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0 Parque de Férias dos 
portugueses é jâ uma realidade! 
Fomos ver como andam as 
coisas no " Park Camôes" até 
aqui chamado “Portuguese 
Youth Camp”, um pouco a 
norte de Orangeville, a 
convite da Direcçâo, que nos 
recebeu de forma exemplar. 
O que vimos ao longo do dia 
encantou-nos, pois o campo é 
extenso, 120 hectares de 
terreno de grande beleza 
paisagistica, versâtil e 
variado em areas distintas e 
espaços. 
Encontra-se jâ dotado de 
infra-estruturas capazes de 
garantir um excelente 
aproveitamento. Tem âgua 

canalizada, luz em diferentes 
pontos, e rede telefonica. 
Segundo o seu Présidente, 
Manuel Carvalho, “hâ 
recursos financeiros sufici- 
entes para esta primeira fase 
e que compreende a limpeza 
e preparaçâo do Campo. 
Ira no entanto ter que “pedir, 
mais uma vez, a colaboraçâo 
sempre indispensâvel da 
Comunidade Portuguesa, 
sem a quai, este Campo 
nunca séria o que jâ é hoje”. 
Manuel Carvalho, disse 
ainda ao Milénio que “jâ 

Continua na pagina 5 

Os responsâveis do Portuguese-Canadian Youth Camp, 
no terreno adquirido, e pronto para limpeza e melhoramentos. 
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Joâo Soares é um artesâo de 
alto gabarito. Fomos 
encontrà-lo na sua tenda em 
Oakville. Homem simples e de 
boas maneiras tenta, sempre 
no seu discurso, colocar algo 
de positive. Nasceu na ilha 
montanha e foi de là que 
transportou para o Canada o 
gosto pelos botes baleeiros. 

Tudo poderâ ter começado corn um 
grave acidente de seu pai quando, em 
plena faina da caça ao cachalote. Joâo 
Soares, nâo esquece os velhos tempos da 
alta burocracia que se vivia em Portugal 
quando o pai, altamente ferido, devido a 
um golpe do remo do bote em que se 

encontrava a balear viria a ser 
transportado para o Faial e, o sistema de 
entâo, exigia uma assinatura de alguém 
residente na ilha azul para que o pai 
fosse assistido! Valeu, segundo nos 
contou, a bravura e a dedicaçâo do Dr. 
Humberto Santos que desbloqueou todo 
O imbroglio gerado por outros dois 
médicos mais novatos e o acidentado 
viria a salvar-se. 
Sobre a arte de produzir em alta 
qualidade e, em escala reduzida os 
botes, Joâo Soares afirma que algo nasce 
corn cada pessoa. Neste caso, afirma, 
trata-se de uma arte extremamente 
dificil de se aprender ou ensinar jâ que, 
tem muito a ver corn o gosto que jâ estâ 
na massa do sangue. 
Embora tenha começado aos 22 anos de 

Continua na pagina 5 
Joâo Soares em plena actividade. 
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Hoje, por todos os lados se ouve dizer que o Sol 
causa O cancro da pele. Nos jornais, revistas, 
radio e TV, os cuidados para que o Sol nâo 
estrague as férias às pessoas, sâo o "pâo nosso de 
cada dia". 
Este tema transporta-me aos bons tempos de 
menino e adolescente porque, nessas idades, 
banhei-me de Sol de manhâ à noite, anos a fio, 
corn outros companheiros e nunca ouvi falar do 
cancro da pele e, mais ainda, nunca vi ninguém 
corn tal problema. Nâo estou a dizer-vos que 
estou certo e que os "acusadores" do Sol estâo 
errados, nâo, nem pensar nisso! O que pretendo 
dizer é que talvez o Sol nâo seja tâo culpado 
como dizem. 
Se calhar estâo a tapar o Sol corn uma...peneira! 
E que, corn o andar dos tempos, as praias 
encheram-se de lixo, as âguas poluiram-se 
assustadoramente e, as pessoas, passaram a 
"borrar-se" de cremes e sprays milagrosos a torto- 
e-a-direito que, julgo, provocam mais doenças que 
o Sol. 

O Sol é uma fonte de vida, nâo um "cancro" da 
sociedade! 
Claro, o Sol em excesso pode provocar dissabores 
mas, tanto, também nâo. Os que nascem e vivem 
em climas frios têm de prevenir-se contra os 
excesos de Sol porque os seus corpos nâo estâo 
adaptados ao calor. Mas, aqueles que como eu -tu 
e eles!-, nasceram e souberam aceitar as caricias 
do Sol sobre a pele, nâo terâo necessidade de 
"acreditar" a 100% nas "desgraças" que o Sol possa 
causar. Penso que os excessos de comunicados 
cientificos contra o Sol, sâo caminhos "doces" 
para a venda de mais produtos que "defendem" a 
pele... e "pelam" os bolsos das pessoas! 
Cuidados e caldos de galinha nunca fizeram mal 
a ninguém, mas exageros como ouço e vejo por ai 
sobre o Sol, nâo aceito, desculpem la. 
E, se me for possivel, la irei às âguas lusitanas, 
tomar as minhas banhocas e "queimar-me" ao Sol 
da terra que me viu nascer. 
Sâo feitios... 

JMC 

TU GA TU LA com os Leitores 
Olà, companheiros 

de todas as semanas. 
Como esta pagina serve para tudo e 
para todos, boje vamos falar da 
Associaçào dos Déficientes Portugueses 
e, logo a seguir, de um "Curso de 
Verâo" que vai ter lugar na 
Universidade da Madeira -pela la. vez-, 
um intercâmbio magnifico para os 
nossos jovens estudantes, filhos de 
sôcios do Canadian Madeira Club. 

Déficientes, 
com nova Direcçao 

A Sociedade dos Déficientes Fisicos 
Portugueses do Ontario, tem nova 
Direcçâo, saida da reuniâo anual de 
Maio. Agora a Sociedade é presidida 
por Antonio Fraga, na vice-presidência 
Leonilde Vieira, tesoureiro Antonio 
Oliveira, secretâria Vanda Henriques e, 
2a. secretâria, Melissa Laranjeiro. A ex- 
presidente Isaura Carneiro, as nossas 
felicitaçôes pelo trabalho desenvolvido 
enquanto em funçôes. A Sociedade dos 
Déficientes foi formada em 19 de 
Novembre de 1987, no edificio Terra 
Nova, tendo comemorado os 10 anos de 
existência recentemente. 
Esta Sociedade serve para protecçâo, 
defesa e orientaçâo dos Déficientes de 

Antonio Fraga e Isaura Carneiro 

Lingua Portuguesa, residentes no 
Ontario. 
Tem de momento 25 sôcios déficientes 
e, sôcios colaboradores, na ordem dos 
250. 
Quem quiser ser sôcio colaborador 
pode telefonar e inscrever-se: (416) 536- 
4679. 
A propôsito de Déficientes, o Joâo Luis, 
escreveu: 

Sei que sou déficiente 
Mas encaro a realidade 
Coragem nâo me falta 
Nem força de vontade 

Gosto daquilo que faço 
Como qualquer cidadâo 
Sou pessoa dedicada 
E tenho bom coraçào 

A todos quantos me vêem 
Nâo me olhem corn desdém 
Sou gente como vocês 
E demonstro SER ALGUÉM ! 

É isso mesmo. Olhem os Déficientes 
corn olhos de ver, nâo maginalizem 
que nâo o merece. 

Curso de Verâo, na 
Madeira 

Entre 1 e 15 de Agosto de 1999, vai 
decorrer no Campus Universitârio e 
Parque Cientifico e Tecnolôgico da 
Madeira, o " lo. Curso de Verâo sobre 
Lingua e Cultura Portuguesa - A 
Diaspora Madeirense". 

Inscreveram-se 9 jovens, entre os 16 e 
25 anos de idade, filhos de sôcios do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, em 
Toronto. 

Foram escolhidos por um Juri pré- 
determinado, os seguintes jovens; 

Jacqueline Ferreira 
Cindy Canhas Faria 
Debbie Fâtima Nôbrega 
Christine Perestrelo 
Claudio R. de Freitas Abreu 
Câtia Gonçalves 

Suplentes: 

Débora Abreu 
Nancy Nunes 
Debbie Gonçalves 

Quando escrevemos este pequeno 
apontamento, esta era a sequência dos 
escolhidos. Nâo significa que, por 
quaisquer razôes, nâo tenham tido 
lugar algumas mudanças de interesse 
para todas as partes. 
Até para a semana. 
Nâo esqueçam que esta pagina précisa 

da vossa colaboraçâo. E, se vâo por 
agora de férias, que elas decorram da 
melhor maneira. 
Ciao. 

JMC 
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Pequenas Historias 
de GENTE grande 

Tem uma personalidade 
vincada. Vasco Furtado de 
Simas Belém, nasceu nas 
Lajes das Flores, 
Flores, Açores, 
em 14 de Janeiro de 1935. 

Estudou no Liceu Nacional de Angra 
do Heroismo até ao "velho" 7o. ano. 
Iniciou a sua carreira profissional 

Os simpàticos fiUios do casai Belém: 

Renato, Robin e Rui Belém. 

como lo. Oficial Civil da Força Aérea 
Americana - Oficial de 
Telecomunicaçôes. 
No Liceu, conheceu Maria Ligia da 
Silva Gregorio, natural da Graciosa, 
onde viu a luz do dia, em 29 de 
Dezembro de 1940. Maria Ligia da 
Silva Gregorio, apôs o Liceu 
completou o seu curso de Professera 
do Ensino Elementar. 
Vasco Belém e Maria Ligia Belém, 
casaram no dia 28 de Setembro de 
1960, na Igreja de Nossa Senhora da 
Conceiçâo, em Angra do Heroismo. 
Apôs uma passagem de 13 meses por 
Salvador da Bahia, Brasil, Vasco 
Belém radicou-se no Canada, onde 
chegou em 4 de Abril de 1966. Iniciou 
a sua carreira na CP 
Telecomunications tendo, mais tarde, 
ingressando na Douglas Aircraft 
Canada. 
O casai Belém, tem très filhos: Renato 
Belém, nascido a 5 de Agosto de 
1962, em Angra do Heroismo; 
também em Angra, nasceu o Rui 
Belém, em 11 de Janeiro de 1964 e. 
Robin Belém, a filha que nasceu jâ 
em Mississauga, no dia 28 de Junho 
de 1977. Robin, a mais jovem, esta no 

Estatutos de autonomia 
necessitam de ser potenciais 

O Présidente da Repübltca, Jorge 
Sampaio, defendeu no domingo 
como fundamental a concentraçao 
de esforços na utilidade do actual 
estatuto das regiôes autônomas 
comoi: factor dé desenvolvlmento. 
mais do que discutir as suas 
sucessivas evoluçôes. Falando 
numa recepçâo oferecida pelo 
Ministro da Repùblica para os 
Açores no primeiro dia da sua Madeira, se perça na populaçao 
visita de duas semanas ao portuguesa a consciência de que a 
arquipélago, Jorge Sampaio solidariedade entre as partes do 
sublinhou que +a eficâcia das territôrio nacional nâo se esgota na 
autonomias regionais assenta no definiçâo desse modelo. Jorge 
seu desenvolvlmento econômico, Sampaio adiantou que, passades 25 
cultural e social, +0 desafio anos da revoluçâo em Portugal, +é 
colectivojâ nâo é o debate em torno importante manter uma 
do modelo e repartiçâo de perspectiva aberta sobre o futuro 
competêneia por se encontrar das autonomias regionais e que, 
esgotado, produziu os sens frutos embora nâo temendo qualquer 
positivos, mas antes saber como evoluçâo, nâo lhe compete 
tirar o melhor proveito nacional +estimulâ-la nem sequer abrir 
das autonomias que temos pistas sobre os caminhos possiveis. 
consolidando o espaço nacional +0 que devo sublinhar é a 
através de duas regiôes autônomas necessidade de recusar todas as 
fortes corn o maior significado para perspectivas fechadas e siraplistas, 
a afirmaçâo geo-estratética de venham elas de um lado ou do 
Portugal, comentou. O Présidente outro do Atlântico, quanto aos 
da Repùblica manifestou, por outro desafios que hoje se colocam âs 
lado, +receios de que, depois de autonomias, porque das 
tantos anos de um natural debate perspectivas fechadas nascem^ 
sobre o modelo politico- desnecessârias tensôes regionais, 
administrative dos Açores e da disse Jorge Sampaio. 

Maria Ligia e Vasco Belém, um casaifeliz, numa das festa comunitârias em que participaram. 

4o. ano de Ciências, na Universidade 
McMaster, em Hamilton. 
As telecomunicaçôes deixaram aos 
poucos de interessar o Vasco Belém, 
por isso, passou-se corn armas e 
bagagens, para as...comunicaçôes. 
Comunicaçôes directas corn o püblico 
e corn as ilhas do Arquipélago do seu 
nascimento... Abriu a sua Agência de 
Viagens -a Belém Travel-, em 
Mississauga, no dia 1 de Maio de 
1974. 
A partir de 7 de Julho de 1974, Vasco 
Belém, mudou a sua Agência para 
Toronto, onde ainda se mantém, na 
Dundas e Brock. Para além das 
tradicionais vendas para o universo 

português, Vasco Belém, especializou- 
se em excurçôes a Fâtima, Santo 
Cristo, Jerusalem, e outras. 
Vasco Belém, é sôcio de Benemérito 
do Sport Club Angrense, de Toronto, 
clube do quai jâ foi o Présidente da 
Assembleia Gérai. 
Como homem de familia, tem como 
passatempos favoritos o convivio 
familiar, o campismo, 1er, viajar e, 
praticar desporto, tal como nadar, 
jogar futebol e baseball... 
Jâ tivemos o prazer de viajar corn o 
Vasco Belém. Nâo parecendo, é 
divertido. Extremamente correcto, 
educado e cumpridor. 
Um bom companheiro de viagens. 

JMC 

Na Agência Belém, tendo ao lado a sua secretâria Lidia. 

Aqui Vasco Belém jâ tem o “corie de cabelo” apropriado para as férias ao ar livre... 

* DRIVE ME ^ 
CAR RENTAL 

Aiitantiweiè i CaniKlifté (7 e 8 
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' Servi^i» 24 horais 
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25-B Cariboo Ave., Toronto Tel: &Ù4'"4555 
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Tenho por norma ser urn 
respeitador intransigente da lei. E 
uma questâo de principio a que nos 
habituaram embora, nalguns casos, 
mesmo a cumpri-la, discorde em 
absoluto corn o seu conteüdo. Por 
vezes penso se os legisladores 
estavam de espîrito aberto!?? 
Uma das leis que mais me 
arrepia,prende-se corn a imigraçâo. 
Vivemos num estado de direito 
mas, O pelouro da imigraçâo que 
deveria, sob força da lei, ser de 
âmbito nacional, nâo é! 
Temos uma lei de imigraçâo em 
Quebec e outra no Ontario e, nâo 
sei se teremos mais por este vasto e 
extenso pais!!! 
O que poderi ser um critério na 
provincia francôfona, terâ outra 
ieitura no Ontario! 
Mas, afinal somos ou nâo, parte 
intégrante de um pais coeso onde os 
direitos fundamentais sâo 
respeitados? Temos ou nâo, livre 
trânsito de pessoas e bens? E que, 
da forma como estâ obriga-nos a 
uma confusâo terrivel de raciocinio! 
Por falar em confusâo, porque é que 
O governo federal canadiano nâo 
décréta uma lei de amnistia para 
todas as pessoas que estâo neste 
momento a residir e a trabalhar 

A verdade é que, 
teremos rigorosamente 

de duplicar a 
populaçâo se des^amos 

que 0 progressa nos 
venha bâter à porta, 

neste 
pais? Nâo me entra na cabeça - 
nunca entrou! - porque é que, 
estamos a criar economias 
subterrâneas pagando em 
numerârio a seres humanos que, hâ 
anos, vivem no Canada mas que 
ainda nâo foram autorizadas a se 
legalizarem como parte intégrante 
deste que, ainda nesta semana, foi 
uma vez mais, considerado o 
melhor pais para se viver?!! 
A verdade é que teremos 
rigorosamente de duplicar a 
populaçâo se desejamos que o 
progresso nos venha bâter à porta. 
Corn esta extensâo territorial 
canadiana, ou seguimos o exemplo 
dos Estados Unidos aumentando os 
dados demogrâficos ou, 
continuaremos a ser um parente 
pobre das decisôes das 
multinacionais e das regras 

impostas por Washington! 
Por outro lado, é ver-se o terreno 
ideal para os chamados 
"conselheiros de imigraçâo" que 
mais nâo fazem, do que aquilo que 
0 interessado poderia fazer ou seja, 
passar pelos mesmos trâmites da lei 
e tratar directamente do assunto 
corn os funcionirios da imigraçâo. 
Ou sera que existem poçôes 
mâgicas para quem desejar 
permanecer neste pais recorrendo a 
outrem?!! Penso que nâo até por 
experiência propria. 
Todavia, o negôcio que se faz corn a 
chamada prestaçâo de serviços 

S(^a como jbr, o melhor 
remédia sera 

as autoridades 
canadianas deixarem 
estar os que estâo e, 
abrir novamente as 

portas da imigraçâo, 
para que nâo 

venhamos a perder 
0 comboio do 

proximo século. 

parece que jâ foi muito melhor, 
especialmente no tempo em que 
alguém, mentindo, afirmava que 
este ou aquele cliente tinha de 
permanecer no Canada porque em 
Portugal havia perseguiçâo 
religiosa! A isto chamo faltar à 
verdade e ser cruel para corn o 
sistema politico português que nâo 
admite qualquer tipo de 
perseguiçâo! 
Um autêntico despodor! 
Por outro lado, o actual sistema 
canadiano aceitou que os chamados 
"conselheiros de imigraçâo” 
ajudassem a mentir, o que torna o 
assunto ainda mais répugnante. 
Seja como for, o melhor remédie 
serâ as autoridades canadianas 
deixarem estar os que estâo e, abrir 
novamente as portas da imigraçâo 
,para que nâo venhamos a perder o 
comboio do proximo século. E que, 
mais tarde ou mais cedo vâo 
produzir votos. 
Nâo se fala tan to em produçâo? 
Porque nâo utilizâ-la beneficiando o 
semelhante? 
Ao fim e ao cabo, talvez seja uma 

boa medida para ganhar eleiçôes!?? 

Ou nâo sera? 
Luis Fernandes 

India e Peiquistâo chegam 
a acordo para acabar 

com conflito na Caxemira 
Altos comandantes 
militares da India e 

do Paquistâo 
chegaram a um 

acordo para a 
retirada dos 

militantes islâmicos 
da Caxemira e 

^ reduziram, assim, 
os temores quanto 

à generalizaçâo 
do conflito 

entre os dois paises. 

O piano, discutido durante todo o fim 
de semana num posto de fronteira 
indiano em Atari, na provincia do 
Punjab, prevê que os guerrilheiros 
apoiados pelo Paquistâo se retirem da 
parte de Caxemira controlada pela 
India e que ambos os lados 
suspendam os ataques aéreos, a troca 
de fogo de artilharia e as ofensivas por 
terra. 
A India informou que os seus 
soldados abstiveram-se de abrir fogo 
em todos os quatros sectores da regiâo 
de Kargil, o principal ponto de 
disputa em Caxemira e onde Nova 
Delhi vinha conquistando importantes 

vitôrias. 
Ao mesmo tempo, o ministro do 
Exterior do Paquistâo, Sartaj Aziz, 
informava que os militantes estavam a 
recuar e que o conflito se acalmava. 
India e Paquistâo disputam o dominio 
total sobre Caxemira, que foi dividida 
entre os dois paises através da 
chamada Linha de Contrôle, 
demarcada em acordo assinado em 
1972. 

