
Gavilan. 

Atletismo: provas combinadas - 
Portugal integra leque de 14 paises 

Calor/e paises, entre os quais 
Portugal, parücipam sébado e 
domingo na Taça da Europa de 
provas combinadas (decatlo é 
h(*piatlo), segunda Liga, que se 
realiza em Herentals, na Bélgica. No 
decatlo estarào présentes dez 
selecçôes, sendo Portugal 
representado por Mârio Anibal, que 
falhou praiicamente a ûltima época 
de pi.sta e a de rednto coberto deste 
ano, por lesào, Pedro Veloso, Carlos 
Dinis e Angelo Dias. Na competiçâo 
masculina participam também as 
selecçôes da Lituânia, Noruega, 
Bélgica, Bielorûssia, Grécia, Austria, 

Eslovénia, Eslovâquia e Dinamarca. 
No sector feminine (heptatlo) os 
concorrentes sâo Suiça, Noruega, 
Irlanda, Grécia, Dinamarca, Israel, 
Eituânia, Eslovénia, Hungria e 
Portugal, estes ûltimos representados 
por Sônia Machado, Mônica Sousa, 
Cristina Ferreira e Sônia Carvalho. 
Os atletas portugueses: - decatlo: 
Mârio Anibal (Benfîca) Pedro Veloso 
(Benfica) Carlos Dinis (Juventude 
Vidigalènse) Angelo Dias (CA 
Terceira) - heptatlo: Sônia Machado 
(Boavista) Mônica Sousa (Cavadas) 
Cristina Ferreira (Maritime) Sônia 
Carvalho (Sporting). 
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avança sozinha à 
candidatura ao 
Mundial de 20 
A Australia vai avançar, por 

agora, sozinha corn 
candidatura ao Mundial de 

futebol do ano 2010, mas, à cautela, 
admite a hipôtese de uma 
organizaçâo conjunta corn a Nova 
Zelândia. "Estâmes atentos a todas 
as opçôes que possam aumentar as 
nossas possibilidades, mas, nesta 
fase, apenas considérâmes uma 
organizaçâo autônoma", afirmou o 
présidente da Federaçâo 
Australiana de Futebol Basil 
Scarsella. Por outro lado, o 
présidente da Confederaçâo de 
Futebol da Oceania Charlie 
Dempsey, acredita que uma 
organizaçâo conjunta entre os dois 
paises, daria mais hipôteses aquele 
continente de se tornar anfitriâo do 
Mundial. Mas o présidente do 
organismo australiano foi 
categôrico: "A Austrâlia tem 
trabalhado arduamente na sua 
prôpria candidatura", declarou, sem 

dùvida à espera de poder tirar 
proveito da nova politica da FIFA 
de "espalhar" os campeonatos do 
mundo pelos quatro cantos do 
globo. Depois do apoio confesso do 
présidente da FIFA Joseph Blatter, 
à candidatura da Africa do Sul para 
a organizaçâo do Mundial'2006, e 
caso essa candidatura se concretize, 
a Oceania passaria a ser o ünico 
continente que nâo teria recebido 
um Campeonato do Mundo. 
Dempsey, que faz parte do grupo de 
acompanhamento do 
Mundial'2002, afirmou que a 
votaçâo para o evento de 2010 sô 
deverâ realizar-se por volta de 2004. 

Taças Europeias 
Sorteio da Liga dos Campeôes 

Resultado dos sorteios da primeira e seg^unda pré- 
eliminatôrias da Liga dos Campeôes em futebol, 

que se realizou em Genebra, na Suiça: 

Primeira pré-eliminatôria (14 e 21 Julho) 
Sloga Jugomagnat (Macedônia) - Kapaz (Azerbeijâo) 
Vestmannaeyja (Islândia) - Tirana (Aibânia) 
Partizan Belgrado 0ugoslâvia) - Flora Tallinn (Estônia) 
Barry Town (Pais Gales) * Valletta (Malta) 
Liteks (Bulgârîa) - Glentoran (Irlanda do Norte) 
Haka (Finlandia) - HB Torshvan (Ilhas Faroé) 
Skonto (Letônia) - Jeunesse Esch (Luxemburgo) 
StPatrick's Athletic (Irlanda) - Zimbra (Moldova) 
Zalgiris (Lituânia) - Tsement (Arménia) 

