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Editorial 
Desdejulho de 1997, data em que o 6r- 

gâo informativo da ACAPO foi suspense, 
notou-se a necessidade de reatar a sua pu- 
blicaçào e hâ largos meses que a ideia vem 
germinando, crescendo, conquistando e 

sedimentando as necessarias adesôes e 
apoios. 

Conscientes da magnitude e dificuldade 
da tarefa, decidimos meter “màos à obra” 
e, corn regularidade e seriedade, levar a no- 
ticia a todos os clubes e associaçôes, mem- 

bres desta Aliança, e concomitantemente, 
a todos os Portugueses residentes dentro 
ou fora da provmcia do Ontario. 

Este, é o ponto de partida de todo um 
trabalho organizado atempadamente e 

executado por pessoas que sabem do “mé- 
tier.” 

Contra todos as dificuldades e vicissitu- 
des que, pela certa, nào deixarào de surgir 
nesta caminhada que agora, de forma bas- 
tante segura, iniciamos, reeditamos o nos- 
so e vosso jornal. Aqui esta o numéro 
primeiro do ano 2002, do Noti'cias da Alian- 
ça que constitui a apresentaçào pùblica 
deste projecto. Até final do ano em curso 
sera editado mais um numéro, o de 28 de 

Dezembro, para prosseguirmos pontual- 
mente à Quarta-feira, durante o ano de 
2003, desejando que a leitura destas pagi- 

nas se tome um hàbito e seja aguardada 
corn alguma ansiedade e muita curiosida- 

de. 
Prestaremos o nosso contribute para a 

defesa do patrimônio artistico e cultural do 
nosso pais de origem, quer apoiando a pre- 
servaçào dos valores existentes, quer pela 
importâneia que nos merecerào o enrique- 
cimento e engrandecimento dos clubes e 
associaçôes culturais existentes, e a divul- 
gaçào de tudo o que em prol da arte e da 
cultura seja feito pelas nossas gentes. 

Os tempos que se avizinham vào ser bas- 

tante trabalhosos, por isso, vamos precisar 
do auxilio de todos. Vamos esquecer as 
querelas do passado/recente e convidar 
toda a gente, sem excepçâo, para que, em 
conjunto, possamos elevar a comunidade 

ao t U ar a que tem direito. 
Que a força nào nos faite! 
Aproveitamos a oportunidade para ex- 

pressar votos sinceros de um Santo Natal, 
lembrando as nossas crianças, os mais des- 
protegidos, os que por esta ou aquela ra- 
zào nào foram, ainda, bafejados pela sorte, 
apelando à compreensào, à reflexào, ao es- 
pi'rito de iniciativa e de sacn'fido de cada 
um, de forma a que todos saibamos dar um 
pouco de calor e alegria a quem por “obra 
do destino” se encontra nesta ou naquela 
situaçâo menos agradâvel. 

Pestas Felizes 

José Eustâquio 

Mensagem < 
Estâmes a terminât mais um ano 

do cicio aberto corn a viagem histôri- 
ca de Sua Excelêneia o Présidente da 

Repûblica que mostrou a interliga- 
çâo entre as Comunidades Portugue- 
sas e os seus irmâos do Continente e 
llhas, assente na unidade das Comu- 
nidades do Canadé e na sua capaci- 
dade organizativa. 

Daquî adveio uma maior visibili- 
dade da Comunidade Portuguesa no 
Canada que importa desenvolver. 

Aproxima-se um novo ano, parti- 
cularmente significativo para a co- 

munidade porteguesa do Canada 
que celebrara o 50® aniversârio da 
chegada do primeiro grande contin- 
gente de émigrantes portugueses a 
Halifax a 13 de Maio de 1953. 