Desde que se tornaram independentes 
da Grâ-Bretanha, em 1947, indianos e 
paquistaneses travaram duas guerras 
pela regiâo do Himalaia. 

PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

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

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Continuaçào da pagina 1 

O Parque de Férias dos portug^eses é jà uma realidade! 
estâo na forja alguns projectos para 
serem apresentados dentro de algum 
tempo para angariar ajudas 
financeiras posteriores". 
Quanto ao objectivo do Campo, eles 
passam, segundo os seus dirigentes, 
"pelo desenvolvimento de actividade 
para crianças e jovens, de lazer, 
recreaçâo, desporto e cultura. Mas, jâ 
que as condiçôes sâo tâo favorâveis, 
bavera espaço para os adultos 
fazerem os seus Picnics, festas, 
encontros, ou mesmo outras 
iniciativas". 
Adiantaram-nos entretanto que, jâ 
esta pensado um Pic-nicâo, "pois 
nunca se fez nenhum até hoje na 
Comunidade Portuguesa, no quai 
procuraremos juntar todos os Clubes 
e todas as pessoas". 
Surgiu mesmo, uma data em 
hipôtese. " Vamos ver se o 
conseguimos fazer para Setembro. 
Depuis diremos o que se decidiu", 
disse-nos o Présidente, Manuel 
Carvalho. 
Quanto as actividades possiveis neste 
Campo, "elas vâo desde os campos de 
Férias, os encontros de jovens, hâ 
espaço para futebol, e outros 
desportos colectivos mas também hâ 
espaço para jogos aquâticos, 
desportos e jogos na natureza e de 

campo e um sem fim de 
actividades ao ar livre. 
Um Director informou-nos 
que também " se poderâo 
usar uma ou outra, das casas 
que restam na propriedade e 
onde, depuis de algumas 
pequenas obras se pode 
instalar um "pequeno quartel 
general" ou seja um 
escritôrio, corn recepçâo ou 
zona de apoio. 
Do que vimos, poderemos 
dizer que, desde lençôis de 
âgua limpida onde jâ se pode 
mergulhar e nadar, até aos recantos 
que convidam à leitura, à reflexâo ou 
ao silêncio e à contemplaçâo, até 
pedaços de terra onde se poderâ ter 
uma horta ou mini-Quinta para 
contacta corn as plantas e animais, 
passando pela jâ existente rede de 
caminhos que ligam as diferentes 
partes deste paraiso, transformando 
um simples passeio em agradâveis 
momentos de especial prazer. 
Das jâ poucas pessoas que ali 
permanecem, tudo tem sido 
preparado devidamente para receber 
a nova situaçâo. 
Pelo que vimos, ouvimos, poderemos 
afirmar que o Campo Camôes tem 
"pernas, e nâo sô, para andar”. Resta 

a 
juntar esforços para que em breve, 
todos possamos deliciar-nos corn esta 
pequena maravilha e deliciar os 
nossos filhos e netos pois, é a pensar 

Manuel Carvalho lidera 

0 grupo que vüitou 

0 Parque Camôes, 

neles, que tantos 
esforços estâo a ser 
feitos. 
Desejamos apenas 
que, o tempo nâo vâ 
passando e, um dia, 
tenhamos que nos 
lembrar das "obras de 
Sta. Engrâcia" ou das 
obras de " Mafra". 

Estamos certos de que nâo teremos 
motivos para tal. Aguardemos. 

Um trabalho de Nuno Miller. 

Continuaçào da pagina l 

\ DESCOBERTA DE IIM ARTE$Â0 

Luis Fernandes 

de idade a ajudar a preparar a 
madeira para que um tio, também 
artesâo, produzisse os botes 
miniatura, sô aos 61 é que viria a 
produzir a sua primeira obra. 
Segundo os entendidos na 
matéria, parece que resultou e, 
hoje, é dos poucos artesâos que 
restam neste campo. 
Joào Soares é capaz de produzir 
entre 8 a 10 miniaturas por ano e 
fez questâo de afirmar serem 
todos vendidos a alemâes, 
franceses, americanos e 
canadianos que passam pelas 
ilhas dos Açores. 
Tem pena que os nossos 
portugueses residentes entre nôs, 
nâo se interessem mais por estas 

coisas mas afirma que a maioria 
nâo cresceu dentro do ambiante 
maritimo. 
Uma produçâo canadiana que 
merece todo o nosso apoio. 
Um artesâo que nâo contabiliza as 
horas, pelo numéro de produçôes 

mas sim, pelo 
carinho e gosto, que 
coloca na feitura de 
cada exemplar. 
Foi intéressante 
conversât com este 
compatriota. Mais 
intéressante foi 
observât o 
pormenor de cada 
obra acabada. 
Parabéns Joâo 
Soares. 

ASSINE E DIVULGE 

o MliÉNIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, incluindo o 

GST, para EUA $75. e Europa $130. 

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

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome: 

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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CiMciH da libliria ic HI 
Vou procurar apresentar- 
Ihes elementos que 
permitam melhor 
compreender que 
circunstâncias contextuais e 
especiHcas contribuiram 
para que Portugal 
desenvolvesse condiçôes 
para a internacionalizaçâo 
do Comércio, que venho a 
referir à algum tempo e, 
mais precisamente ao 
desenvolvimento dos 
Descobrimentos 
Portugfueses. 

aseando-me em documentos 
Portugueses e outras fontes 
podemos registar que pelo 
século XI jâ havia relaçôes 

comerciais com a Europa do Norte e 
Mediterrânica. 
Hâ conhecimento de que jâ 
anteriormente se registavam 
movimentos comerciais por terra de 
produtos do Oriente que chegavam a 
Portugal pelo centro da Europa. 
Jâ havia pimenta à venda em Portugal 
no século XII. 
Corn O crescimento graduai das frotas 
de barcos comerciais do Rei e de 
Mercadores Portugueses, foi possivel, 
Jâ em 1194, marcar a presença dos 
nossos barcos em aguas da "mancha" 
e no Oriente. 
Hâ também registos da presença 
portuguesa na Feira de Tessalônica, 
bem como de que, pelo ano 1240, 
viviam em França, Burgueses 
portugueses. 
Também sâo conhecidas, por volta de 
1225, ataques da pirataria Inglesa a 
uma embarcaçâo Portuguesa o que 
veio demonstrar a existência do 
movimento comercial maritimo entre 
os dois paises. 
Para se obterem maiores garantias de 
segurança neste tipo de transporte 
comercial, recorreu-se ao Rei para 
que passasse " salvos condutos" e, 
jassim, pudessem ser defendidas as 
embarcaçôes em actividade. 
Dos produtos transaccionados podem 
destacar-se, o vinho, o sal e o azeite, 
depois as madeiras, a cortiça os 
cortumes e as peles, estes ültimos de 
menor peso, pensa-se, em relaçâo ao 
anterior. 
Portugal comprava ao estrangeiro, 
armas, metais variados, produtos 
fabricados no Norte da Europa, 
artigos de luxo e bens essenciais como 
cereais e outros. 
Jâ sâo aplicadas nesta época as "taxas" 
sobre os produtos importados, à 
excepçâo de alguns bens alimentares 
que em algumas situaçôes estavam 
isentos. 
Como a Contabilidade nacional 
ainda nâo se apresentava organizada 

devidamente, nâo nos é possivel saber 
com rigor como se apresentava o 
saldo da balança comercial ou seja a 
diferença de valores entre o que se 
comprava e o que se vendia ao 
estrangeiro. 
Pode dizer-se no entanto, que 
Portugal era carente de vârios artigos 
fabricados fora do pais. Por outro 
lado é seguro afirmar que os nossos 
produtos tinham bom escoamento no 

exterior. 
Hâ uma referência intéressante 
acerca do elevado preço que os 
produtos estrangeiros atingiam em 
Portugal, tendo mesmo o Rei sido 
"obrigado" a regulamentar a situaçâo 
para evitar tais especulaçôes. 
Dizia a Lei que, "o comércio deveria 
ser feito por via maritima 
preferencialmente", isto, para que o 
rei pudesse acompanhar melhor o 
trajecto dos produtos e evitar as 
situaçôes referidas. 
Nesta Lei estavam também incluidas 
referências acerca das embarcaçôes 
chegadas a portos Portugueses que 
deveriam voltar à sua origem 
carregadas corn o mesmo valor que 
traziam. 
Assim, procurava-se por um lado, que 
o frété nâo saisse tâo dispendioso, 
bem como, incentivar e estimular as 
exportaçôes Portuguesas. 
Surge no Reinado de D. Dinis, o 
Banco de Comércio que desenvolve a 
utilizaçâo das "letras" para garantia 
bancâria. 
Foi ainda proibido a exportaçâo de 
moedas de ouro e prata, o que nos 
ajuda a perceber o conjunto das 
decisôes legislativas tomadas, pois 
assim se tentava também reduzir a 
possibilidade de cobiças dos vârios 
Corsârios e piratas que jâ 
proliferavam em vârias zonas. 
O aparecimento de vârios locais fixos 
de comércio no pais, a realizar em 
datas fixas, desenvolveu um circuito 
interno onde surgiu um novo 
intermediârio, que viria a constituir- 
se como um dos fortes responsâveis 
pela criaçâo de uma rede comercial 
Portuguesa. 
Sâo de destacar ainda, pelo volume e 
valor das trocas efectuadas e pelas 

especificidades inerentes ao negôcio, 
as relaçôes comerciais corn a França e 
a Inglaterra. 
Eram concedidas regalias especiais 
para quem trabalhasse corn estes 
mercados. 
Em 1353, a provar o bom 
desempenho comercial corn a 
Inglaterra, a convençâo estabelecida 
por um periodo de cinquenta anos. 
Hâ bastantes referências ao 
movimento de barcos . de 
proviniências e destines diverses, nos 
portos Portugueses, tanto na cidade 
do Porto como em Lisboa e noutras. 
Como se verifica, as relaçôes 
comerciais Portuguesas corn a Europa 
sâo de "longa data, no entanto, hâ 
necessidade de enquadrar alguns 
"personagens" da histôria desta época 
para que se percebam melhor os 
factores que foram movendo o pais 
nesta direcçâo, quer no piano interne 
quer externe e que especialmente 
neste dominio, aqueles que viriam a 
ser fundamentais para o 
desenvolvimento da Expansâo. 
Apesar da Nobreza, como temos 
visto, ter chegado ao reinado de D. 

Dinis corn algum destaque na cena 
Portuguesa, o crescimento da classe 
Burguesa e especialmente a que se 
veio a juntar ao comércio maritimo, 
veio a contribuir decisivamente para 
o desenrolar dos acontecimentos. 
Se no mercado interne a "figura" do 
Mercador foi decisiva para a criaçâo 
de um roteiro de distribuiçâo 
nacional, a Burguesia, corn os sens 
lucres, a par corn o rei puderam dar 
inicio às relaçôes corn o Norte de 
Africa e posteriormente à exploraçâo 
maritima. 
Tudo isto sô foi possivel corn politicas 
especificas de incentive à expansâo 
corn a mobilizaçâo de vârios sectores 
da vida nacional, corn melhorias 
técnicas importantes no capitule da 
navegaçâo, astronomia, comunicaçâo, 
linguas e outros dominios que 
abordarei oportunamente. 

Investigaçôes 
arqueologicas trouxeram 
revelaçôes intéressantes 
para Mundo Cristâo 
As investigaçâo arqueolôgica na 
cidade velha de Tiberiades, 
trouxeram revelaçôes intéressantes 
para o Mundo em gérai mas, em 
especial para Mundo Cristâo. 
Digo para todo o Mundo em gérai 
pois todos, temos uma curiosidade 
natural pela histôria em variados; 
aspectos e manifestaçôes. 
Para o Mundo Cristâo, em especial , 
pois ainda hâ muitos mistérios acerca 
de diferentes detalhes da vida de 
Cristo e do Seu Povo que se procuram 
revelar e esclarecer ainda hoje. 
Nalguns casos, começam jâ a 
aparecer dados que nos ajudam a 
juntar algumas "peças" como no caso 
das recentes descobertas. 
Jâ hà algum tempo, o Instituto de 
Arqueologia da üniversidade Ebraica 
de Jerusalém, tinha descoberto um 
tesouro de moedas e diverses objectas 
de Arte do final da época das 
Cruzadas. 
Tentando explicar tal facto pela fuga 
dos Cristâos aos ataques Islâmicos e, 
sabendo que tomavam como 
precauçâo quanto ao future incerto 
que a guerra oferecia, enterrar os seus 
tesouros na cave das suas casas, para 
que, na hipôtese de poderem 
regressar, lâ encontrarem os seus 
valores. 
Chegou-nos pelo nosso 
correspondante de Israel, Benjamim 
Dukarsky, a informaçâo de que 

encontraram recentemente, um 
tesouro de moedas, em très vasilhas 
de barro, enterradas por baixo do 
châo, numa casa da cidade antiga de 
Tiberiades. 
Mais de um milhar de moedas, 
pertencentes à referida época da 
Faümida. 
Tratou-se de um periodo de Dinastia 
Muçulmana que se desenvolveu entre 
909 corn o Rei Ubaide Alâ Assaide e 
prolongou-se até 1167 ao Rei Al 
Alide, 
Estenderam o seu dominio ao norte 
de Africa e Oriente. Tinham uma 
cultura forte e eram guerreiros 
actives, 
Cüriosamente, num dos vasos, 
encontram 58 moedas rarissimas com 
a imagem de Jesus Cristo e uma 
inscriçâo em Grego que diz: 
"Jesus Rei e Messias Rei dos Reis" 
Junto às moedas, jâ apelidadas de 
"moedas de Jesus” . encontrou*se 
também, um conjunto de objectas de 
rara beleza do mesmo periodo. 
Tais descobertas ajudam a 
compreender melhor até que niveis 
da vida Cultural, Econômica, 
artjstica a personagem de Cristo 
influencioü os espiritos da época. 
Corn a colaboraçâo de Benjamim 
Dukarsky- para o "Milénio'- 

Nun0 Miller 
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PRESIDENTE 
DA REPÙBLICA 

ELOGIA MISSÔES 
HUMANITARIAS DA 

FORÇA AÉREA 
NOS AÇORES 

O Présidente da Repüblica, Jorge Sampaio, 
elogiou^ na ilha Terceira, o papel da Força 

Aérea Portuguesa em missoes 
humanitarias e de salvamento nos Açores. 

Jorge Sampaio, que visitou a Base Aérea n° 4, onde foi 
elucidado das missoes atribuidas nos Açores aos très 
ramos das Forças Armadas, disse fazer questao de, 
publicamente, relevar esse papel, jâ que a generalidade 
dos portugueses desconhece o contribute que a Força 
Aérea dâ, no arquipélago, às populaçôes locais. 
Para além das missôes militares, a Força Aérea 
Portuguesa, opérande a partir da base das Lajes, 
realiza, anualmente, mais de uma centena de 
evacuaçôes médicas inter-ilhas, colabora na 
fiscalizaçâo da ZEE e presta acçôes de busca e 
salvamento numa zona do Atlântico équivalente a 
mais de 50 vezes a ârea de Portugal. 
No terceiro dia da sua visita aos Açores, Jorge Sampaio 
visitou o polo da Terra Châ da Universidade dos 
Açores e, antes de partir para a ilha das Flores, 
participou numa prova de alcatra e assistiu também a 
uma tourada à corda em S. Bento. 

DOMINGOS MEAT PACKERS ETD 

kabiluai M corner de 

aUa qua£idude da 
VmmgM Meal Pack&ia 

Horacio Domingos 

our>o po'P’tugui? 

rr\0[ OTC^CIO 
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Jaxdim ataca festa PS 
e chama "peixeira alfacinha" 

a Edite Estrela 
O PSD/M atacou as declaraçôes 
proferidas pelos dirigentes socialistas 
na festa popular do PS/M, que 
decorreu domingo, classificando 
Edite Estrela como "uma peixeira 
alfacinha". Num comunicado 
assinado pelo présidente da comissâo 
politica regional do PSD, Alberto 
Joâo Jardim, este refere-se ao lider do 
PS/M, Mota Torres, como «o 
arrogante comissârio socialista que 
derrapou nas asneiras do costume». 
O documento chama à autarca e 
dirigente socialista Edite Estrela 
«peixeira alfacinha» e diz que esta 
proferiu as «despreziveis provocaçôes 
habituais e desonestamente 
considerou dos socialistas a 
inequivoca obra do governo regional 
e o desenvolvimento econômico- 
social por este promovido». «Festarola 
socialista, palhaçada continental, cuja 
doutrinaçâo era de Quim Barreiros», 
sâo expressôes utilizadas pelo lider do 
governo madeirense para se referir à 
iniciativa do PS/M na Fonte do Bispo 
que, segundo os socialistas, 
congregou cerca de 20 mil pessoas. 
«Lamenta-se que esta gente em vez de 
defender o governo de Lisboa nâo 
explique porque é contra o 
alargamento necessârio da 

autonomia politica, porque é que 
Lisboa nâo honra os compromissos 
corn a Regiâo, nem paga o que deve, 
nâo explique o porquê desta 
campanha para dar mais dinheiro aos 
Açores do que à Madeira, référé o 
comunicado. Na festa de domingo o 
présidente do PS/M afirmou que 
Jardim era o «grande forasteiro, o 
grande intruso na democracia, 
pertencendo ao mundo da ditadura e 
da autocracia». 
Por seu turno. Edite Estrela, apontou 
aspectos relacionados corn o alegado 
«défice democrâtico» existente na 
Regiâo. 

identificou alegados ladrôes 
de canhâo do século XVIII 

A Policia Judiciâria da 
Madeira identificou très 
homens como alegados 
autores do crime de furto de 
um canhâo do século XVIII 
que esteve submerso nas 
imediaçôes da Ponta do 
Patacho, na ilha 
do Porto Santo. 

A peça pertenceu ao navio "Slot 
Ter Hooge", que naufragou no 
século passado, e foi rebocada, 
apôs ter sido içada do fundo do 
mar corn recurso a um balâo 
apropriado, em Agosto de 1998. 
O canhâo foi levado para a 
Madeira a reboque da embarcaçâo 
dos autores do furto, que foi 
apreendida pela IJ. 
O inquérito policial serâ agora 
remetido para o Ministro Pùblico 
do Porto Santo com a proposta de 
deduçâo de acusaçâo contra os 
alegados ladrôes, que aguardam os 
trâmites do processo em liberdade. 
Segundo um comunicado difundo 
pela PJ, as investigaçôes 
desencadeadas apuraram que os 
autores do furto, todos residentes 
no Porto Santo, procuraram 

vender o canhâo, corn cerca de 
duas toneladas de peso e quatro 
metros de comprimento, a 
particulares, chegando a 
desembarcâ-lo para a transacçâo. 
Como esta nâo se concretizou, 
abandonaram o canhâo nas 
imediaçôes da costa, a 22 metros 
de profundidade. A peça foi 
posteriormente localizada corn o 
apoio da Policia Maritima e 
capitanias do Funchal e Porto 
Santo. O Instituto Português de 
Arqueologia foi também 
informado da situaçào, para tomai 
as medidas convenientes na 
recuperaçâo e restauro da peça. 

Guterres, na Madeira 
o lider regional do Partido Socialista 

disse ao Diârio de Noticias que 
Antônio Guterres vai deslocar-se à 

Madeira, em Setembro, no âmbito da 
pré-camapanha eleitoral para as 

legislativas nacionais. 
Esta visita é anunciada depois de o 

présidente do Governo regional, 
Alberto Joâo Jardim, ter criticado o 

primeiro-ministro, por nunca ter 
visitado a Madeira em trabalho desde 

que tomou posse. O PS respondeu, 
dizendo que Antônio Guterres desloca- 

se à Madeira quando entender e nâo 
por pressâo do Executivo régional. 