Segunda pré-eliminatôria (28 Julho e 04 Agosto) 

Rapid Vienna (Austria) - Barry Town (Pais Gales) ou Valetta (Malta) 
Anorthosis Famagusta (Chipre) - Slovan Brastislava (Eslovâquia) 
Partizan Belgrado (Jugoslavia) ou Flora Tallin (Estônia) - Rijeka (Croâcia) 
CSKA Moscovo (Russia) - Molde (Noruega) 
Liteks (Bulgaria) ou Glentoran (Irlanda Norte) * Widzew Lodz (Polônia) 
Haka (Finlândia) ou HB Torshvan (Ilhas Faroé) - Rangers (Escôcia) 
Dinamo Tbilisi (Georgia) - St.Patrick's Athletic (Irlanda) ou Zimbru (Moldova) 
Dnepr-Transmash Mogilev (Bielorûssia) - Solna (Suécia) 
Sloga Jugomagnat (Macedônia) ou Kapaz (Azerbeijâo) - Brondby (Dinan uirca) 
Rapid Bucareste (Roménia) - Skonto (Letônia) ou Jeuness Esch (Luxemburgo) 
Besiktas (Turquia) - Hapoel Haifa (Israel) 
Dinamo Kiev (Ucrânia) - Zalgiris (Lituânia) ou Tsement (Armenia) 
Vestmannaeyja (Islândia) ou Tirana (Aibânia) - MTK Budapeste (Hui’^ria) 
Maribor (Eslovénia) - Genk (Bélgica) 
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O MILÉNIO 

em futebol 
A conhecida "Copa America", este 
ano no Paraguay, corn inicio a 29 de 
Junho, esta dividida em 3 grupos: 
Grupo "A"/ 
-Bolivia, Japâo, Peru e Paraguay. 

Grupo "B"/ 
-Brasil, Chile, México e Venezuela 

Grupo "C"/ 
-Argentina, Colombia, Ecuador e 
Uruguay. 

Os dois primeiros de cada Grupo e, 
os dois melhores terceiros, passarâo 
aos Quartos-de-Final. 
A grande final sera no dia 18 de 
Julho, domingo, em Assunçâo. 

Grupos e jogos: 
Dia 29 de Junho, Grupo "A". 
-Paraguay- Bolivia 
-Peru - Japâo 
-Dia 2 de Julho. 
-Paraguay- J apâo 
-Peru -Bolivia 

Dia 5 de Julho. 
-Japâo -Bolivia 
-Paraguay- Perü 

Dia 30 de Junho, Grupo "B". 
-Brasil -Venezuela 
-Chile - México 
Dia 3 de Julho. 
-Brasil -México 
-Chile -Venezuela 
Dia 6 de Julho. 
-Brasil- Chile 
-México-Venezuela 

Dia 1 de Julho, Grupo "C". 
-Argentina-Equador 
-Uruguay -Colombia 
Dia 4 de Julho. 
-Argentina-Colombia 
-Uruguay -Equador 
Dia 7 de Julho. 
-Argentina-Uruguay 
-Colombia-Equador 

Os quartos-de-final, disputam-se 
entre 10 e 11 de Julho. As meias- 

finais, em 13 e 14 de Julho e, a 
grande final, no dia 18 de Julho, às 
17:15, em Assunçâo. 

Fufebol e fesla 
Para que os portugueses de Toronto 
e arredores, particularmente os 
madeirenses, possam assistir às 
grandes festas do Santissimo 
Sacramento -Pesta dos Madeiras-, 
no Madeira Field, em New Bedford, 
Massachussetts, o Grupo 
Desportivo Nacional da Madeira e 
Luis Bettencourt, promovem uma 

excursâo que sairâ de Toronto na 
sexta-feira, dia 30 de Julho e que 
régressa ao Canada, segunda-feira, 
2 de Agosto. 
Info: (905) 453-4129 ou, (905) 848- 
6857. 
Por outro lado, o Grupo Desportivo 
Nacional realiza um encontro de 
futebol corn "Os Vulcânicos de 
Cabo Verde de Boston", no 
Tompkon Park, Tompkon e Bloor, 
em Mississauga, às 15:30 horas de 
sâbado, 3 de Julho. Fim de festa no 
Tropical Nights, num convivio corn 
os Caboverdeanos de Boston. Todos 
bem-vindos! 
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