Estâo constitui'das as Comissôes 
locais e a Comissâo Nadonal, reflexo 
da dinâmica existente na Comunida- 
de Portuguesa, que têm por principal 
objeCtivp impulsionar e coordenar 
todas as actividades que estâo a ser 
organizadas por todas as associa- 
çôes, organizaçôes e instituiçôes lu- 
socanadianas, desde S.Joào da Terra 
Nova a Kitimat na Columbia Britâni- 
ca, no âmbito de um programa naci- 
onal para as comemoraçôes do 50° 

Aniversârio Luso-Canadiano. 
Sera certamente um perfodo de 

reflexào sobre as realizaçôes e suces- 
sos conseguidos pelos portugueses 

no Canada, mas também sobre aqui- 
lo que correu menos bem, para o 
corrigir. Mas deverâ também servir 

de incentivo a uma maior participa- 
çào civica - a Comunidade Portugue- 
sa contribuiu e contribui para o 

desenvotvimente do Canada de uma 
forma invisfvel e discreta, graças as 
suas grandes qualidades e capacida- 

des de trabalho e poder de integra- 
çào, mas chegou o tempo de se 
tomar mais visivel e actuante em to- 
dos os quadrantes da vida da socie- 
dade, incluindo o da politica. 

Em suma, 2003 sera sem düvida o 

ano decisivo para a afirmaçào da co- 
munidade luso-canadiana, revivendo 
o passado duro e corn sacrificios, 
mas também corn sucessos e olhan- 
do o fiituro corn atençâo especial nas 
novas geraçôes 

Aô longo do ano que ora finda, a 
barbarie do terrorismo internacional 
continuou a ceifar inümeras vidas 
humanas, mostrando que os seus ac- 
tes podem ser praticados em qual- 

quer parte do mundo e em qualquer 
altura, instalando um ciima de terror 
que ameaça a paz e segurança a nivel 

individual e colectivo_ Compete aos 
lideres mundiais ecos organismes in- 
ternacionais combater e eliminar 

esta globalizaçlo do terror, guiados 
pelos valores democrâticos e de res- 
peito dos direitos humanos e civis. 

Mas este é, sem dùvida, um dos as- 
pectos da vida em que sem um mar- 
cado envolvimento de todos os 
individuos nada de permanente se 
poderà alcançar. 

Este findar de ano ficarà ainda in- 
delevelmente marcado no nosso lon- 
go percurso historico como 
portugueses e europeus, pela histo- 
rica Cimeira de Copenhaga, que 
aprovou o alargamento da Uniào Eu- 
ropeia a mais dez novos paises - rea- 
lizaçào dum sonho de construçào de 
uma grande Europa unida e unificada 
pacificamente. É uma prova do que 
somos capazes, é um exemple para o 

reste do mundo. 
Naturalmente hâ desafios que se 

colocam a Portugal e que temos de 
ultrapassar corn determinaçâo atra- 
vés dum continuado rigor na nossa 
administraçâo financeira, de uma 

modernizaçào da nossa economia, 
de um aumento da nossa produtivi- 
dade, tanto no sector püblico como 
privado, de uma aposta na educaçào 
e na formaçâo profissional dos nos- 
sos jovens, em Portugal e onde quer 
que se encontrem portugueses. 

Para terminar, queria deixar-vos 
os meus sinceros votos de Feliz Natal 
e de esperança e confiança no bom 
senso das mulheres e dos homens 
para um prôspero e pacifico Novo 
Ano 2003. 

José Pacheco Luiz Cornes 

Embaixador de Portugal 

Dezembro de 2002 
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A Comunidade em Destaque 
0 pen'odo que antecedeu as Testas natali'cias foi pr6- 

digo em vârios acontecimentos de grande interesse 
para a comunidade. De entre eles, destacamos dois, 
que pela sua repercussào, sào dignos de registo e de fi- 
gurar nas paginas do Aliança News. Referimo-nos con- 
cretamente às eleiçôes da Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontario, ACAPO, que cul- 
minou corn a vitôria retumbante da lista B afecta ao an- 
terior elenco directive, chefiado por José Eustâquio. 
Esta de parabéns o José Eustâquio e a sua équipa. O ou- 
tre acontecimento prende-se corn a justa homenagem 
levada a efeito pela Casa do Alentejo e pela Comissào 
de Angariaçào, na abertura da Galeria Alberto de Cas- 
tro, justa homenagem que, quanto a nos, peca por tar- 
dia mas, como diz o velho rifrào, “mais vale tarde do 
que nunca.” Bern hajam todos aqueles que consegui- 
ram tornar este sonho em realidade. Certamente que o 
Alberto de Castro agradeceria se fosse vivo. 