Teixa de desemprego de 2,9% 
no primeiro trimestre de 1999 

A taxa de desemprego na Madeira no 
primeiro trimestre de 1999 foi de 2,9 
por cento, mantendo-se sem variaçâo 

em comparaçâo corn igual periodo 
anterior, informou o gabinete da 
presidência do governo regional 
madeirense. Segundo o mesmo 

documento, o inquérito efectuado à 
situaçào do emprego na Regiâo, apurou 

que a taxa de actividade fixou-se em 
46,2 por cento, sendo que, do total da 
populaçâo activa, 53,3 por cento tem 

entre os 25 e os 44 anos e 16 por cento 
situam-se na faixa etâria dos 15 aos 24. 

O sector terciârio représenta o maior 
numéro de efectivos, corn 55,4 por 

cento, seguido do secundârio (30,3 pc), 
enquanto o primârio tem 14,3 do total 
do emprego. Comércio, administraçâo 

pùblica, hotels e restauraçâo sâo os 
ramos do sector terciârio corn maior 

peso. Do total de empregados por conta 
de outrém, 87,3 tem vinculo contratual 
permanente. A populaçâo entre os 25 e 

os 44 anos é a mais afectada pelo 
desemprego. 

Mais de 166 mil turistas 
sô no inicio de 1999 

divulgados pelo gabinete / da 
presidência do governo regional, em 
Março de 1999, entraram na Madeira 
67^213 turistas, mais 11,8 por cento do 
que em igual periodo de 1998. O 
numéro de dormidas ascendeu a 457 
mil, contribuindo para o total de um 
Valor acumulado nos primeiros très 
meses do corrente ano supérior a um 
milhâo. A Alemanha (28 por cento) e 
o Reino Unido (27 por cento) sâo os 
principais mercados geradores de 
turistas para a Regiâo. Os serviços 
detectaram uma quebra nas 
dormidas dos visitantes provenientes 
dos mercados italiano, belga e sueco. 
Por outro lado, registaram-se 
evoluçôes positivas em relaçâo a 
alguns paises da Uniâo Europeia 
(Dinamarca, Espanha, Reino Unido, 
Portugal Continehtal e Holanda). 

A Madeira foi visitada no primeiro 
trimestre de 1999 por cerca de 166 
mil turistas, que representaram mais 
de 8,6 milhôes de contos de receitas 
para os estabelecimentos hoteleiros 
da Regiâo. Segundo dados 
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MAIS UM SUCESSO 

ARABRAIVI 
Aconteceu na laboriosa cidade de 
Brampton e, segundo apurâmos, 

' constituiu mais um sucesso. 
Teresa Alves e colaboradores, nào 

^ se pouparam a esforços para que, a 
-, ediçâo deste ano, fosse mais um 
" marco na divulgaçâo dos nossos 

valores e produtos. 
I Corn uma série de expositores, o 
I Century Gardens foi talvez 
I pequeno para levar toda uma série 
I de forasteiros que tiveram o feliz 

gosto de visitar o pavilhào 
português. 
Corn um tema genérico de 
Carnaval, nâo faltaram as danças 
tradicionais do pais irmào e a 
beleza e simplicidade de artistas de 
palmo e meio que, nestas terras, jâ 
demonstraram serem dos mais 
conceituados. 
Segundo observâmos, houve 
mesmo gente de outras etnias que 
se deslocou ao nosso pavilhào da 

Carabram para se deliciar corn a dedicaçào das gentes lusitanas de 
cozinha tradicional portuguesa. Brampton. 
Uma iniciativa digna de registo e Pelo que observâmos damos a nota 
que fica saldada pelo êxito obtido, maxima. 
produto de grande esforço e Luis Fernandes 

DO GO^RNO: 
AIRBUS DA 

o Présidente do Governo 
Regional, Carlos César, 
disse que os Açores e os 
açorianos nâo querem que 
os seus horizontes se 
confinem apenas aos 
espaços sociais, 
econômicos e 

^culturais visiveis da 
interioridade atlântica. 

Nem tâo pouco queremos manter 
como fatalidade a reclusâo 
ultrapassâvel da nossa condiçâo 
ultraperiférica - acrescentou Carlos 
César, no discurso proferido, na 
ilha Terceira, durante a cerimônia 
de baptismo do aviâo “Airbus” da 
SATA Internacional, no âmbito de 
uma visita oficial iniciada pelo 
Présidente da Repùblica aos 
Açores. 
Sublinhou que o baptismo do aviâo 

“Terceira”, que teve como 
madrinha a esposa do Chefe de 
Estado, Maria José Ritta, simboliza 
a realizaçâo de um sonho 
persistente, que acompanhou a 
visâo de geraçôes de açorianos e 
que tem lugar num periodo em que 
os Açores tomam nas suas mâos o 
objectivo imperioso de abrir novos 
caminhos de e para Regiâo. 
Carlos César afirmou que este novo 
aviâo da SATA Internacional 
permitirâ igualmente lançar novas 
pontes de comunicaçào corn a 
comunidades açorianas espalhadas 
pelo Mundo. 
Referindo-se ao contrato de 
concessâo à SATA Internacional 
das rotas de Ponta Delgada para 
Lisboa, Porto e Funchal, frisou que 
facilitarâ a expansào da 
companhia, adiantando que as 
previsôes apontam para que, em 
1999, transporte cerca de 900 mil 
passageiros, ou seja um montante 

équivalente a quase quatro vezes a 
populaçâo residente nas nove ilhas 
dos Açores. 
Em termos de volume de negôcios, 
o ritmo de crescimento do Grupo 
SATA nestes ùltimos anos tem sido 
significativo: de 9,3 milhôes de 
contos em 1996, estimâmes 
ultrapassar os 19 milhôes de contos 
em 1999, o que, em très anos, 
représenta um acréscimo superior a 
100 por cento. Para este valor 
contribuirâ, de forma substancial, 
esta aeronave, ampliando-se 
também, as condiçôes de operaçâo 

da SATA junto dos paises que 
acolhem as nossas comunidades 
emigradas - sublinhou ainda o 
chefe do executive régional. 
Na ocasiào, a madrinha do aviâo 
“Terceira” fez uma breve alocuçâo, 
onde saudou todos os 
trabalhadores e responsâveis da 
SATA pelo esforço e 
empenhamento que têm 
desenvolvido para o sucesso deste 
importante projecto. 
Maria José Ritta destacou também 
a importâneia das ligaçôes aéreas 
para uma Regiâo como a os Açores. 



10 MISCELANEA 
Quinta-feira, 75Julho, 1999 

O MILÉNIO 

O estado actual da Regionalizaçâo na Europa 
Vejamos qual é a situaçâo da 
regionalizaçâo na Europa. 
Podemos, à partida, Gonsiderar 
quatro grandes grupos: 

-Os Estados fédérais ou de tendência 
federal (incluindo também a Itâlia, a 
Espanha e as Regiôes Autônomas 
portuguesas), caracterizados por 
deterem competência legislativa; 
-Os Estados da Europa central e 
oriental do ex-regime comunista; 
-O norte da Europa e as ilhas 
britânicas, onde as Monarquias 
adaptaram-se a um "self-government" 
das "communas" (municipios); 
-Os paises unitârios do sul, 
influenciados pelo sistema jacobino 
centralizador, herdado da Revoluçâo 
Francesa. 
Estados Fédérais ou de tendência 
federal, temos a Suiça, onde 
recentemente se nota a tendência 
para reunir alguns dos tradicionais 
Cantôes (federados) em Regiôes mais 
arnplas. Temos também a Alemanha, 
a Austria e a Espanha, necessitando o 

Governo, neste ûltimo pais, de fazer 
alianças corn partidos regionais, a fim 
de ter maioria absoluta no 
Parlamento. 
Temos ainda a Bélgica, corn uma 
tendência crescente dos Flamengos 
para se separar. 
Hâ ainda a Rüssia, cujo federalismo 
contém seis categorias diferentes de 
territories federados; as Repüblicas 
dotadas de Constituiçâo; os 
"Territôrios" (Kraia); as cidades 
fédérais; as regiôes; as regiôes 
autônomas; e os distritos autonomes 
(Okrongui). 
Na Itâlia, corn a nova reforma do 
Estado, o territôrio passou a se dividir 
em quatro escalôes: o Estado, as 
regiôes, as provincias e as cidades e 
comunas. Para o Estado ficaram os 
Direitos Fundamaentais dos 
cidadâos, a Defesa, a politica externa, 
a ordem pûblica, a tutela dos bens 
culturais, parte das competências 
fiscais, principios gérais dos sistemas 
de educaçâo e de saùde. 
As regiôes têm poderes "sub- 

legislativos" e regulamentares nos 
dominios nâo atribuidos ao Estado. 
Podem também fazer acordos 
internacionais, no âmbito das suas 
competências. Prevista a eleiçào do 
Présidente da Regiâo por sufrâgio 
universal directe, o quai escolherâ os 
membres ("assessoris") do seu 
executive, responsâvel ante a 
respectiva Assembleia Regional. 
A proposta de lei do Conselho de 
Ministres italiano de 9 de Março de 
1999, prevê a regionalizaçâo parcial 
da Justiça, composte por magistrados 
e por eleitos regionais e municipais. 
Finalmente, ainda neste tipo de 
descentralizaçâo politica, temos as 
ilhas portuguesas, Regiôes 
Autônomas dotadas de poder 
legislative limitado, que beneficiam 
das receitas fiscais cobradas no 
respective territôrio, corn capacidade 
para participar em certes actes 
internacionais, corn Estatuto prôprio 
e de iniciativa exclusiva, corn ample 
poder executive e patrimônio prôprio 
bastante lato. 
Vejamos agora os paises da Europa 
central e de leste, de ex-regime 
comunista , os quais nos primeiros 
anos que se seguiram à libertaçào, 
institucionalizaram a autonomia 
municipal. Mais dificil vem sendo a 
adopçâo do escalâo regional. 
Onde encontramos evoluçâo mais 
acentuada, corn criaçào das 
respectivas Regiôes, é na Polonia e na 
Hungria. 
Na Repùblica Checa, a lei prevê a 
regionalizaçâo do territôrio, a partir 
do ano 2000. 
A Eslovâquia limita-se a "unidades 
territoriais superiores, sem 
autonomia e administradas por 
funcionârios do Estado central. 
A Eslovénia esboça um sistema de 
ronda mais as associaçôes de 
municipios corn desconcentraçâo de 
serviços do Estado, numa mistura de 
delegados dos municipios, corn 
eleitos directamente. 
A Bulgaria tem uma Constituiçâo de 
cariz fortemente unitârio. A sua 
Reforma Administrativa de 1998 
prevê 28 regiôes ("oblasti"), mas corn 
um Governador nomeado pelo 
Estado e corn amplos poderes, incluso 
sobre os respectivos Municipios. 
Na Letônia, sô agora se começa a 
esboçar um projecto de reforma para 
criaçâo de Regiôes. 
Na Lituânia, hâ dez regiôes, mas 
controladas, cada uma, por um 
funcionârio do Estado central. 
Na Albânia, a estrutura regional e o 
distrito ("rrethet"), onde coexistem 
orgâos eleitos, corn os représentantes 
do Estado. 
Na Moldâvia, criaram-se nove 
depertamentos ("Judete"). No 
entanto, é grande, ainda, a confusâo 

A soluçâo do problema de Timor- 
Leste vai ficando mais longe. 

I, Adiado o referendo, Koffi Annan 
' anunciou também o adiamento do 

- processo de recenseamento dos 
timorenses. 
O clima de medo e insegurança e a 

, persistência das acçôes de 
violência levadas a cabo pelas 
milicias nâo deixaram outra 
alternativa à ONU, que quer uma 
votaçâo Justa e livre, 

f, "Estou muito triste por vir a 
; Timor-Leste e verificar que ainda 

prevalece um clima de medo e 
/ intimidaçâo. (...) Ironicamente, 

esta em contraste corn o clima 
; existente na Indonésia", lamentou 

Francesc Vendrell, enviado pes.soal 
5 de Kofi Annan a Timor-Leste. 

Vendrell falava numa conferência 
, " de imprensa na sede da Missâo da 

ONU em Timor-Leste ÏJMET), durante a quai foi 
gada a decisâo de Kofi 
n de adiar o înicio do 
seamento, devido a 
emas de segurança. Numa 

enviada no sâbado ao 
dente do Gonselho de 
ança, Hasmy Agam* Annan 
im prazo até sexta-feira para 
as autoridades indonésias 
m "medidas concretas" para 
itir a segurança no territôrio. 

"Os recentes incidentes em m 
Maliana, Viqueque e Liquiçâ 
envolvendo pessoal da UNAMET ^ 
serviram para destacar o grande p 
problema da impunidade das J 
milicias", salientou Annan. É 
Salientando que diverses f 
ministres indonésios, incluindo os ^ 
titulares dos Negôcios 3 
Estrangeiros, Ali Alatas, e da 
Defesa, general Wiranto, se S 
deslocaram a Dili, Kofi Annan ; 
référé que o adiamento de très dias 
permitirâ que sejam adoptadas 
"medidas concretas". 

Durante a conferência de 
imprensa, o chefe da UNAMET, 
lan Martin, salientou que caberâ 
também a Annan determinar, corn 1 
base na avaliaçâo feita no terreno, g 
se estâo reunidas as condiçôes 1 
para se iniciar sexta-feira o 1 
recenseamento. g 

Annan faz ultimato a Jacarta ; 
A ONU anunciou o segundo adiamento no processo de Timor: 
0 recenseamento nâo se fard enquanto nào houver segurança 

Por: 
Alberto 
Joâo 
Jardim 

corn os poderes do Prefeito (delegado 
do Estado central) e dos Municipios. 
Na Ucrânia, nâo hâ regiôes politicas, 
à excepçâo da Crimeia. 
Na Croâcia, existe uma escala 
regional (a "Zupanija"), corn 
Assembleia eleita e um chefe 
Executive, da responsabilidade 
daquela. Porém, de competências 
muito diminutas. 
A Georgia caracteriza-se por uma 
assimetria entre as "repüblicas 
autônomas", corn fortes tendências 
separatistas, e o restante pais 
extremamente centralizado. 
A Jugoslâvia estâ centralizada, mercê 
da natureza do regime sérvio. Na 
Arménia e no Azerbeijâo mantém-se 
o centralisme da época soviética. 
A Bôsnia reflecte ainda as sequelas da 
guerra civil. Temos aqui uma situaçâo 
bastante assimétrica. Uma parte 
centralizada, sem regiôes, a 
"Republika Srpska", e a Entidade 
Croato-Bosniaca que é uma 
Federaçâo descentralizada, formada 
por dez Cantôes. 
Os paises do norte da Europa e as 
ilhas britânicas - Reino Unido, 
Irlanda, Holanda, Dinamarca, 
Noroega, Suécia, Finlândia e Islândia- 
possuem um sistema tradicional em 
que o escalâo regional é uma entidade 
mais administrativa do que politica -o 
"county" (condado). 
Serve tanto de suporte ao Estado 
(desconcentraçâo), como aos 
Municipios, donde recolhe 
représentantes. 
A devoluçâo da Autonomia -bastante 
larga- à Escôcia, delegaçôes 
legislativas ao Pais de Gales, e um 
novo Parlamento na Irlanda do 
Norte, representam uma importante 
evoluçâo no Reino Unido. 
Nos restantes paises deste grupo, 
evoluçôes timidas, de carâcter 
experimental, na Suécia e na 
Finlândia, sem eleitos regionais. 
E na Noroega (19 "Fylkeskom- 
muner"), na Dinamarca (14 "Amt"), 
na Repüblica da Irlanda (8 
"colectividades territoriais") e na 
Holanda (12 "provincias"), nâo 
existem quaisquer reformas de 
envergadura, corn estes escalôes 
regionais muito fracos e sem se 
distinguirem de um direito 
intermunicipal. 

A França, pesem embora visiveis 
esforços de descentralizaçâo e de 
regionalizaçâo nos ùltimos anos, 
Portugal Continental, a Grécia e a 
Turquia mantêm-se num modelo 
unitârio e centralizado. 
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Alentejo mais despovoado 

ASSEGURANDO A PESSOA 
CHAVE DE UM NEGÔCIO... 

1. Hoje em dia, a administraçâo dos negôcios é mais importante do que 
nunca - devido à alta competiçào, ao aumento de preços e impostos, aos 
regulamentos do governo e ao aperto das margens de lucro. 

2. O sucesso de um negôcio deve-se à experiência e habilidade das 
pessoas que o administram. 

3. A morte da pessoa chave do negôcio destrui todos os valores dos 
negôcios. 

4. O mundo moderno dos negôcios dita que todos os riscos e perças 
deveriam ser cobertos o mais vasto possivel por alguma forma de seguro, 
tais como seguro contra fogo, compromisso financeiro, workers 
compensation, roubos, manutençâo de equipamentos, interrupçâo do 
negôcio, acidentes de automôvel. Contudo, é lôgico que o valor humano 
no negôcio seja assegurado para protéger a maior perça que o negôcio 
possa sofrer. 

5. A melhor maneira para substituir tais perças é obter um seguro de 
vida, porque; 

Indemnizarâ o negôcio e evitarâ a perda de lucros. 
Produzirâ dinheiro de impostos para obter os serviços de um 
sucessor. 
Produzirâ dinheiro de impostos para liquidar dividas, 
promissôrias, empréstimos, hipotecas e outros compromissos 
financeiros. 
Produzirâ um fundo de dinheiro de impostos, no quai os 
dividendos poderâo ser pagos se o trabalho piorar. 
O aumento de dinheiro e valor de empréstimos sobre a apôlice 
sâo um bem especial durante a duraçâo do contrato sendo 
inteiramente segregado do capital. 

6. A posse de uma apôlice de seguro de vida sobre a pessoa chave do 
negôcio estabiliza inteiramente o negôcio porque mostra aos bancârios, 
aos clientes e aos credores que o negôcio estâ protegido em caso de 
perda. 

7. A lealdade, a eficiência, e a paz de espirito dos executivos e de outros 
empregados serâ aumentada porque garantirâ a continuaçào do negôcio 
em caso de falecimento da pessoa chave. 

PORQUE OIMPREVISTO 
ÀO TEM HORA MARCAD 

DANIEL FERNANDES 

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

e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 

Pianos de reforma (RRSP) 

aMuîual / Preservaçào de heranças 

IA 
(24 HORAS) 

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

Um relatôrio do 

Eurostat aponta 

esta regiâo 

portuguesa como 

a que mais 
habitantes 

perderâ na UE 

num periodo 
de 30 anos 

Alentejo é a 
regiâo da Europa 
que mais habitantes perderâ - 

19 por cento - até 2025, segundo um 
relatôrio do Eurostat - organismo de 
estatistica da Uniâo Europeia - 
divulgado na véspera do Dia Mundial 
da Populaçâo. 
Contrariamente, e para o mesmo 
periodo, os Açores e a Madeira 
constam da lista das dez regiôes 
europeias que registarâo maiores 
aumentos demogrâficos: subidas de 
27 e 22 por cento, respectivamente. 
Em 2025, diz o relatôrio do Eurostat, 
metade dos europeus viverâ em 
regiôes em retracçâo. A perda de 
populaçâo regional deixarâ de ser 
excepçâo. 
A causa fundamental da retracçâo é o 
crescimento negativo natural. 
Adianta o Eurostat que nâo parece 
provâvel que a pressâo da migraçâo 
externa â Europa diminua, pelo que 
"se espera que os fluxos se 
mantenham a nivel internacional". 
Por outro lado, a balança da 
migraçâo interna "serâ negativa para 
vârias regiôes". 
"Esta balança negativa na Europa 
serâ, assim, muitas vezes compensada 
pelos fluxos migratôrios 
internacionais. Por isso, as regiôes 
corn uma rede de migraçâo negativa 
estarâo em minoria. Em contraste, o 
numéro de regiôes em retracçâo corn 
um crescimento natural negativo e 
uma rede de migraçâo positiva vâo 
disparar de oito em 1990-95 para 56 
em 2020-2050." 
Outra caracteristica das regiôes em 
retracçâo é uma proporçâo 
relativamente elevada de idosos 
contra baixa proporçâo de crianças e 

adolescentes. As consequências do 
envelhecimento serâo fortemente 
sentidas nessas regiôes também 
porque nelas é maior o numéro de 
desempregados e sâo em gérai mais 
pobres. 
Embora a perda de populaçâo possa, 
pelo menos parcialmente, aliviar o 
desemprego elevado, as "regiôes em 
retracçâo" tendem a enfrentar a saida 
de jovens altamente preparados", o 
que tornarâ ainda mais dificil 
melhorar a sua situaçâo econômica". 
O relatôrio do Eurostat indica que o 
numéro de europeus aumentou de 
296 para 372 milhôes desde 1950 a 
95, a uma média de 0,51 por cento 
anuais. Se as actuals tendências 
demogrâficas persistirem, a 
populaçâo aumentarâ para 388 
milhôes em 2025, ou seja, uma média 
anual de crescimento de apenas 0,15 
por cento. "A populaçâo começarâ a 
decrescer cerca de 2020 e por volta de 
2050 espera-se uma retracçâo total 
que se aproximarâ dos numéros 
actuals." A verdade é que as 
expectativas criadas pelo "quadro- 
base" do Eurostat mantêm as 
tendências demogrâficas actuals na 
Uniâo Europeia. 
Assim, a média de filhos por mulher 
cairâ de 1,95 para as nascidas em 
1950 para mais ou menos 1,65 para as 
que nasceram depuis de 1970; nas 
prôximas très décadas, a expectativa 
de vida para os recém-nascidos 
aumentarâ cerca de cinco anos para 
os rapazes e quatro para as raparigas; 
no periodo de 1995-2010, os padrôes 
da rede de migraçâo inter-regional 
mantêm-se. 

QUEMM EÆJVÆMÆÆt 3€ÆÆM3M^ 

ünTôo conTflCTt “O niLfniO" 
C flnunCIE os SCUS PRODUTOS DE COMPPA E VEriDA, 

nfl Pftcmo DOS CLOSSIflCaDOS. 

fflLE COM o nosso DEPflPTflMEriTO DE PU&LIClDflDE. 
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Guterres e Durâo 
contra UNITA 

O primeiro-ministro e o lider do 
maior partido da oposiçâo nào 
comentam Almeida Santos. Mas 
também nào têm düvidas de que o 
movimento de Jonas Savimbi é o 
principal culpado pela guerra. 
Paulo Portas foi o ünico lider 
partidârio português a criticar as 
declaraçôes do présidente da 
Assembleia da Repüblica, nas quais 
Almeida Santos admite que a guerra 
sera a "ünica soluçâo" para o conflito 
angolano. 
O lider do PP apelou mesmo ao 
Présidente da Repüblica para que 
desautorizasse Almeida Santos, o 
que, de facto, nào aconteceu. 
"O dr. Almeida Santos é um dos 
principais responsâveis pela 
chamada descolonizaçào exemplar, 
que tanto sofrimento trouxe. 
Lamento que agora queira uma 
guerra exemplar", afirmou o 
présidente do CDS/PP. 
Durâo Barroso foi muito mais 
cauteloso nos comentârios às 
afirmaçôes do présidente da 
Assembleia da Repüblica. 
O présidente do PSD tem poucas 
esperanças em ver Angola em paz. 
"A curto e médio prazo, nào é 
possivel uma soluçâo negociada para 
a guerra", afirmou o ex-ministro dos 
Negôcios Estrangeiros, responsâvel 
pelos acordos de paz de Bicesse 
entre José Eduardo dos Santos e 
Jonas Savimbi. 

As culpas, segundo Durâo, recaem, 
acima de tudo, no lider da UNITA. 
Savimbi foi incluido no lote 
"daqueles que, em Angola, 
continuam a querer a guerra". Aliâs, 
para o ex-chefe da diplomacia 
portuguesa, Jonas Savimbi tem 
"especiais responsabilidades" no 
prolongamento da guerra por terras 
angolanas. 
Uma posiçâo em tudo idêntica à do 
primeiro-ministro. Antonio Guterres 
recusou comentar directamente as 
palavras de Almeida Santos, mas 
lembrou que o Governo português 
tem defendido o cumprimento dos 
acordos assinados e que "o principal 
factor de ruptura desses acordos tem 
sido a UNITA". 

O PCP, através de Carlos Carvalhas, 
lembrou que a prôpria ONU 
considéra que hâ "uma parte que é 
responsâvel" - a UNITA, que tem 
desrespeitado todos os acordos. 

Mario Soares propôe Comissâo 
de Etica em Estrasburgo 

Mârio Soares vai propor aos seus 
pares no Parlamento Europeu (PE) 
a criaçâo de uma Comissâo de 
Etica, no âmbito de um piano de 
acçâo de oito pontos destinado a 
dinamizar a câmara de 
Estrasburgo. 
O documento elaborado por Mârio 
destina-se a "tornar mais animados 

os debates e a travar o controlo 
burocrâtico da agenda 
parlamentar", segundo comuni- 
cado do grupo socialista. 
O piano proposto sera enviado por 
carta a cada um dos seus pares em 
Estrasburgo e integra-se na 
campanha de Mârio Soares à 
presidência do PE. 

Arqueologia: Ruinas de Troia 
recuperadas para grande publico 
As ruinas de Trôia, principal centro ruinas, descobertas no séculù XVI e 
Ibérico de conservaçâo e monumento nacional desde 1910, 
comercializaçâo de pescado no ao turismo cultural.. O centro 
Império Romano, vâo ser conservador esteve em actividade 
recuperadas pelo IPPAR e pela desde o século I ao V d.C., 
empresa IMOAREIA para "fruiçâo chegando a abâstecer todo o 
do grande püblico". O Instituto Império e, além dos mais de 50 
Português do Patrimônio tanques de saïga de peixe, a estaçâo 
Arquitectônico (IPPAR) assinou um arqueolôgica tem uma area 
protocole para a recuperaçâo, habitacional, um balneârio, très 
conservaçâo e valorizaçâo das zonas de enterramento e um nücleo 
ruinas de Trôia com a IMOAREIA religioso. O complexe despertou o 
Sociedade Imobiliâria, proprietâria interesse dos investigadores desde o 
do terréno e financiadora do século XVI e dos reis D. Fernando e 
projecto, no sentido de habilitar as D. Maria II, seus protectores. 

Papa vai à India depois de Sinodo 
sobre a Europa em Outubro 

o papajoâo Paulo II desloca-se à 
India depois de um Sinodo sobre a 
Europa que se realiza em Outubro 
no Vaticano, anunciaram fontes da 
Santa Sé. O documento de 
trabalho do Sinodo dos bispos 
consagrado à Europa do Terceiro 
Milénio, que se realiza de 01 a 23 
de Outubro na presença do papa, 
foi divulgado. Joâo Paulo II vai 
depois à India para anunciar as 
conclusôes do Sinodo sobre a Asia, 
que se realizou de 19 de Abril a 17 
de Maio de 1998. O porta-voz do 
Vaticano, Joaquim Navarro, 
confirmou que o Papa tenciona 
anunciar as referidas conclusôes 
em Bombaim, provavelmente em 
Novembre. Navarro nào excluiu a 
possibilidade de outras etapas na 
Asia, nomeadamente Vietname, 
cujas autoridades jâ se dispuseram 
a receber o papa desde que as 
relaçôes diplomâticas entre a 
Santa Sé e Hanoi sejam 
restabelecidas antes, o que parece 
dificil num prazo tào curto. 
Enquanto isso, Joâo Paulo II, que 
se encontra de férias nos Alpes 
italianos, estuda o seu projecto de 
peregrinaçào a Jerusalém e aos 
lugares santos do Médio Oriente, 

bem como ao Iraque, Siria, 
Jordânia e eventualmente também 
à Grécia. Segundo o porta-voz de 
Joâo Paulo II, o pontifice nào 
receia eventuais "implicaçôes 
politicas", pois acredita que todos 
perceberâo que a peregrinaçào 
tem carâcter exclusivamente 
religioso. 

Mhtrwt qué ir a Tnmwiio se, em MÈjrampten, 

encontra tudo em LVMitEitLAND, na Advance 

Boulevard, a Este da Bixie Boad, 

Ainda, 
a maior 

exposiçào e 
venda de 

Cozinhas e 
Casas de 
Banhoe 

artigos afins. 
Cozinhas por 
medida, com 

serviço ràpido 
e eficiente. j 

^ . ÿ - I 

K» 

m. 

LUMBERLAND, 
>. é um mundo corn s 
I todos os tipos de 
I madeiraspara a 
\ construçâo e, um 
- paraîso de 

cerâmicas, 
importadas de | 

Portugal e 
Espanhçi. 

Mosaicos, desde | 
.98 cêntimosH! | 

Em 

cerâmica, 

nào encontra | 
mais nem | 
melhor. 

Visite hoje mesmo a LLMBCRL4ND 
HOME CENTRE INC., onde encontra 

pessoal português e uma experiência 
de 40 anos  

Informaçôes: 
(905) 792-2800 
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GOVERNO FINANCIA PROJECTOS 
PARA. A RECONSTRUÇÂO 
DE 13 IGR^AS NO FAIAL 

O Governo Regional dos 
Açores e as parôquias 

da ilha do Faial 
assinaram sexta-feira os 

contratos-programa 
para nnanciamento dos 

projectos de 
reconstruçâo de 13 

igrejas danlHcadas pelo 
sismo do ano passado. 

A cerimônia, a que presidiu o 
Présidente do Governo Regional, 
Carlos César, decorreu no centro 
de culto dos Flamengos, a 
anteceder uma missa celebrada 
pelo Bispo de Angra, D. Antonio 
de Sousa Braga, em memôria das 
vitimas do sismo de 9 de Julho de 
1999. 
Nos termos dos contratos, que 
foram subscritos pelo Secretârio 
Regional da Educaçào e Assuntos 
Sociais e pelos pârocos do Faial, o 
Governo vai despender, a fundo 
perdido, uma verba da ordem dos 
220 mil contos para custear a 
elaboraçào dos projectos de 

reconstruçâo de 13 igrejas e das 
respectivas estruturas pastorais. 

Os apoios atribuidos nestes 
contratos-programas contemplam 
as igrejas das Angüstias (20.659 
contos), Conceiçâo (7.185 contos), 
Espalhafatos (7.190 contos), Feteira 
(20.022 contos), Flamengos (36.000 
contos), Matriz (2.217 contos). 
Pedro Miguel (29.370 contos), 
Ribeira Funda (12.629 contos), 
Ribeirinha (27.500 contos), Salâo 
(25.589 contos), Cedros (2.600 
contos) Castelo Branco (12.113 
contos) e Praia do Almoxarife 
(16.676 contos). 

Legislativas a 10 de Outubro 
A decisâo jà foi tomada. 

O Présidente da 
Repûblica, Jorge 

Sampaio, nâo atendeu à 
vontade do maior partido 
e marcou as eleiçôes para 

a data preferida pela 
maior força da oposiçâo. 

O Présidente da Repûblica assinou o 
decreto que marca as eleiçôes 
legislativas para 10 de Outubro. De 
acordo corn um assessor de Jorge 
Sampaio, essa é a data que melhor 
"favorece o combate à abstençâo" e 
que possibilita uma maior 
participaçâo dos émigrantes. 
Durante as audiçôes prévias aos 
partidos, em Belém, o PSD, o PCP e 
os Verdes pronunciaram-se pelo dia 
10 de Outubro, enquanto o PS e o PP 
preferiam que as eleiçôes se 
realizassem mais cedo, por exemplo, 
a 26 de Setembro. 
Corn eleiçôes a 10 de Outubro, as 
listas de candidates terâo de ser 
entregues entre 1 e 16 de Agosto e a 
campanha eleitoral decorrerâ de 26 
de Setembro a 8 de Outubro. 
Antonio José Seguro afirmou que o 
PS "confia no alto critério do 
Présidente" e comentou: "Agora, nâo 
hâ mais nada a falar sobre essa 
questâo. O importante é preparar as 
prôximas eleiçôes." 
O présidente do PSD, Durâo Barroso, 

congratulou-se corn a decisâo tomada 
por Jorge Sampaio e lembrou que 
essa foi a data apontada pelo seu 
partido. E apelou ao Présidente para 
garantir a isençâo do Governo no 
processo eleitoral. 
"Do ponto de vista do PCP, esta é a 
data que melhor serve a realizaçâo de 
eleiçôes corn ampla participaçâo, por 
um lado, e, por outro, com o tempo 
adequado para que as forças politicas 
concorrentes possam esclarecer os 
cidadâos", disse Otâvio Teixeira, lider 
parlamentar do PCP. 
Paulo Portas, lider do CDS/PP, 
repetiu que preferia eleiçôes o mais 
cedo possivel e comentou assim a 
decisâo de Belém: "Em principio, o 
Estado deve organizar-se para ter 
eleiçôes a tempo, Governo 
empossado a horas e Orçamento 
aprovado antes do fim do ano. É 
assim que acontece nas familias 
habituadas a cumprir prazos, é assim 
que acontece nas empresas que 
devem honrar calendârios, pelo que 
nâo hâ nenhuma razâo para que o 
Estado nâo o faça." 

.99 

entra de Informaçâo 
Imobiliârio & Real Estate Inc. 

Totalmente dedicados 
à comunidade portuguesa 

CEL: (416) 567-3775 
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Vou -Tudo bem... 
voltar à California em 
Dezembro e, vou ao 
Faial em Agosto. 
Embora ainda sem 
confirmaçâo, 
também devo ir 
cantar a S. Miguel. 
For ca as festas 
habituais... 
-Jâ agora quero 
acrescentar-Inter- 
rompeu, Mild 
Pacheco.- que a Sarah 
vai gravar um CD 
com mùsica de Natal. 
Algumas jâ gravadas 
anteriormente e 
outras originals. 
-Estas contente com o 
que fizeste até aqui, 
Sarah? 
-Sim, estou muito 
feliz com a carreira 
que jâ fiz. Jâ me sinto 
capaz, com a 
experiência conseguida, singrar no 
circulo canadiano. A carreira 
sonhada passa pela conquista do 
mercado norte-americano... 
-E deixas de cantar em português? 
-Nào, nem pensar nisso! Gosto muito 
de cantar em português e devo muito 
à comunidade portuguesa. Jâ andei a 
cantar para vârias festas canadianas, 
tenho cartas muito bonitas de 
agradecimento e incitamento do 
Premier Mike Harris, do Présidente 
da Câmara de Brampton, Peter 

Robertson, etc... Mas, a comunidade 
portuguesa, foi a minha rampa de 
lançamento e a minha eterna 
comunidade. 
Também sou portuguesa, é bom nâo 
esquecer! 

Corn esta frase final, terminamos da 
melhor maneira, este encontro corn a 
interprété Sarah Pacheco, uma jovem 
em ascençâo continua que, mais dia 
menos dia, entrarâ em ôrbita de 
consagraçâo artistica. 

JMC Apenas corn 5 anos, começou num 
festival de cantigas infantis do Prô- 
Lar de Santa Maria, em Toronto. 
Pouco depois, em Portimâo-Algarve, 
venceu a "Chaminé D' Ouro", do 
festival internacional e, em 1997, foi a 
vencedora absoluta do Festival dos 
Pequenos Cantores da Figueira da 
Foz. Ainda sem atingir os 16 anos de 
idade é jâ uma "veterana" das 
cantigas. Gravou recentemente um 
CD corn bonitas cançôes, estilo 
"country", um tipo de cantigas que lhe 
assenta como uma luva... 
-Sim, gosto muito de cantar "country" 
mas prefiro cantar baladas... Sou uma 
fâ da Celine Dion sem que corn isso 
pretenda imitâ-la. Mas, a verdade, é 
que gosto da balada corn o "bit" 

J forte... 
-Sonhas corn uma carreira tâo 
importante como a Cline Dion? 
-Claro, que siml-Disse, Sarah, sem 
hesitar na resposta.-Julgo poder lâ 
chegar... Estudo, trabalho muito, 
tenho as pessoas certas à minha volta, 
sô espero que chegue o momento. 
Também sei que tenho de ser 
paciente. 
-Es uma boa estudante, segundo 

-A nivel escolar, que curso desejas 
concluir? 
-Nâo estou bem certa ainda do que 
quero. Mas julgo que pretendo algum 
curso relacionado corn crianças, 
adoro crianças, por isso quero um 
curso que me permita conviver corn 
elas e ensinâ-las. Para jâ vou entrar no 
Grau 11... 
-Estiveste recentemente num 
concurso em Simeoe e foste 
eliminada. Porquê? 
-Porque as minhas cançôes, em 
conjunto, eram mais longas que os 6 
minutos permitidos...Fiquei muito 
triste, pois estava convencida de 
poder ganhar ou, pelo menos, ter um 
lugar de honra. 
-Foi uma tristeza...-Concluiu a mâe, 
Milû Pacheco.-Jâ tinhamos 
participado em dois concursos 
anteriores corn as mesmas cançôes, 
por exemplo no "Canadian Open 
Country Singing Contest", optivemos 
o 2o. lugar, mas em Simeoe foram 
rigorosos ao mâximo. Por poucos 
segundos de diferença, fomos 
eliminadas... Até o publico se 
manifestou. Fica para a proximal 
-Projectos proximos? 

Sarah Pacheco, prossegue 
a sua caminhada feliz 
e seg^ra, ao encontro do 
merecido sucesso. A jovem 
e bonita Sarah Pacheco, 
natural de Brampton- 
Ontario, onde nasceu 
em 26 de Outubro de 1983, 
filha de pais açorianos, 
Milu e Rolando Pacheco, 
estreou-se muito cedo no 
mundo das cantigas. 

sabemos, mas gostaria que me 
respondesses ao seguinte: Se a fortuna 
de bâter à porta deixavas a Escola 
para te dedicares so as cançôes? 
-Jugo que sim... -Disse, olhando de 
soslaio sua mâe, que a acompanha 
sempre.-Sonho corn uma carreira e 
como sei que é dificil chegar à meta 
desejada qualquer oportunidade 
concreta que surja tenho de a 
agarrar... a Escola poderâ esperar um 
pouco, as oportunidades fogem corn 
muita rapidez! 