Pestas de Passagem de Ano 
Futebol Clube do Porto 

Mûsica a cargo de DJ e jantar corn inicio às 18:00, confeccionado 

por Cantanhede "0 Bairradino". 

331 Symington Ave., Toronto • Tel.: (416) 53&2921 (depois das 

6:00pm - Cesârio Bras) * Tel: (416) 988-2896 (Lina Pedrosa) 

Casa do Benfîca 
Baile abrilhantado pelo conjunto Ritz, corn jantar às 7:30pm. 

Open Bar. 1 RobinaAve., Toronto. • Tel: (416) 653-6370 

Peniche Community Centre 
Baile corn DJ Martins e jantar. Open Bar. 18 Leeds St, Toronto. 

Tel: (416) 536-7063 

Casa dos Poveiros 
Grandiosa Passagem de Ano no dia 31 de Dezembro, no sa- 
lào de festas da Igreja da St. Clair, junto à DufFerin, corn ini- 
cio às 19:00. Contacte 416-801-8819 ou 416-588-1797 

lytessage from Minister Carl de Faria 

Greetings from the Minister 
December 23, 2002 

Dear Friends, 
As Minister of Citizens- 

hip 1 want to extend con- 
gratulations to the 
Alliance of Portuguese 
Clubs and Associations of 
Ontario on the occasion of 
the publication of your 
first edition of “Alliance 
News." 

Alliance News will furt- 

her connect members of 
the Portuguese commu- 
nity across the province, 
informing readers of hap- 
penings, sharing successes 
and recognizing achieve- 
ments. 

As a Portuguese Canadi- 
an myself, 1 know that the 
Portuguese community 
has enriched the cultural 
fabric of our province and 
helped contribute to the 

economic strength that 
has helped create a great 
quality of life for Ontari- 
ans. Your publication will 
help celebrate the commu- 
nity’s achievements. 

The holidays are a time 
for reflecting on the past 
year, looking forward to 
the new, and for connec- 
ting with family and fri- 
ends. I wish you all a very 
joyous Christmas and best 

wishes for the New Year. 
Congratulations and 

happy reading during this 
festive holiday season. 

Sincerely, 

Carl de Faria 
Minister 

Mensagem de 
Gostaria de em primeiro lugar 

agradecer o convite para endereçar 
uma mensagem de Natal à Aliança 
dos Clubes e Associaçôes Portugue- 
sas do Ontario, aos sens dirigentes, 
aos sens associados e famflias, assim 
como, â comunidade em gérai, nesta 
primeira ediçâo do Alliance News. 

0 Natal tem um significado pesso- 
al que cada um aconchega nu sua in- 
terioridade, no entanto, para 
muitos, é a época do ano mais propi- 
cia à renovaçào espiritual, ao convi- 

Natal 
vio e dedicaçâo à famflia c aos 
amigos, e até de nos lembrarmos da 
comunidade a que pertencemos, do 
que somos c do que queremos ser. 

Celebremos, pois, o compromisso 
de respeitarmos, acarinharmos e nos 
mantermos fiéis ao nosso passado, 
aos nossos costumes e tradiçôes. E 
encaremos o fiituro corn esperança e 
confiança, participando activamente 
na sua construçâo. 

H neste espirito que devemos en- 
trât no ano de 2003, ano de especial 

significado para a nossa comunida- 
de, tempo de unidade e afirmaçào, 
no quai todos devem dar um contri- 
buto positivo para que ela possa con- 
tinuât a ter um papel activo e um 
lugar digno nesta terra que também 
é nossa. 

Feliz Natal e Prospero Ano de 
2003. 