Milu e ^amh rathero, na ramfmnhia de 

firreira. agmdirem ti aplauso da 

puMim apos ten-m rm tiida da 

ar^tmùUfâa ealiforniana, lindas ramas 
de flores. Sarah 1‘tteheco, artùta lUSidua 

nas pairas pariuitueses da Caiifamiu. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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jMé AMiio iMçiWiÿ n Pitfa Meiinie 
Os poetas, pelo menos aqueles que eu 
conheci (e ainda conheço), sâo 
pessoas interiorizadas e distantes. A 
linica excepçâo é o meu "velho" amigo 
José Antonio Gonçalves, figura de 
vulto das letras madeirenses. José 
Antonio Gonçalves, é um 
extrovertido, boémio e companheiro 
de fâcil trato e contagiante alegria. 

actividades ligadas às artes. 
A propôsito, O irmâo Décio 
Gonçalves -também compositor e 
interprète- , proprietârio do 
Restaurante Sports-Bar Tropical 
Nights, em Mississauga, ofereceu um 
jantar-convivio ao Zé Antonio, corn a 
presença da grande familia Gonçalves 
-os radicados por câ e os vindos da 

Natacha, Hermes e Arahela, em plena actuaçào 

Conversa como poucos, espalha saber 
e derrama felicidade a quem o rodeia. 
Ganta, déclama, conta histôrias... 
Esta de visita ao Canada e USA, para 
participar no casamento da sobrinha 
Tânia -filha da irmâ Fâtima e do 
cunhado Joâo de Castro- e, 
aproveitando a maré, rever a familia 
de ambos os lados da fronteira, tendo 
trazido consigo a maior parte da sua 
proie, a mulher Gilda e as filhas 
Arabela e Natacha, ficando na 
Madeira apenas o filho Marco 
Antonio, jovem artista plâstico mas jâ 
de créditos firmados. Alias, toda a 
familia tem dotes artisticos. As duas 
filhas, Arabela e Natacha, sâo 
excelentes cantoras e dedicam-se 
também ao Teatro e outras 

Madeira- e, naturalmente, vârios 
amigos, tais como Jaime Velosa e 
familia, Azael, présidente da ADEFU- 
liga de futebol amador, o pintor Paiva 
de Carvalho e sua mulher, o cantor 
Steve Medeiros e sens pais, a 
interprète Isabel Sinde, o poeta, 
compositor e interprète Zé da Vesga, 
e outros... 
Eoi uma festa em grande. Jantar 
delicioso à moda da Anita Gonçalves 
e animaçâo variada, a cargo do 
Karaoke Hermes Teixeira e dos 
convidados... Deram o seu contributo 
vocal, O popular Carlos corn cantigas 
ao seu jeito, as filhas do José Antonio 
Gonçalves, Arabela e Natacha e, 
claro, O prôprio Zé Antonio... 
-Eh, pâ, foi uma noitada corn a quai 

José Antonio Gonçalves, junto dos familiares mais chegados, 

agradecendo a homenagem que lhe fvceram. 

nào contava. -Desabafou Zé Antonio, 
visivelmente cansado mas feliz.- Sâo 
as tais surpresas que nos enchem o 
coraçâo... 
-Por falar em coraçâo, fala-me dos 
teus filhos, todos eles ligados â arte, 
nâo é assim? 

-Sim, é verdade, o que muito me 
orgulha. O Marco Antonio, é mùsico, 
licenciado em pintura, esta de 
momento a fazer o mestrado e a dar 
aulas na Escola do Galeâo. A 

Continua na pagina 16 
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Continuaçào da pagina 15 

José Antonio Gonçalves, um poeta diferente 
Natacha, continua a estudar mas, 
simultaneamente, faz cinema, teatro e 
anda nas cantigas, como sabes. A 
Arabela, por sua vez, esta a concluir o 
seu curso de inglês na Cambridge 
School, prossegue a carreira de 
modelo e...canta! Uma familia sempre 
em festa.-Concluiu José Antonio 
Gonçalves, lançando pelos ares a sua 
habitual gargalhada. 
-Passando para o teu campo, têm 
surgido autores novos? 
-Sim, alguns e bons. Posso menciohar 
o Luis Viveiros, que lançou o "A 
Poeira dos Dias", no Instituto Piaget, 
em Lisboa; a Ana Teresa Pereira, 
editada pela Caminho, com "Matar a 
Imagem", que Ihe valeu o Prémio 
Policial; José Agostinho Baptista, com 
"Agora e na Hora da Nossa Morte", 
editado por Assirio & Alvim; Carlos 
Nogueira Fino, com "Maratona e 
outros poemas", editado por Livros de 
Cordel, 3, CMF; Irene Lucilia 
Andrade, com "A Mao que Amassa os 
Frutos", no Cadernos Ilha, 4; o José 
Rui de Sousa, um nome nacional da 
Literatura, ensaista pessoano e 
descendente de madeirenses, lançou 
nos Livros de Cordel, o "Concisa 

Instruçâo aos Nautas"; o Ernesto 
Rodrigues, poeta e romancista, 
lançou nos Livros de Cordel, 2, o seu 
"Ilhas Novas", tudo isto sem esquecer 
o muito nosso Herberto Helder, com 
"Poesia Toda", editado por Assirio & 
Alvim. 
-E tu, que tens feito? 
-Recentemente lancei no Funchal e 
em Lisboa dois livros, na Colecçâo 
"Obras Complétas" da Editorial 
Correio da Madeira, "A Espéra dos 
Deuses" e "Giacomo Leopardi e o 
Suave Desprendimento do Infinito", 
depois de no ano passado ter 
apresentado "Noites de Insônia", na 
Colecçâo "Livros de Cordel" da 
Câmara Municipal do Funchal. Estou 
a preparar um CD dedicado à poesia 
madeirense moderna, assinalando o 
primeiro aniversario da TSF- 
Madeira, enquanto concluo dois 
novos volumes, a ficçâo-narrativa "Na 
Véspera de Seguir para Paris Sa- 
Carneiro Encontra Pessoa" e "Cântico 
de S. Martinho" (poesia e cronica), a 
serem publicados até ao fim do ano. 
Tenciono recuperar alguns trabalhos 
inéditos, guardados ao longo de 
muitos anos em gavetas la de casa e. 

simultaneamente, pretendo iniciar 
alguma produçâo temâtica a 
congregar um opuscules futures, 
sobre lugares, espaços, leituras, 
viagens, geografias e pessoas. Como 
vês, com a preparaçâo de algumas 
antologias pelo meio, nâo tenho 
estado parade... 
-Nem estaras, pelo "andar da 
carruagem"... Pessoalmente, quais os 
proximos passes? 
-Importa-me, neste memento, 
contribuir para a divulgaçâo da 
literatura madeirense no exterior. 
Voltei a ser reeleito para os orgaos 
directives da APE-Associaçâo 
Portuguesa de Escritores, liderada 
por José Manuel Mendes, com a qual, 
alias, a AEM-Associaçâo de 
Escritores da Madeira mantém um 
protocole de cooperaçâo. A intençâo 
é promover intercâmbios sôcio- 
culturais e reforçar a nossa 
participaçâo em "O Escritos", ediçâo 
trimestral daquele organisme. Creio 
também que jâ é tempo de estimular 
uma maior actividade na promoçâo 
dos autores portugueses nas 
comunidades espalhadas pelo mundo 
e vice-versa. Temos de conhecer o que 
se escreve por esses lugares onde se 
mantém viva a portugalidade e dar 

corpo ao conhecimento do que 
também se faz por aqui. Acho que 
isso é urgente e fundamental. 
-Voltando ao principle... Como 
sentiste esta singela homenagem feita 
pelo Décio e teus amigos? 
-Fiquei muito emocionado corn a 
forma como fui recebido no Canada, 
nâo sô pela reuniâo familiar, mas pelo 
reencontrar corn os amigos. A 
homenagem que o meu irmâo Décio 
(e tu também!) me organizou no 
"Tropical Nights", foi um momento 
de particular significado, o quai 
jamais esquecerei. Estou-vos muito 
grato. A comunidade portuguesa do 
Canadâ é um exemplo universal de 
hospitalidade e de camaradagem, 
espelho do modo digne e laborioso 
como serve este pais. 

Vamos ter ocasiâo de dialogar mais 
vezes corn o poeta e jornalista José 
Antonio Gonçalves. Por isso deixamo- 
lo entre a familia e amigos 
continuando, noite fora, a farra que se 
iniciara ainda a noite era criança. A 
noite, a grande companheira de 
sempre dos poetas e boémios. Um 
tipo de pessoas em vias de extinçâo. O 
que é uma pena... 

JMC 

Alberto Joào Jardim entrega a José Antonio Gonçalves o galardào do Mérita Cultural/89 do 

Governo Regional da Madeira. Como ambos eram tâo novinhos... 

José Antonio Gonçalves, recebeu este galardào duos vezes. 

José Antonio Gonçalves em convivio corn o négociante de arte 

Manuel de Brito e os escritores Joào de Sousa e Firmino Mendes. 

Gilda, Décio e José Antonio Gonçalves, na redacçâo de 0 Milénio 

Românticos 
de sucesso 

A dupla MIGUEL e 
ANDRE, o mais romântico 
dos duos portugueses, chegou 
à "Dupla Platina", na venda 
do seu trabalho discogràfico. 
Foi no passado mes, em 
Sintra, que Miguel e André 
receberam o justo prémio do 
seu trabalho, num almoço 
promovido pela editora, na 
companhia de familiares, amigos e amor... 
colegas de profissâo. Para comemorar o momento. 
Foi o reconhecimento pùblico dos Miguel e André, chegaram a Sintra 
sensiveis coraçôes portugueses aos de helicôptero e, "falaram de amor" 
jovens que arriscaram cantar sô o à sobremesa... 
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Mudança de orbita 
na origem de desertificaçâo 
Investigadores alemâes afirmam que a secura do Sara 

se iniciou, subitamente, hà cerca de 5440 anos 

Hâ pouco mais de cinco mil anos, as 
regiôes do Sara e da Arabia estavam 
cobertas por uma vegetaçào 
semelhante à das savanas, corn erva e 
arbustos, e a abrupta desertificaçâo 
que sofreram poderâ constituir uma 
explicaçâo para o facto de as antigas 
civilizaçôes se terem desenvolvido' ao 
longo dos vales do Nilo, do Tigre e do 
Eufrates, segundo uma équipa de 
investigadores alemâes. Os 
investigadores concluiram que essa 
desertificaçâo foi iniciada por subtis 
alteraçôes na ôrbita da Terra e 
ampliada pelas résultantes reacçôes 
atmosféricas e da vegetaçào nas 
regiôes subtropicais. A transiçào, 
afirmam, foi influenciada por uma 
interacçâo global da atmosfera, 
oceano, gelos oceânicos e vegetaçào. 
A équipa, dirigida por Martin 

Claussen, do Instituto de Pesquisas 
Climatéricas de Potsdam, utilizou um 
novo modelo para analisar o clima 
dos ültimos milhares de anos do 
periodo actual da histôria da Terra, o 
Holocénico, e descobriu que a 
desertificaçâo do Norte de Africa 
começou subitamente hâ cerca de 
5440 anos. Antes desse periodo, o 
Sara tinha vegetaçào, conforme 
provam vestigios fossilizados de 
pôlen. 
A transiçào para o actual clima ârido 
nâo foi graduai, mas ocorreu em dois 
episôdios especificos. O primeiro, 
menos severo, abrangeu um periodo 
entre 6700 e 5500 anos atrâs. O 
segundo, que foi brutal, durou de hâ 
quatro mil a 3600 anos. As 
temperaturas de Verâo aumentaram 
significativamente e a precipitaçào 

diminuiu, segundo dataçôes 
efectuadas pelo carbono-14. O 
acontecimento devastou antigas 
civilizaçôes e os sens sistemas 
socioeconômicos. 
Esta mudança foi iniciada por 
alteraçôes na ôrbita da Terra e na 
inclinaçào do eixo do planeta. Hâ 
nove mil anos, a inclinaçào da Terra 
era de 24,14 graus, sendo actualmente 
de 23,45, e o periélio, o ponto em que 

a ôrbita da Terra a leva mais perto do 
Sol, ocorria no fim de Julho. Agora é 
no principio de Janeiro. 
No entanto, as alteraçôes da ôrbita da 
Terra deram-se gradualmente, ao 
passo que a transiçào climâtica e de 
vegetaçào na Africa do Norte foi 
abrupta. A équipa pensa que vârios 
mecanismos reactivos ampliaram e 
alteraram os efeitos da mudança 
orbital. 

Cancro: Estudo associa 
configuraçâo genética para contrair leucemia 

o risco de contrair léüceniia, uma 
doença cujas causas continuam 
desconhecidas, dépende, em grande 
parte, da çpnfiguraçâo genética de cada 
individu o, afirma um investigador de 
Coimbra num estudo publicado na 
revista cientificâ britânica 
"Carcinogenesis". Existe uma 
"associaçâo entre uma forma 
determinada do gene que produz uma 
proteina responsâvel pela eliminaçâo de 
compostes tôxicos cancerigenos e a 
susceptibiüdade aos tumores do foro 
hematolôgico", sublinha Manuel Lemoa, 
ligado ao Serviço de Genética Médica da 
Faculdade de Mediciha da üniversidade 
de Coimbra (FMUC). De acordô corn o 
médico, num dos genes estudados 
(designado, nâ terminologia cientificâ, 
por CYP2D6) verificou-se que a forma 
mutuada que tem sido descrita como 
aumentando o risco para determinadas 
neoplasias, contrariamente ao esperado, 
conféré uma maior protecçâo contra a 
leucemia, uma descoberta que constitui 
uma novidade em termes cientificos. 
"Esta descoberta vem confirmar a 
complexidade da relaçâo entre o meio- 
ambiente e o genoma na génese do 
cancro", referiu o investigador, ao 
acentuar o facto de nas doenças 
cancerigenas estarem geralmente 
envolvidos factores genéticos e 
ambientais. O estudo divulgado no 
numéro de Julho da "Carcinogenesis” - 
uma revista conceituada na investigaçâo 
na ârea do cancro - révéla que a forma 
mutuada deste gene, apesar de 
aumentar o risco de contrair certos 
tumores, devido à menor eficâcia na 
capacidade de metabolizar os compostes 
tôxicos potencialmente Caneerigenos 

tem um efeito oposto no caso das 
leucemias, "Estas pessoas parecem estar 
mais protegidas do risco de contrair 
leucemia", disse Manuel Lemos, 
adiantando que a investigaçâo em curso 
no Serviço de Genética Médica da 
FMUC pretende encontrar uma 
explicaçâo para o facto de, nestes casos, 
a forma mutada do gene servir como 
mecanismo de defesa. O estudo 
desenvolvido pelo investigador em 
colaboraçâo corn o Serviço de 
Hematologia dos Hospitais da 
üniversidade de Coimbra (HUC) 
envolveu 160 individuos corn leucemia 
e linfomas - os eancros hematolôgicos 
mais frequentes - ë 126 pessoas 
saudâveis. Segundo o médico, o 
organismo humano possui vârios 
mecanismos de defesa contra a aeçâo 
de compostos quimicos cancerigenos. 
Uma dessàs linhas de defesa é um 
conjunto de enzimas responsâveiS pela 
biotransformaçâo e eliminaçâo destes 
compostos tôxicos. Como os genes que 
produzem estas enzimas podem 
assumir diferentes formas {ou 
polimorfismos) consoante os 
individuos, dai advêm as capacidades 
metabôlicas diverses das pessoas, de 
acordo corn o patrimônio genético 
herdado dos progenitores. Àlgumas 
variantes genéticas reduzem a 
capacidade de metabolizar estes 
compostos tôxicos, permitindo a sua 
acumulaçâo excessiva no organismo, 
com consequêneias que podem passar : 
pelo aparecimento de tumores. O 
estudo de Manuel Lemos foi 
distinguido pelo programa da 
Fundaçâo Calouste Gulbenkian de 
estimulo à investigaçâo para jovens ? 

investigadores. Insere-se na investigaçâo 
que o Laboratôrio: do Serviço de 
Genética Médica 
Fernando Regateiro, co-autor deste 
estudo ’ vem desenvolvendo nos ültimos 
anos, em colaboraçâo corn diverses 
serviços dos HUC, no dominio dos 
genes de susceptibilidade para o cancro. 
Este, trabalho vem complementar outros 
realizados no âmbito da ecogenética, um 
ramo que estuda a interacçâo entre 
genes e ambiante. De acordo corn 
Manuel Lemos, estudos desta natureza 

podem ajudar a explicar as razôes das 
diferenças individuals, no que diz 
respeito à susceptibilidade para o 
cancro. "No futuro poderâ ser possivel 
identificar grupos de individuos 
predispostos para o cancro, que poderâo 
ser alvo de uma maior vigilâneia médica 
e aconsclhados a evitarem a exposiçào 
aos compostos quimicos a que sâo 
sensiveis t decorrente da ocupaçâo 
profissional ou do consume de tabaco, 
nomeadamente - contribuindo para a 
prevençâo do cancro", realçou. 

Substâneia derîvada 
da vitamîna A 

mata células cancerosas 
Investigadores norte- 
americanos conseguiram 
matar uma vasta gama de 
células cancerosas, 
nomeadamente algumas que 
resistiam aos medicamentos, 
graças a uma substâneia 
derivada da vitamina A, 
anunciou o Jornal do Instituto 
Nacional do Cancro. 

Estes trabalhos, realizados por uma 
équipa do Hospital Infantil de Los 
Angeles, California, confirmam corn 
uma eficâcia nunca igualizada, os 
efeitos anti-cancerigenos da 
fenretinida, jâ constatados em certos 
tumores cancerosos no utero ou no 
sangue. Efectuados sobre culturas de 
tumores do sistema nervoso, 
chamados neuroblastomas, os seus 

resultados mostraram que aquele 
derivado da vitamina A age nâo sô 
matando as células cancerosas, mas 
também dopando a produçâo de 
outras moléculas mortiferas de 
tumores, conhecidas pelo nome de 
ceramidas. Os cientistas da California 
constataram igualmente que a 
fenretinida pode destruir células 
cancerosas que resistem à aeçâo da 
maior parte dos medicamentos 
correntemente utilizados. _ "Se 
fossem toleradas clinicamente, fortes 
doses de fenretinida poderiam formar 
o esqueleto de uma nova forma de 
quimioterapia", concluem eles. 
Antes deste estudo, a fenretinida 
tinha jâ revelado efeitos 
anticancerigenos prometedores nos 
ratos. Actualmente, estâo em curso 
testes nos seres humanos. 
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Alargada pesquisa 
sobre criança 

O lugar, em Leiria, onde foi 
descoberto o esqueleto de uma 
criança nascida hà 25 mil anos 
vai ser meticulosamente 
examinado durante uma 
nova intervençâo 
arqueolôgica a realizar 
nas prôximas quatro semanas. 

Uma équipa coordenada pela 
antropôloga Cidâlia Duarte permanecerâ 
no Abrigo do Lagar Velho, em vale de 
Penedos, até 7 de Agosto, remexendo 
terras, ervas e calhaus, na expectativa de 
descobrir ossos que permitam completar 
O crânio da criança e encontrar vestigios 
dos sens familiares. O seu trabalho serâ 
certamente acompanhado de longe pelos 
mais prestigiados especialistas 
internacionais na matéria, entusiasmados 
desde o primeiro minuto corn esta 
descoberta capaz de revolucionar teorias 
inteiras sobre a evoluçâo da espécie 
humana. 
Cidâlia Duarte chama-lhe carinho- 
samente "o meu menino". Trata-se de 
uma das poucas crianças do Paleolitico 
Superior encontradas no mundo, e entre 
elas a mais "compléta". A dataçâo corn 
radiocarbono confirma que viveu hâ 25 
mil anos. Terâ morrido aos quatro anos, 
quando media cerca de 90 centimetros. O 
sexo, nâo é possivel identificâ-lo. 
Nâo apresenta marcas que indiciem a 
agressâo de animais, sinais de ter passado 
fome ou vestigios de doença. "Percebe-se 

que foi saudâvel até ao momento da 
morte", precisou Cidâlia Duarte. Mas o 
que lançou este "menino" pré-historico 
nas primeiras pâginas da imprensa 
internacional foi o carâcter 
absolutamente surpreendente da sua 
estrutura ôssea, que révéla em simultâneo 
marcas tipicas do homem de Neandertal 
e do homem moderno. 
Até agora nâo hâ memôria de um achado 
assim: o "menino" parece tratar-se de um 
"hibrido", uma espécie de compromisso 
entre duas subespécies humanas que os 
cientistas consideravam perfeitamente 
distintas, rejeitando a ideia de que 
alguma vez se pudessem ter cruzado 
geneticamente. 

A localizaçâo da sepultura deste menino 
misterioso deve-se ao achado ocasional de 
elementos da Sociedade de Espeleologia 
e Arqueologia de Torres Novas, no 
decurso de trabalhos de campo 
efectuados no passado Inverno na regiâo. 

Australia: nova antena para 
telemoveis reduz riscos de cancro 
Um grupo de engenheiros 
australianos concebeu 
uma nova antena para 
telemoveis que reduz a 
metade a radiaçâo 
electromagnética 
absorvida pelo 
utilizador e que 
pode causar 
tumores 
cancerigenos, 
segundo alguns 
estudos médicos. 
Investigadores europeus e norte- 
americanos consideram que existe 
uma relaçâo entre os tumores 
cerebrais e o uso dos telemoveis, 
mas as provas nâo sâo 
consideradas conclusivas. O chefe 
da équipa de engenheiros, David 
Thiel, director da Escola de 
Engenharia Micro-electrônica da 
Universidade de Griffithm em 
Brisbane, Australia, comentou que 
o efeito mais nocivo dessa 
radiaçâo electromagnética consiste 
na alteraçâo que origina no ADN 
e que leva ao desenvolvimento de 
células cancerigenas no cérebro. 
"Setenta por cento da radiaçâo 
electromagnética emitida pelos 
telemoveis é absorvida pelo 
cérebro", afirma Thiel, 

adiantando que esse foi o 
ponto de partida para o 

projecto da 
nova antena. 

O dispositivo 
desvia da cabeça cerca 

de 50 por cento da 
radiaçâo electromagnética 

e, deste modo, reduz as 
hipôteses dos 

utilizadores de 
telemoveis 

desenvolverem tumores 
cerebrais, segundo os sens 
criadores. Outros potenciais 
beneficios da nova antena, de 7,5 
por 2,5 centimetros, sâo uma 
maior cobertura do sinal e um 
aumento da duraçâo das baterias. 
A équipa da Universidade de 
Griffith solicitou o registo da 
patente da nova antena nos 
Estados Unidos da América, e 
pensa entregâ-la exclusivamente a 
uma multinacional de 
telecomunicaçôes. Thiel garantiu 
que, "a partir de agora, os 
utilizadores de telemoveis podem 
ficar tranquilos, jâ que a radiaçâo 
que antes era destinada a 
"cozinhar" a cabeça, pode agora 
ser utilizada para melhorar a 
qualidade do sinal". 

CHEV-OLDS 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

West York CHEV-OLDS esta a realizar o primeiro 
saido 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 
automovel, carrinha ou camiâo, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? Victor Maciel 

Website : www. toronto .corn / westyork 
E-mail: westyork@idirect.com 1785 St. Clair Ave., W., Toronto, Tel 

A West York Chev-Olds 
faz agora os 

testes anti-poluiçâo 
para o governo 

do Ontario. 
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CARNEIRO questôes prâticas predominam, 
entre elas as receitas culinârias, 
alimentaçâo, investimento em terras. 
Muitas pessoas expressam o desejo 
de ajudà-lo/a, mas tenha cuidado ao 
lidar corn pessoas nativas de Touro 
e Leâo. 

TOURO Mantenha os seüs pianos flexi'veis 
pois um telefonema de ultima hora 
vai afastà-lo da sua actual actividade. 
Um ex-professor pode-lhe fazer uma 
visita de surpresa. O seu numéro da 
sorte esta semana é o 5. Aposté nele. 

GÉMEOS ^ Nova em Caranguejo esta 
relacionada corn imôveis, 
investimentos de longo prazo, um 

4 encontro corn uma pessoa que jâ foi 
.1 o seu amor. Esta experiência, embora 
B il J traumatizante, trouxe uma chama 
T 1 I y especial à sua vida.  

CARANGUEJO Por influência da combinaçâo da 

ÊT ^ Neptuno, voce anda 
remoendo pensamentos e palavras 

Jj' ^ mâs. Transforme o seu mau humor 
em pensamentos positivos. Os 
amigos fiéis tentarâo alegrà-lo. 

LEÀO É o seu momento de poder - as 
f pessoas confiam na sua honestidade. 
^ gosta de ser o centro das 
/ n ^ atençôes, afaste-se dos reflectores. 

t V prova de apreciaçâo, você sera 
recompensado corn présentes. 

VIRGEM Você mostra um outro lado de si 
, mesmo - carinhoso, humanista, um 
critico construtivo. Entre em contacte 
corn um représentante no exterior. 
Natives de Carneiro e Balança 

I figuram no cenârio. 

BALANÇA Exercite a sua independência, 
originalidade e integridade. As pessoas 
comentam; "A sua voz é diferente." 
Nâo é de estranhar - a mûsica é parte 
fundamental da sua vida. Um nativo de 
leâo afirma: "Posso fazer de si uma 
estrela." 

ESCORPIÂO Você récupéra o seu sense de 
direcçâo e a sua motivaçâo. Você é 
apaixonado, criativo e essas 

: qualidades brilham aonde quer que 
f va. Os natives de Caranguejo e 
I Capricômio têm um papel 
significative neste momento.  

SAGITARIO Você discutirâ corn pessoas cujas 
ideias entram em conflito corn as suas. 
A elegâneia salvadora é o sense de 
humor - faça os outres rirem e tudo 
acabarâ bem. No cenârio, hâ um nativo 
de Gémeos e outro de Sagitârio. 

CAPRICÔRNIO Um nativo de Escorpiâo esta prestes 

^ apresentar uma proposta inusitada. 
^ Alguns dos seus maiores desejos 
— » serâo realizados. A fase lunar 

J evidencia esforços cooperativos, 
jUjH/Ulf parceria e casamento. 

AQUÀRIO Aproveite o seu tempo para explicar 
teorias e depois demonstre-as. Você 
estarâ lidando corn electricidade e 
como esta força move a humanidade. 
Natives de Gémeos e Virgem, cujas 
iniciais podem ser as letras E, N e W, 
figuram no cenârio.  

PEIXES Livre-se de pessoas que insistem em 
considerâ-lo como favas contadas. 

i Você é muito especial - espere ser 

tratado dessa forma. No seu lar, hâ 
possibilidade de problemas corn 
aparelhos electrodomésticos. 

S 
■J 

B 

Embora estas duas images pareçam idêntioas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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PALAVRAS CRUZADAS 
8 9 10 11 12 VERTICAIS: 

1- Oferecer; tira; flanco. 
2- Boatos; mordisca; 
algum. 3-Aborrecer; 
fome. 4-Tolo (giria); 
nadar. 5-Doença febril 
eruptiva, contagiosa; 
cura. 6-Companhia 
Aérea da Africa do sul 
(Sigla). 7-Canseira. 
8- Nulo; lasciva. 
9- Sacrifica; abanar. 
10- Fundamental; 
choupo. 11-Prefixo; 
cantiga; levantam. 
12- Rente; nome de 
mulher; reza. 

HORIZONTAIS: 
1-Demônios; ostentar. 2-Repeitar; brote. 3-Derribar; antepassados. 
4-Curas; junta. 5-Concordar; azedo. 6-Seguir; capa sem mangas; 
dialecto românico falado ao norte de frança. 7-Igual; altar 
entilico; artigo no plural. 8- Ligar; estrangula. 9- Lavres; chefe 
uno. 10-Sultanato arabe; romano. 11- combater; adoecer. 

12-Estimara's; cheiro. 
h 

SüUigôCî; tUi scuuiiui lumnclci 
HORIZONTAIS: 
I- Falou; bisara. 2-Amuo; ripar. 3-Tua; car; 
bera. 4-Ar; tarifa; or. 5-Ladanifero. 
6-Roborativo. 7-Rua; sota. 8-Am; sa; cr. 
9-Tas; cor;soro. 10-Atara; ea; ras. 
II- Tacos; girava. 12-Arara; prosas. 

VERTICAIS: 
1-Fatal; batata. 2-Amurar; matam. 3-Lua; 
dor; saco. 4-Ô6; tâbua; ror. 5-Canoa; casa. 
6-Partir; po. 7-Rifas; rega. 8-lr; fetos; ais. 
9-Sibaritas; râ. 10-Ape; ova; orar. 11-Raro; 
cravo. 12-Amora; ésaros. 
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Mapa Verde de Toronto 

A Associaçào de 
Turismo «Verde» (Green 
Tourism Association) 
lançon o novo mapa de 
turismo para a cidade de 
Toronto. O présidente 
da câmara, Mel 
Lastman, aproveitou a 
ocasiào do lançamento 
para felicitar a 
associaçào e para 
mostrar a sua satisfaçâo 
quanto ao facto de 
Toronto, a melhor 
cidade do mundo na sua 

opiniâo, possuir um mapa verde para turistas e 
residentes, à semelhança de Novo York, 
Copenhaga, Kyoto e Buenos Aires. 
Este mapa de Toronto inclui a localizaçâo de 
jardins, de parques e outros espaços verdes, assim 
como faz referência a actividades e 
estabelecimentos comerciais desta associaçào, tais 
como localidades onde se pode alugar bicicletas, 
informaçào sobre o trânsito da cidade, galerias 
botânicas, teatros e ervanârias, entre muitos 
outros. 
A partir de agora pode-se obter um destes mapas 
nas seguintes localidades: Câmara Municipal, 
Heritage Toronto Attractions e centros de turismo 
da cidade. O objective deste mapa é poder 
mostrar Toronto aos residentes e aos visitantes, 
assim como lança um apelo para manter Toronto, 
a cidade bonita que é. Para obter mais 
informaçôes sobre este mapa, pode consultar a 
pagina de Internet www.greentourism.on.ca ou 
contactar a associaçào através do telefone 392- 
1288. 

Primeiro Tribunal de Tratamento 
a Toxicodependentes do Canada 

O Canada abriu, em Dezembro do ano passade, 
o primeiro Tribunal de Tratamento a 
Toxicodependentes do Canadâ na antiga Câmara 
Municipal de Toronto. Este tribunal é um 
empreendimento conjunto do Sistema Criminal 
de Justiça e do Centro de Saüde Mental e de 
Tratamento aos Toxicodependentes. O objective 
do primeiro programa, que tem vindo a ser 
estudado hâ mais de 18 meses por entidades 
governamentais a nivel federal e provincial, é de 
aproximar-se de um tratamento que se concentre 
em estratégias especificas que possam reduzir a 
dor e o prejuizo pessoal, econômico e social do 
individuo que abusa de substâncias. Durante os 
prôximos quatre anos, o governo federal investira 
cerca de 1.6 milhôes de dôlares neste programa e 
avaliarâ, ao mesmo tempo, a eficâcia do mesmo 
como uma alternativa à prisâo. 
Este programa de tratamento inclui duas 
clâusulas: a primeira inclui todo o individuo que 
tenha em sua possessâo cocaina, heroina e crack e 
que demonstre ser viciado. No entante, uma vez 
que complete o tratamento, o tribunal retirarâ a 
pena. A segunda clausula é dirigida a 
delinquentes. Neste caso, a sentença sera adiada 
até ao final do tratamento. Caso completem o 
tratamento corn sucesso, o programa estabelece 
très opçôes ao juiz: julgamento, liberdade 
condicional ou multa. 
Como conclusâo o programa tentarâ criar 

estabilidade social, oportunidades de emprego, 
acesso à educaçào e uma reduçâo de crimes a 
todos estes individuos. 

Sindicato Local 415 manifesta-se 
contra promessa e Mel Lastman 

Os operârios municipais de Toronto responsâveis 
pelo tratamento de âgua e dos esgotos da cidade 
manifestaram-se contra a promessa que o 
Présidente da Câmara, Mel Lastman, fez a todos 
os residentes de Toronto ao dizer que este verào 
poderiam nadar nas praias do lago Ontario. 
O sindicato dos empregados, CUPE Local 415, 
adiantou que o Présidente da Câmara terâ que 
perceber que hâ uma ligaçào directa entre a 
qualidade de âgua e as condiçôes de trabalho nas 
réservas de âgua da cidade. Segundo o présidente 
do sindicato, os vereadores da cidade juntamente 
corn o présidente da câmara terào que se 
convencer que o que faz‘o sistema trabalhar nào é 
a introduçào de mais tecnologia e de mais 
mâquinas; o sistema sô funcionarâ se os 
trabalhadores o operarem, mas para isso 
necessitam de outras condiçôes de trabalho. 

Companhîas do Ontario 
sâo multadas pela WSIB 

A direçâo responsâvel pela segurança no trabalho - 
Workplace Safety and Insurance Board - acusou 
très companhias e os sens respectivos présidentes 
por terem infringido determinadas leis da direcçào. 
Richard Tavares de Toronto, assim como a sua 
companhia "Tavares concrete & Drain" foram 
acusados de nâo terem informado no prazo de 
très dias a WSIB sobre um acidente ocorrido no 
trabalho. Bassam Esbeit, proprietârio do 
restaurante "Tarboosh", em Mississauga, foi 
multado por nào ter registado o seu restaurante 
na WSIB. Finalmente e também por nào ter 
registado o seu restaurante "Taste os Sichuan 
Restaurant", foi multado Alan Sun de Brampton. 

Segurança da CrianÇa 
nos automôveis preocupa 

a Polica de Toronto 

A policia de Toronto da Divisâo 11 vai participar, 
no sâbado dia 17, no festival anual da Bloor Street 
West Village corn uma tenda de informaçào sobre 
a Segurança das Crianças nos veiculos. 
Os pais e encarregados de educaçào estâo 
convidados a visitar a tenda onde poderào obter 
panfletos corn informaçào sobre a segurança da 
criança, assim como as cadeiras adequadas para 
instalar nos carros. 
A tenda estarâ localizada na Kennedy Road ao sul 
da Bloor Street West a partir das 9:00 até às 15:00. 
Para as pessoas que jâ possuem cadeira de criança 
no automôvel, a policia esta disposta a 
inspecionar a instalaçào e a segurança da mesma, 
desde que a pessoa marque um apontamento. Os 
interessados devem contactar a Divisâo 11 através 
do numéro de telefone 808-1153. 

Postais do Norte 

As Francesinhas Por: 
Gustavo Sousa Sà 

Uma "francesinha" é um misto de tradiçâo e 
seduçâo, metido no meio de duas fatias de pào. 
Sô quem a conhece é que sabe o que estou para 
aqui a dizer. 
Em torno das "francesinhas-j geram*se 
discussôes, tomam-se posiçôes e defendem-se 
ideais, normalmente resolvidos corn grandes 
jantaradas, no intuito de provar quai a melhor 
"francesinha". 
Considero esta iguaria, tipicamente nortenha, 
como uma distracçâo que os Deuses do Olimpo 
tiveram e que a deixaram escapar para o mundo 
dos mortals. Para gâudio da populaçâo logo 
houve um tripeiro mais atento que aproveitou e 
fez negôcio, o sucesso al esta para o "provar"! 

Sem querer fazer publicidade a ninguém, as 
"francesinhas'l podem ser apreciadas em vârios 
cantinhos no norte do nosso pais, especialmente 
no Porto de onde estas iguarias ,aparentadas 
corn Napoleâo, sâo naturals. Mas* atençâo, nào 
vâo para o sul de Portugal afirmarem corn 
orgulho que comeram uma "francesinha", pois 
sâo logo motivo de uns olhares altamente 
desconfiados. 
Nâo irei acrescentar mais nada acerca deste 
assunto, apenas corn o intuito de espicaçar a 
curiosidade daqueles que se consideram bons 
garfos. Para aumentar ainda mais a confusâo 
digo-vos que a melhor "francesinha" que jâ comi 
foi em Bragança, no Costa (do Sol), provem-na. 
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A SIDA E A MCODEPENDÊNCIA 
Ao consumo da droga que constitui um dos maiores 

flagelos mundiais do século, junta-se uma nova preocupaçâo: A Sida. 

A sida e a toxicodependência passaram a 
preocupar os responsâveis pelo sector de 
saüde püblica mundial, no minuto em 
que se verificou que existe um grande 

risco de contrair o virus da Sida através de seringas. 
Ao mesmo tempo que existe a preocupaçâo de 
combater o flagelo da droga, existe também o facto 
de se tentar educar os jovens a evitarem o consumo 
de droga e educar aqueles que, infelizmente, jâ se 
encontram mergulhados no vicio. 
O termo Sida (Sindroma de Imunodeficiencia 
Adquirida) foi descoberto em 1981 por um 
organismo dos Estados Unidos da América e em 
1982, registou-se o Sindroma como sendo a Sida. 
Em 1983, descobre-se que a Sida deve-se aos efeitos 
provocados pelo VIH no organismo. Segundo o 
dicionârio de Medicina, trata-se de um virus de 
forma redonda, corn um retrovirus no seu côdigo 
genético cuja acçâo é lenta, o que significa que os 
seus efeitos nâo se manifestam imediatamente. A 
origem deste virus ainda hoje permanece 
desconhecida. Umas das hipôteses mais provâveis, 
segundo estudos médicos, é que «o virus da mesma 
familia do VIH que existia nos macacos verdes 
africanos, possa ter passado destes para o Homem, 
mercê de costumes alimentares utilizando miolos 

de macaco ou por rituais de certas tribos africanas 
envolvendo sangue daqueles animais». Outra 
hipôtese fala do desequilibrio ecolôgico que teria 
obrigado o virus, para sobreviver, a encontrar um 
novo hospedeiro, visto certas espécies de macacos 
se encontrarem em extinçâo. Outra hipôtese ainda 
séria o virus sofrer algumas modificaçôes a que 
chamamos mutaçâo. (Para mais detalhes poderâ 
consultar qualquer revista de medicina sobre a 
Sida). 
Através da comercializaçâo de sangue e/ou os seus 
derivados em todo o mundo, e também através de 
pessoas portadoras do virus que mantinham 
relaçôes sexuais sem protecçâo e partilhavam 
seringas ou objectos que perfuram a pele, foi-se 
disseminando a infecçâo pelo resto do Mundo. 
(Darei mais detalhes sobre a Sida no prôxima 
artigo). 
Esta pequena introduçâo à origem da Sida é 
necessâria para que se perceba a relaçâo desta corn 
a toxicodependência. O consumo de drogas, em 
especial o de drogas injectadas implica 
comportamentos que podem estar na origem da 
infecçâo pelo VIH. A necessidade premente de 
consumir, a convicçâo de que se pode correr riscos 
sem consequências e, nalguns casos o 

desinvestimento do prôprio corpo levam 
frequentemente os consumidores de drogas 
injectadas a partilhar material infectado. Este 
material nâo se reduz às seringas e agulhas de 
outras pessoas mas também aos filtros de algodâo, 
colheres e âgua empregues na preparaçâo do 
produto. 
Para além disto os consumidores de drogas, seja 
quai for a via de consumo, sofrem alteraçâo do 
estado de consciência quando sob o efeito das 
substâncias. 
Nestas condiçôes podem correr riscos de contâgio 
sexual a que nâo se sujeitariam quando lùcidos e, 
portanto, mais criticos. Conjuntamente ou nâo 
corn esta alteraçâo da consciência também o 
recurso ao trabalho sexual (comum nesta 
populaçâo e tantas vezes sem o uso de preservative) 
aumento o risco de contâgio. 
Por outre lado, devido à elevada percentagem de 
mulheres consumidoras que sâo portadoras do 
virus e ao seu habituai recurso tardio aos cuidados 
de saüde existentes, muitos dos seus filhos nascem 
jâ infectados. 
Em resume, trata-se de uma populaçâo na quai o 
risco de contâgio estâ présente através de todas as 
vias conhecidas. 

PSD; criticas présidente 
FAP sâo "manipulaçâo 

politico-partidària" 
O dirigente nacionàl do 
PSD Miguel Relvas 
qualificou como uma 
"inacreditâvel 
manipulaçâo politico- 
partidària" as criticas 
feitas pelo présidente 
daFederaçâo 
Académica do Porto 
(FAP) depois do 
encontro corn Durâo 
Barroso. 

"Trata-se de uma inacreditâvel 
manipulaçâo politico-partidària de 
alguém que, tendo participado na 
reuniâo, nâo teve a coragem de 
assumir as suas posiçôes", disse 
Miguel Relvas, a propôsito das 
declaraçôes de Miguel Pinto. Para 
o membre da comissâo politica 
nacional social-democrata, o 
dirigente estudantil ”apresenta-se 
publicamente a falar em nome de 
associaçôes que nâo représenta e 
que nâo foram consultadas" e "é 
alguém de quem sâo conhecidas as 

ligaçôes e militâneia partidâria". O 
présidente da FAP, falando em 
nome das 14 federaçôes 
académicas que se reuniram corn o 
lider social-democrata, afirmou 
apôs o encontro que Durâo 
Barroso "desiludiu" porque 
"desconhece a realidade do ensino 
superior português" e "nâo tem 
propostas concretas para 
solucionar os seus problemas". O 
PSD reafirmou, por outro lado, a 
disponibilidade de Durâo Barroso 
para participar num debate corn 
Antonio Guterres sobre educaçâo 
em qualquer universidade 
portuguesa e na presença de 
estudantes, na sequêneia do 
desafio apresentado em Braga 
pelas associaçôes académicas. 

Francisco Torres sai do 
PSD e fica na AR como 

independente | 
Francisco Torres sai do PSD, mas continua como | 

deputado em Sâo Bento. O economista social-democrata | 

abandonou o partido, mas anuncia que cumprirà a | 

legislatura até ao fim, mantendo-se como independente. | 

Justificando a saida do partido 
em que militou desde 1974, 
Torres salienta que no PSD 
"deixou de haver lugar a 
tendências programâticas, que 
sempre permitem um salutar 
confronte interno". E questiona; 
"Que sentido faria ficar no PSD 
como mero espectador da luta 
pelo poder?" 
O agora deputado independente 
fazia parte da direcçâo 
parlamentar social-democrata, 
por inerêneia das funçôes que 
desempenhava como coorde- 
nador do PSD na Comissâo de 
Assuntos Europeus. Porta-voz 
"laranja" na campanha eleitoral 
de 1995, foi eleito no Congresso 
do Porto para o Conselho 
Nacional, em nome de uma 
estratégia anti-AD. O tempo deu- 
Ihe razâo. 

Incompatibilizado corn Marcelo, 
Francisco Torres acentuou a 
desilusâo corn o estado-maior do 
PSD jâ apôs a ascensâo de Durâo 
Barroso. 
Confessa a sua perplexidade por 
ter sido "afastado de todos os 
ôrgâos" do partido na sequêneia 
do recente congresso. 
"Gosto de estar na politica 
empenhado em causas", afirma 
Torres, admitindo a sua 
incapacidade de "influenciar" o 
PSD corn a actual liderança. 
Por contraste, assinala que a 
eleiçâo de Jorge Sampaio e o 
estilo de Antônio Guterres 
contribuiram para a 
"dessacralizaçâo da vida politica 
nacional". Liberto de 
"compromissos", Torres révéla: 
"Teria votado Clinton se fosse 
americano e Blair se fosse inglês. 
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SAÜDE EM SUA CASA 

ORGÀOS SEXUAIS. QUANDO 0 CORPO SE 
MODIFICA PARA CRIAR NOVOS CORPOS 

Um bébé val nascer. 
A mâe faz força e geme 
para dar à luz o novo ser. 
O pal ansioso vê nascer a 
criançamas a primeira 
coisa parà que olha é 
aquele lugair entre as 
pernas: os orgâos sexuais. 
Tem uma chance de 
cinqùenta por cento de 
gritar é menina! 
Mas nasceu um menino. 

É ai nessa zona, entre as pernas, onde 
O corpo se diferencia completamente 
em ambos os sexos. No menino vê-se 
um pénis saliente e dois sacos que 
contêm os testiculos no seu interior. 
Se fosse menina ver-se-ia apenas uma 
abertura; a vulva, ladeada pelos 
lâbios. 
Sete meses antes do nascimento deste 
bébé, quando ele ainda estava no 
ütero da mâe, nâo era possivel saber 
se era menino ou menina, ou melhor, 
parecia ser uma menina corn uma 
vulva, lâbios e clitoris. Quando os 
orgâos sexuais externos se começam a 
diferenciar têm sempre o aspecto de 
menina. Contudo os genes jâ 
determinaram a formaçâo ou de 
testiculos ou de ovârios: os orgâos 
sexuais internos. Se existem testiculos 
estes começam a fabricar hormonas 
masculinas, a mais importante das 
quais é a testosterona. E sâo estes 
produtos quimicos, as hormonas, que 
fazem corn que os lâbios começem a 
crescer transformando-se em dois 
sacos, e o clitoris começa também a 
crescer transformando-se num pénis. 
Sô mais tarde, proximo do 
nascimento, é que os testiculos 
migram da barriga, perto dos rins, 
para se alojarem definitivamente nos 
sacos escrotais. 
Quando um homem se magoa nos 
testiculos muitas vezes sente a dor no 
interior da barriga, no sitio onde os 
testiculos estavam antes do 
nascimento. Alguns rapazes nascem 
sem um, ou os dois testiculos, nos 
sacos escrotais. Eles podem migrar 
mais tarde, espontaneamente, ou 
serem puxados para os sacos corn 
uma operaçâo cirùrgica. Um adulto 
que tenha um testiculo dentro da 
barriga deve considerar a sua 
remoçâo, porque esse testiculo que 
deixou de funcionar e jâ nâo é 
necessârio, pode corn muito mais 
facilidade criar tumores malignos, 
que sâo muito mais dificeis de 

detectar e têm uma maior 
possibilidade de originar 
consequências graves. 
Em casos muito raros uma mulher 
pode ter testiculos e nâo ter ovârios. 
Isso acontece quando hâ uma falha 
compléta dos orgâos sexuais externos 
do bébé, em formaçâo na barriga da 
mâe, em responder aos efeitos da 
hormona masculina fabricada pelos 
testiculos. Os lâbios nâo se 
transformaram em sacos e o clitoris 
nâo se transformou em pénis. Essas 
mulheres, algumas de rara beleza 
feminina, em que estâ incluida uma 
antiga Miss América, como nâo têm 
ütero nem ovârios nunca podem ter 
filhos. Existem também casos 
intermediârios de desenvolvimento 
dos orgâos sexuais externos, tanto em 
homens como em mulheres, causados 
por uma resposta insuficiente ou 
exagerada à testosterona no feto, o 
pseudo-hermafroditismo. 
Os testiculos têm a forma de dois 
feijôes dentro dos sacos escrotais. 
Cada um estâ envolvido por uma 
membrana, ou tünica, por baixo da 
pele rugosa em forma de saco 
chamado escroto. Algums homens 
podem acumular liquido no espaço 
da tünica. Esse inchaço, que em casos 
extremos pode atinguir o tamanho de 
um melâo pequeno, é chamado 
hidrocelo. Um hidrocelo é mais um 
descomforto do que um problema de 
saüde mas deve ser removido, nâo sô 
por uma mera questâo de estética, 
mas também porque faz corn que o 
testiculo nâo se possa apalpar, 
dificultando a detecçâo de tumores 
no testiculo. Tumores do testiculo sâo 
raros mas aparecem muitas vezes em 
pessoas novas, ao contrârio da grande 
maioria dos outros tumores malignos 
que aparecem geralmente em pessoas 
idosas. E recomendâvel que todo o 
jovem, ou todo o homem adulto, 
apalpe regularmente ou ao tomar 
banho ambos os testiculos, e se notar 
uma zona de dureza no grâo, deve 
consultar o médico de familia. Muitas 
vezes nâo é nada, ou nâo tem 
importância, mas é assim que se 
detectam tumores, suficientemente 
cedo para poderem ser curados. 
Outras doenças do testiculo corn 
importância clinica sâo as infecçôes, 
que devem ser tratadas o mais cedo 
possivel corn antibiôticos, e as lesôes 
traumâticas, sob a forma de pisaduras 
ou inchaços dolorosos: as contusôes. 
Nas contusôes, a aplicaçâo de um 
saco corn gelo na zona afectada, o 
mais cedo possivel, pode evitar o 
agravamento da dor e inchaço e 

contribuir para uma cura mais 
râpida. 
O testiculo fabrica hormonas 
masculinas, a mais importante dos 
quais, pela sua quantidade e potência, 
é chamada testosterona. A 
testosterona nâo sô faz corn que os 
orgâos sexuais externos no homem, 
penis e sacos escrotais apareçam, mas 
vai também fazer que, quando a 
criança atinja a puberdade, entre os 
doze a quinze anos e o testiculo 
começar a fabricar grandes 
quantidades desta hormona, o pénis 
se desenvolva e atinja as dimensôes 
de um pénis adulto. Ao mesmo tempo 
a testoterona vai fazer corn que 
apareçam os caractères sexuais 
secundârios como a barba e a voz 
grossa. A testosterona tem também 
um efeito no libido, isto é, estimula o 
apetite sexual e secundariamente a 
actividade sexual. 
A outra funçâo do testiculo é a da 
procriaçâo e consequentemente é 
necessârio para a continuidade da 
espécie humana. O testiculo fabrica 
os espermatozoides, células que se 
movem pelo mexer de uma cauda 
semelhante ao mexer dos peixes 
bébés conhecidos vulgarmente por 
peixes cabeçudos. As células dos 
espermatazoides contêm metade do 
material genético contido nos 
quarenta e seis cromossomas da 
célula humana. Os espermatozoides 
nadam ao longo de um canal muito 
estreito e longo, o canal espermâtico 
até às vesiculas seminais, depôsitos 
em forma de saco, localizados em 
ambos os lados da prôstata. O 
espermatazoides ficam depositados 
no liquido seminal, o sémen até ao 
momento da relaçâo sexual, o coito, 
quando, por contraçâo das vesiculas 
seminais o sémen é ejaculado na 
vagina da mulher. 

Sô um, entre os mais de cinqùenta 
milhôes de espermatozoides contidos 
nuns poucos mililitros de sémen de 
uma ejaculaçâo, é que pode, se 
houver ovulaçâo recente, penetrar no 
ôvulo da mulher e originar um 
embriâo humano. O ôvulo contêm, 
também metade do material genético 
da mulher que, juntando-se à outra 
metade de material genético do 
homem existente no espermatazoide, 
vai formar uma nova célula corn os 
quarenta e seis cromossomas 
completos que contêm material 
genético de ambos os pais. E essa 
célula résultante da combinaçâo dum 
espermatazoide corn u'm ôvulo 
começa a dividir-se em duas, e as duas 
em quatro, e assim sucessivamente, 
até formarem uma espécie de uma 
amora microscôpia, a môrula. As 
células da môrula continuam a 
dividir-se e a diferenciarem-se 
formando um embriâo durante os 
très primeiros messes de gravidez. E 
aos très meses que o formato de um 
novo ser humano começa a ser visivel 
e o embriâo passa-se a chamar-se feto. 
E entâo que a barriga da mulher 
começa a crescer até ao momento do 
parto que acontece quarenta 
semanas, ou cerca de nove meses 
depois da ültima menstruaçâo. 
E assim se répété o ciclo. Passada uma 
geraçâo outro bébé vai nascer. A mâe 
faz força e geme para dar â luz o novo 
ser. O pai ansioso vê nascer a criança 
mas a primeira coisa que olha é para 
aquele lugar entre as pernas e grita; E 
menina! Iremos falar delà na prôxima 
semana. 
E ali, naquele lugar entre as pernas, e 
na zona baixa da barriga, onde o 
corpo se modifica em dois sexos de 
formas opostas, mas que se 
complementam e completam para 
formar novos corpos. 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderno 
serviço de cirurgia dentària, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

üAceitamse todos os tipos de seguros itAbertos à mite (Terças e Quintas) 
iiParque de estadonamento ms traseiras ^Faîa-se Português ' • 

Para uma consulta telefone: 787“8897 

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 
- European Café 
HAMILTON: 
- Alves Supermarket 
OTTAWA: 
-José Soares (Bureau in Ottawa-Hull) 

Info.: (416) 538-0940 

Agenda 
comunllaria 

-No proximo dia 18, domingo, a Casa do 
Alentejo realiza o seu pic-nic anual no 
Slovenian Hunters Anglers Club, em 
Alliston, Ontario. Pâo e sardinhas, gràtis. 
Inf; (416) 537-7766. 

-O nosso amigo e présidente da Assembleia 

Geral do Canadian Madeira Club, Joe da 
Silva, abriu em sociedade, o Restaurante 
LANTERNA Wine Bar & Grill, no 1574 da 
Dundas St. West. Um belissimo recanto 
português com uma cozinha deliciosa. 
Parabéns! 

-O casai Manuel e Margarida Frias, 
agradeccem publicamente à D. Vanda 
Henriques, gerente do Christie-Ossington 
Neighborhood Centre, o tempo e espaço 
que Ihes cedeu graciosamente para a 
realizaçâo de um jantar de apoio à 
Sociedade dos Déficientes Portugueses. 
Bern haja. 

-A Sociedade dos Déficientes Fisicos 
Portugueses do Ontario, realiza o seu anual 
BBQ^ no dia 24 de Julho, no High Park, ao 
Sul da Bloor, em Toronto. O almoço terâ 
inicio as 13:00 boras. Info: (416) 536-4679. 

-O estimado Padre Antero de Melo, 
comemora os seus 50 anos de sacerdôcio, no 
proximo dia 25 de Julho, na Igreja de Santa 
Helena, em Toronto. As nossas felicitaçôes 
ao Padre Melo e os nossos desejos das 
maiores venturas. 

-A Academia do Bacalhau de Toronto, 
realiza uma "bacalhauzada" dia 23 de 
Julho, pelas 19:30, no New Casa Abril. Os 
fimdos revertem a favor dos desfavorecidos. 
Info; (416) 281-2000. 

-A Casa dos Açores, em Toronto, realiza 
uma excursâo 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. 

-Para matricular seus filhos na Escola 
Elementar de Sâo Mateus (St. Matthew 
Elementary School), telefonem para: (416) 
393-5240 ou, deixem mensagem, no (416) 
222-8282, extensâo 6317. 
Podem também fazer a matricula 
pessoalmente, a partir de 30 de Agosto e até 
3 de Setembro. 

-Luis Bettencourt e o Grupo Desportivo 
Nacional, realizam uma excursâo a New 
Bedford-USA, de autocarro, às festas do 
Santissimo Sacramento -'Testa dos 
Madeiras", no Madeira Field. Réservas: 
(905) 453-4129; (905) 848-6857 e, ainda, (905) 
452-7596. Partida dia 30 de Julho e regresso 
a 2 de Agosto. 

I ou Português e saber escrever inglês. 

I Contacte: Claudia 
I TEL.: (905) 850-1201 

Precisa-se de cabeleireira. 
TEL.: 516-1586 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
para a area de North York e Richmond 
Hill. 
TEL.: (905) 428-0159 

Precisa-se de casais para a limpeza na àrea 
de Brampton. 
TEL.: (905) 457-8874 

Precisa-se de pessoal corn experiência em 
estuque (stucco e plastering) para 
trabalhar em regime de tempo inteiro e 
boas condiçôes. Pagamento de $16 dol. a 
$22 dol. e transporte da companhia. 
Informe-se pelo TEL.: (905) 274-6785 

Precisa-se de estudante ou reformado para 
o mês de Agosto. 
TEL.; 651-3349 

Precisa-se de cabeleireira. 
TEL.: 532-3433 

Procura-se 2 ou 3 vendedoras 
para o Royalton Bloor Gifts, 

i localizado no 4040 da Steels Ave. West. 
Deve saber falar Italiano, Grego 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
na àrea da Dixie e Britannia. 
Contacte: José Botelho pelo TEL.: (905) 
669-6565 

Precisa-se de soldador de soldador corn 
alguma experiência e que fale um pouco 
de Inglês. Contacte: César pelo TEL.; (905) 
455-3991 

Companhia de limpeza précisa de pessoal 
e de supervisor com carta de conduçâo e 
ainda de um jardineiro. 
TEL.: 538-1777 e deixe mensagem. 

Aluga-se apartamento 
c/ 3 quartos, cozinha e casa de banho. 

Na àrea de Brampton. 

TEL.: (905) 457-7630 

Nâo deixe as suas contas ao 
Deus darâ. 

Confie no CONTABILISTA 
profissional 

JOHN MARTINS. 
Contacte: (416) 538-0940 
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Olivedesportos tern 2,2 milhôes 
a reaver do Benfica 

A leitura dos quesitos e da respectiva matéria de 
facto considerada provada pelo colectivo do 2.° 
juizo do Tribunal Civel de Lisboa acabou por 
confirmai aquilo que tinha sido a tendência gérai 
das sessôes do julgamento que opôe o Benfica à 
Olivedesportos: a dificuldade do clube em provar a 
tese de nulidade dos contratos que o ligam à 
empresa de Joaquim Oliveira. 
Mais ainda: da leitura dos factos considerados 
provados em tribunal ficou ainda claro que a 
Olivedesportos nada deve ao Benfica, ao contrario 
do que repetidamente afirmou Vale e Azevedo e, ao 
contrario, sâo os "encarnados" que terâo de pagar 
cerca de 2,2 milhôes de contos à Olivedesportos, 
independentemente do resultado da sentença final 
(la para finals de Outubro) e de eventuais pedidos 
de indemnizaçâo por parte desta empresa em caso 

de um desfecho final favorâvel às suas teses. 
Como résulta da leitura dos quesitos e da 
interpretaçâo dada pelo tribunal, no que diz 
respeito ao dinheiro o Benfica nâo conseguiu uma 
ünica réstia de esperança de vir a ser favorecido na 
sentença final. Ficou provado que recebeu a 
totalidade das verbas referentes aos contratos que 
terminavam em 1999 e que foram interrompidos 
em Novembro de 1997 e ainda mais de 1,3 milhôes 
de contos por conta do terceiro contrato que se 
iniciava em 1999 e se prolongava até 2004 (a tese de 
que este dinheiro séria um empréstimo encapotado 
ou de que uma parte séria relative à renegociaçâo 
dos contratos anteriores também foi recusada pelo 
tribunal). E aqui esta a explicaçâo para os cerca de 
2,2 milhôes de contos que o Benfica terâ de 
devolver, em qualquer caso, à Olivedesportos, sem 

Jogos do Ontario para 
Déficientes Fisicos 

o ministério da Cidadania, Cultura e Recreio 
anunciou os Jogos do Ontario para Déficientes 
Fisicos que terâo lugar a partir de hoje até ao 
proximo Domingo, dia 18, em Kitchener e 
Waterloo. 
Os Jogos do Ontario para Déficientes Fisicos jâ 
decorreram nas cidades de Brampton, New 
Liskeard, Peterborough, Sarnia e Thunder Bay. 
O ano passado, Toronto foi a cidade anfitrià 
destes jogos. 
O objectivo desta organizaçâo é conseguir 
alertai a sociedade para os talentos e 
capacidades dos déficientes fisicos, assim como 
proporcionar um ambiente capaz para 
concretizarem os seus sonhos de atletas. Desde 
a primeira realizaçào destes jogos, o Canada jâ 
conseguiu representaçâo a nivel mundial, como 
foi o caso de Joe Radmore de Kemptville que 
venceu os 800 metros em cadeira de rodas nos 

Futebol no Madeira Park 

Nas Testas de Sâo Pedro, no Madeira Park houve, para além das cerimônias religiosas, ura pouco de 
tudo incluindo futebol. Futebol araador^ entre jovens e, também, entre adultes, jâ corn uma 
barriguinha de respeito,,. Como bons amadores aplaudiram vencedores e vencidos e, depois da entrega 
das Taçasf confraternizaram como bons amigos. A fotografia fala mehor que nôs...Parabéns! 

jogos de 1996. 
O historial dos jogos, assim como outras 
informaçôes encontram-se à disposiçâo do 
püblico na Internet, www.move.to/1999ogpd. e 
quem desejar entrai em contacte corn a 
organizaçâo, poderâ fazê-lo através de e-mail 
1999ogpd@canada.com. 

“Boss” Oliveira, junto do advogado da Olivedesportes 

contar com juros e eventuais indemnizaçôes... 
Os advogados do Benfica também nâo 
conseguiram provar qualquer dos pontos em que 
tentavam acusar a Olivedesportos de quebra das*^ 
leis da concorrêneia ou de abuse de posiçâo no 
mercado dos direitos de transmissâo de jogos de 
futebol. 

Uruguay Hnalista | 
da Taça América | 

I O Uruguay, corn um jogo morno e paciênte, | 
I conseguiu ultrapassar o Chile e, assim, chegar | 
I à final. | 
I O momento 'H' do jogo, foi a extraordinâria I 
I defesa do jovem Fabiân Carini, a desviar para | 
I fora um dos remates de grande penalidade dos | 
I chilenos. No tempo regulamentar, o resultado | 
I foi de 1-1 e, em grandes penalidades, o Z 
' Uruguay venceu por 5-4. 

Ao fecharmos esta ediçâo, o jogo Brasil- " 
México, que détermina o outre finalista, ainda . 

' nâo tinha começado. /, 
’ A grande final, em Assunçâo, tem lugar 

domingo, dia 18. 

Na foto, os avançados Lembo e Magallanes, 
vitoriando a passagem à final. 

j—s-pl«angi<J«M. 

Sol. 

om 

^nurr,iù (416) ^}1-96JJ 

Avenue Toronto, Ontario M6J 
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Bossio arranca aplausos antes 
dos jogos na Luz 

FC Porto 
na caminhada para o hexa 

O guarda-redes 
argentino 

maravilhou os 
adeptos 

benfiquistas, 
e licou 

surpreendido 
corn a numerosa 

assistência 
aos treinos 

"Na Argentina estava 
habituado a, no mâximo, ver 
15 pessoas a observar os treinos. No 
Benfica é muita gente", disse 
Bossio, O guarda-redes benfiquista, 
contratado este ano aos Estudiantes 
de La Plata. Um milhar de adeptos 
que nào poupou aplausos ao 
argentino, quando este, por duas 
vezes no treino, travou remates dos 
avançados. 
Jupp Heynckes aproveitou o ultimo 
treino na Luz, antes da viagem para 
um estâgio na Austria, para testar 
uma équipa, provavelmente muito 
prôxima da que sera titular na nova 
temporada. 
Começando exactamente pelo 
jogador mais recuado da équipa, e 
esse lugar parece, para jâ, destinado 
a Bossio. O guarda-redes argentino 
destacou-se no treino, arrancando, 
de uma assistência numerosa, forte 
ovaçâo. No final do treino 
manifestava surpresa por todo o 
ambiente que encontrou na Luz: 
"Na Argentina sabia que o Benfica 
era um clube muito grande, mas 
nunca pensei que fosse tâo grande 
como pude confirmar agora." 
Quando confrontado corn a 
possibilidade de ser o guarda-redes 
titular, Bossio diz que essa sera uma 
tarefa dificil: "O Benfica tem Nuno 
Santos, Ovchinnikov e Robert 
Enke, que vâo também trabalhar 
muito para ocupar esse lugar. E um 
caminho muito duro, esse o de 
convencer o treinador, mas é 
évidente que quero ser titular e que 
vou trabalhar para isso." 
Para o guarda-redes argentino, o 
treino especifico dos guarda-redes é 
muito melhor no Benfica: "Os 

métodos sâo diferentes. O trabalho, 
sobretudo o dos guarda-redes, 
porque na Argentina nâo é costume 
ser um ex-guarda-redes a treinar- 
nos. Qualquer técnico faz esse 
trabalho. E é sempre muito melhor 
que seja um ex-guarda-redes a 
preparar-nos, porque tem mais 
conhecimento." 
Definida a tendência de Jupp 
Heynckes na escolha do guarda- 
redes titular do Benfica 1999/2000, 
a defesa parece também ser um 
sector que nâo levanta grandes 
düvidas ao alemâo. Sem alteraçôes 
na zona central da defesa, 
relativamente à dupla do ano 
passado - Paulo Madeira e Ronaldo 
- nas laterals, Heynckes parece 
apostar em Okunowo (na direita) e 
Rojas (na esquerda). 
Mas, também do meio-campo para 
a frente, a équipa parece começar a 
formar-se. No treino, o técnico 
alemâo deu a Calado funçôes 
defensivas â frente dos centrais, e a 
Chano o de distribuidor de jogo, no 
meio -campo. Poborsky (na direita) 
e Luis Carlos (na esquerda) 
completaram o grupo de médios, 
corn Nuno Gomes e Joâo Pinto 
mais avançados. O curioso é que o 
entendimento foi quase perfeito. 
Fica uma düvida que Jupp 
Heynckes terâ que dissipar durante 
o estâgio: como se encaixarâ o 
avançado norueguês, recém- 
contratado, Rushfeldt. Alguns 
pormenores de treino deram a 
indicaçâo que tudo se conjuga para 
a utilizaçâo de um ponta-de-lança 
fixo na ârea. 

I41BI 
603-0842 

42/ ^^Xotontô 

O regresso de Domingos ao FC 
Porto e a renovaçâo de Jardel 
marcaram a festa da apresentaçâo 
do plantel versào 1999/2000. A 
aposta no hexa é um facto e a 
dinâmica de vencedor ganhou 
mais alento corn a contrataçâo de 
um jogador acarinhado por todos 
os portistas. 

Os adeptos présentes no Estâdio das 
Antas para a apresentaçâo oficial do 
plantel para a temporada 1999/2000 
exultaram com a entrada de Domingos 
em campo. Gritos de "Domingos! 
Domingos!..." arrepiaram todos quantos 
estiveram nas bancadas para receber o 
menino que reencontrou o caminho de 
casa. Ninguém conseguiu conter a 
explosâo quando o jogador entrou em 
campo, transformando o momento no 
ponto mais alto da apresentaçâo do FC 
Porto. 
A festa começou corn uma pirâmide e 
uma estrela iluminada, igual à que 
compôe o simbolo da Liga dos 
Campeôes, dentro da 
quai estava montado 
o palco que mais 
tarde iria receber 
todo o grupo de 
trabalho. Jogos de luz 
e raios laser 
sincronizados corn a 
mùsica coloriam as 
bancadas e cerca de 
43 mil vozes 
acompanhavam a 
festa corn os cânticos 
que habitualmente 
seguem o FC Porto 
pelo Mundo fora. 
No relvado, sete 
dançarinas (duas das 
quais vestidas corn as 
camisolas dos dois 
equipamentos do FC 
Porto) marcaram um 
ritmo aerôbico e 
puxaram pelo 
pùblico, que 
aplaudiu, cantou, 
saltou. O fogo de 
artificio entrou em 
cena e duas camisolas gigantes 
penduradas na bancada cativa 
desvendavam os dois equipamentos 
oficiais do FC Porto para a temporada 
1999/2000. 
Pouco depois, a apresentaçâo da équipa 
surgiu ao bom estilo americano. Um a 
um, os jogadores foram entrando em 
campo, por ordem alfabética. Capucho 
arrancou das bancadas a primeira ovaçâo 
da noite, superada apenas pela entrada 
em campo de Jardel. O avançado 
brasileiro ainda saltou âs redes da 
bancada Sul e o delirio tomou conta do 
sector. Jorge Costa, Peixe, Rui Barros e 
Vitor Baia tiveram a sua hora de receber 
os aplausos do püblico. 
O suspense estava ao rubro quando a 
apresentaçâo da équipa foi dada como 
terminada. Latente nas bancadas, o 

que os nomes da équipa médica e dos 
técnicos eram anunciados. A impaciência 
era visivel, porque houve sempre uma 
surpresa desde que o FC Porto passou a 
apresentar a équipa corn este espectâculo. 
O apresentador soube fazer durar o 
acontecimento da noite. Jâ corn todos em 
palco, a cançâo dos Queen "We are the 
champions" fez-se ouvir em algumas 
gargantas, roucas porque a festa jâ ia 
adiantada. Às escuras, à luz trémula dos 
isqueiros, as bancadas do estâdio 
transformaram-se num firmamento de 
estrelas, perturbado apenas pela mùsica e 
pelos cânticos e por uma onda giganfesca 
que se levantou corn o regresso da luz. As 
bancadas Superior Norte e Sul bradavam 
à desgarrada "Porto!, Porto!". 
Na intervençâo que foi chamado a fazer, 
do palco, Jorge Costa apontou o 
campeonato como a meta principal, 
Fernando Santos reportou-se ao 
momento do FC Porto, "como um feito 
inédito que queremos prolongar no fim 
do milénio, corn o apoio de todos, para 
voltarmos a ser os primeiros". 

As torres de 
iluminaçâo do 
estâdio acenderam- 
se e mal o relvado 
ficou desocupado, 
duas équipas 
entraram em 
campo. De um lado 
os azuis e brancos, 
com Rui Correia, 
Rodolfo, Ricardo 
Silva, Jorge Costa e 
Esquerdinha, 
Peixe, Joâo Manuel 
Pinto, Rui Barros, 
Paulo Ferreira, 
Alessandro, Feher, 
Drulovic, Duda e 
Vitor Baia. Do 
outro, a équipa 
cinzenta, corn 
Hilârio, Secretârio, 
Ricardo Carvalho, 
Aloisio e Rubens 
Junior, Chainho, 
Paulinho, Ricardo 
Sousa, Capucho, 
Jardel, Romeu e 

Folha. 
E a surpresa chegou. A peladinha 
decorria, o püblico atingia o limite da 
paciência, e quando o apresentador 
pegou no microfone para anunciar uma 
substituiçâo, os adeptos retiveram a 
respiraçâo. E soltaram a voz numa 
autêntica explosâo de alegria que 
aclamou a entrada de Domingos para o 
lugar de Vitor Baia. Mais um momento 
arrepiante da noite no regresso de um 
jogador adorado pelos adeptos e 
acarinhado pelos jogadores, que 
correram para cumprimentar a estrela da 
noite. A substituiçâo acabou por nâo se 
fazer e Vitor Baia e Domingos 
mantiveram-se em campo. O jogo 
terminou e a festa da cor e do som 
regressou. Fogo de artificio e cânticos 
encerraram a festa do Pentacampeâo, que 

nervoso miudinho aumentava â medida volta a apostar forte para o hexa. 
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Zahovic no Olympiakos 
nos prôximos très anos 

O MÊDIO portista Zahovic 
representarâ os gregos do 
Olympiakos nas prôximas très 
épocas. 

O acordo foi estabelecido apôs uma 
maratona négociai de seis horas 
entre os emissaries helénicos e o 
esloveno, mercê de uma proposta 
de vencimento que atinge perto de 
250 mil contos por ano. 
O FC Porto encaixa oito milhôes de 
dâlares (cerca de 1,6 milhôes de 
contos) com o negôcio, embora 
tenha disponibilizado uma parte 
deste valor a favor do jogador. 
Ainda assim, nâo deixa de ser 
impressionante a cifra que os 
portistas garantiram para os seus 
cofres por um jogador que, até 
Novembro, poderia sair a custo 
zero, e poucos meses depois apenas 
renderia cerca de 700 mil contos. 
Mas mais importante que o aspecto 
material é o triunfo do présidente 
Pinto da Costa nesta questâo, 
depois do conflito surgido com o 

jogador e corn o Valêneia, clube 
que estabeleceu um acordo corn 
Zahovic à revelia do FC Porto. 
Ao conseguir este desfecho, os 
dragées nâo sô mais que 
duphearam o potencial lucro corn o 
jogador como ganharam o respeito 
do mercado, corn Pinto da Costa a 
marcar um claro ascendente no 
diferendo corn os empresârios 
envolvidos no assunto. 

Tonito e Robaina 
certes no Sporting 
O Sporting assegurou, em 
Tenerife, a contrataçâo de Tonito 
(médio-ofensivo), por quatro 
temporadas, e o empréstimo de 
Robaina (médio-esquerdo), por 
um ano. No fim do periodo de 
cedência, os "leôes" poderâo 
exercer a opçâo de compra do 
passe de Toni Robaina por 570 mil 
contos. 
Ao todo, o clube de Alvalade 
investiu cerca de 500 mil contos 
neste pacote corn rôtulo espanhol, 
negociado por Carlos Janela e José 
Veiga nas Canârias. Um valor que 
terâ sido inflacionado devido ao 
interesse manifestado pelo FC 
Porto. 
Confirmada, em Espanha, a 
transferêneia de Tonito para 
Alvalade, o jogador deslocou-se de 
imediato aos escritôrios da SAD 
do Sporting, para se reunir corn 
Paulo Abreu e Dias Ferreira, no 
sentido de alinhavar os 
pormenores juridicos relativos ao 
novo vinculo laboral corn uma 
clausula de rescisâo que se estima 
superior a 20 milhôes de dôlares 
(mais de 3,8 milhôes de contos). 
Tonito foi instruido para encerrar 
o periodo de férias e viajar para 
Lisboa, uma vez que o acordo corn 
o Tenerife estava apenas suspense 
por pequenos aspectos de ordem 
burocrâtica, o que, na perspectiva 
dos responsâveis "leoninos", 

significava que o negôcio estaria 
praticamente concretizado. 
Finalmente o jogador recebeu "luz 
verde" e foi conduzido à SAD por 
Antonio Santos, Carlos Conde e 
Manuel Gonçalves (Planeta 
Futebol), elementos prépon- 
dérantes na estratégia 
arquitectada durante o longo 
processo de transferêneia de 
Tonito para Alvalade. 
Apôs mais de très horas de 
reuniâo corn Paulo Abreu e Dias 
Ferreira, Tonito saiu da SAD 
como havia entrado, ou seja, sem 
dizer uma palavra que fosse sobre 
o desenlace que ele prôprio forçou 
nos ùltimos tempos, ao manifestar 

ublicamente o desejo de, em 
ôrtugal, representar unicamente 

o Sporting. 

Paulo Abreu, administrador que 
tutela o futebol sportinguista, 
pouco ou nada adiantou sobre as 
contrataçôes de Tonito e Robaina. 

Coulthard vence GP 
9 da Inglaterra 

o piloto britânico David 
Coulthard, da McLaren, 

venceu no fîm de semîuia 
passado o Grande Prémio da 

Inglaterra de Formula Um, 
numa corrida na quai o 

piloto alemâo Michael 
Schumacher sofreu um grave 

acidente ao hater com o seu 
Ferrari contra uma muralha 
de contençâo nos primeiros 

30 segundos da prova. 

Entre os brasileiros. Pedro Paulo 
Diniz, da Sauber, chegou em sexto 
lugar; Rubens Barrichello, da 
Stewart, em oitavo e Ricardo Zonta, 
da BAR, abandonou na 41“ vol ta. 
Coulthard, que se aproveitou de um 
demorado pit stop e da perda de uma 
roda traseira do carro do seu 
companheiro de équipa Mika 
Hakkinen para alcançar a liderança 
da prova, foi o primeiro britânico a 
vencer o GP da Inglaterra desde 

1995. 
Coulthard terminou a prova numa 
hora, 32 minutos, 30 segundos e 144 
centésimos e conquistou a quinta 
vitôria de sua carreira, a sua primeira 
em 15 meses, depois de ter tido 
problemas em quatro das sete 
primeiras corridas da temporada. 
O britânico declarou que quando 
conquistou a primeira posiçâo da 
corrida, pensou que poderia vencer se 
nâo tivesse problemas. 

O alemâo Michael Schumacher 
sofreu uma fractura dupla na perna 
direita, mas nâo teve lesôes nas 
costas ou na coluna vertebral ao 
bâter em um muro de contençâo. 
Durante a primeira volta da 
corrida, Schumacher cruzou a pista 
patinando, entrou num caminho de 
pedregulhos e bateu contra uma 
muralha de pneus. Mesmo assim, 
conseguiu sair do carro por conta 

propria, foi colocado numa maeâ e 
levado de helicôptero para um 
hospital local. 
Segundo os médicos. Schumacher 
sofreu uma fractura na perna 
direita e encôhtrava-se consciente 
quando foi transportado para o 
hospital. "O estado de saûde do 
piloto é estâvel e Schumacher até 
falou por telefone corn sua famÜia", 
informaram. 

SSINE E DIVULGUE 

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

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

mais informaçôes: (416) 538-0940 
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Caramba, até no 
füteboL..é tudo delas! 

Com um estâdio super-cheio -mais 
de 90 mil, anunciaram!-, as 
disinibidas jovens-mulheres do Japâo 
e dos EUA, deram uma liçâo ao 
mundo do futebol, jogando, lutando 
e mostrando que, afinal, o futebol 
nâo é sô para homens de... barba rija. 

Viram como elas corriam, fintavam, 
rematavam e resolviam os problemas 
inesperados que a bola provoca no 
seu constante vai-vem? 
Repararam que, nos lances mais 
duros ou de choque natural, elas 
desembaraçavam-se o mais 
rapidamente possivel, sem "teatrada 
à homem", e seguiam lestas prontas 
para se dedicarem ao jogo pelo 
jogo...? 
Todos receâvamos que os contactos 
fisicos fossem gravosos nas 
mulheres-jogadoras mas, como se 
viu, bem pelo contrario... Corn que 
facilidade a magana da bola pousava 
nos peito das atletas -neste caso, deve 
ser mais fâcil para elas que para eles!, 
e deslizava nas calmas até ao 
relvado, para ser jogada em passe 
râpido ou pontapeada corn a 
força que pensâvamos nâo ser 
possivel entre as mulheres. 
Espero sinceramente que o 
"vil metal" nâo venha estragar 
a beleza do futebol feminino 
como jâ fez corn o futebol 
clâssico, entre homens. Hoje, 
escutamos a cada passo: "a 
partir de agora sô vou ver o 
futebol feminino. Vê-se 
futebol simpls e bonito, nâo 
hâ agressôes feias nem 

golpadas de grupos de pressâo..."! 
Ganharam em Pasadena-California, 
as atletas dos EUA pois, segundo me 
foi dado apreciar -opiniâo pessoal, 
nada mais-, foram realmente as 
melhores. Nâo houve 
sortilégios da bolinha 
nem das arbitra- 
gens... Mas, e isto é 
importante que se 
diga, outras selecçôes 

mostraram qualidade, força e 
vontade em vencer. Em suma, temos 
mulheres! 
O futebol feminino vai prosseguir e 
vencer. Nâo dou os parabéns às 

jovens americanas 
campeâes do mundo 
mas, sim, a todas as 
atletas de todas as 
selecçôes e, aos 
promotores que, contra 
tudo e todos, jâ 
chegaram a este 
importante patamar. E, 
quem sabe?, talvez os 
homens arrepiem 
caminho em relaçâo ao 
mercatilismo do seu 
futebol... 
Viva o futebol, a 
modalidade desportiva 
mais jogada e querida 
do mundo! 

JMC 

O mundo em sua casa. 

MMNDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC 

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