Mario Silva 
Vereador da Câmara Municipal 

de Toronto Davenport 

BCA 
BANCO COMERCIAL DOS \ÇORES 

Representative Office 

836 Dundas St. W. Toronto, Ont. M6J 1V5 TeV. \ m 9660 

WWWBCA.PT 

Desejamos a todos os Clientes 

e Comunidade em gérai votos 
sinceros de 

Hallmark 
HOUSEKEEPING SERVICES INC. 

Toronto Head Office 

34 Racine Road 
Ottawa, ON M9W2Z3 

Tel. 416-748-0330 
Fax. 416-748-0333 
info@hallmarkhousekeeping.cao 
perations@hallmarkhousekeeping.ca 

Ottawa Branch 

1655 Russell Road, Unit#1 
Ottawa, ON K1G4G5 

Tel. 613-247-6000 
Fax. 613-247-6003 
ottawa@hallmarkhousekeeping.ca 

Calgary Branch 

240 Fourth Ave., S. W. Ste. 105 
Calgary, Alberta T2P 4H4 

Tel. 403-261-1666 
Fax. 403-265-1663 
calgary@hallmarkhousekeeping.ca 

V 
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clirvtfes e ^ ^ 

Orgulhosamente apresentamos o 
Programa de 

BOLSAS de ESTUDO 
$25 000 

Para Empregados da 

Hallmark 

Em reconhecimento das longas horas 
de estudo dos sucessos... E dos 

primeiros passos dados para of futuro. 
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Ontario 

2003 Vem Ai! 

0 ano 2003 vai ser um grande ano para a comunida- 
de Portuguesa, e a jâ habituai Semana de Portugal da 
Alliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontario vai ser um elemento importante das celebra- 
çôes dos 50 anos desde a chegada oficial dos Portugue- 
ses ao Canada. 

Eu quero aproveitar para dirigir a todos os associa- 

dos e amigos da ACAPO os meus desejos de um Ano 
Novo cheio de prosperidade! 

Rosario Marchese, MPP 
Deputado provincial pelo circula eleitoral 

de Trinity-Spadina em Toronto. 

AMOR DA PÂTRIA 
Community Centre 
Toronto, 18 de Dezembro de 2002 

COMUNICADO 
Lista de corpos gerents do Amor da Pâtria eleitos em 

Assembleia Gérai ordinâria, levada a efeito no passado 

mês de Novembro. Os quais sào: 

DIRECÇÀO ADMINISTRATIVA 
Présidente: Manuela Goulart 
Vice-Presidente: Manuel Terra 

Secretâria de Relaçôes Publicas: Joào Vieira 

Secretârio: Antonio Fernando Melo 
Vice Secretaria: Maria Regina Terra 

Tesoureira: Bertina Bias Matos 
Vice-Tesoureira: Manuel Goulart 

Secretârio de Seniores: Manuel Martins 
Grupo Coral: Joào Vieira 

Grupo Folclôrico: Valerie Matos e Manuel Goulart 

DIRECTORES/AS: 
Aida Azvedo, Antonio Nazaré, Brian Neves, Arlete da 

Rosa, Alberto da Rosa, Evangelina Nazaré, José Silva, Lu- 
cia da Silva, Rosa Machado, Joào Dias, Lucflia Dias, Paulo 

da Silva, Sonia da Silva, José Matos, Lidia Santos, Manuela 
Melo, Maria Albina Vieira. 

Direcçào da Assembleia Geral: 
Présidente: Lesile Neves-Azevedo, 
Vice-Presidente: Manuel Silveira, 

Secretaria: Maria Neves 
Direcçào do Conselho Fiscal 

Présidente: Lurdes Neves 

Joào Vieira 
Secretârio de Relaçôes Publicas 

O Pai Natal 

Hâ muitos anos, o Inverno era motive de preocupa- 
çào para todos os povos, uma vez que trazia consigo 
tristeza e muitas privaçôes. Como tal, as pessoas apela- 
vam aos deuses para que o tornasse menos rigoroso. 

Este apelo, entre os nordicos era representado por 
alguém que eles vestiam com trajes simbolizando o 
Inverno. Esta tradiçào foi seguida pelos ingleses que 
chamavam a esta figura de “Velho Inverno" ou “ Velho 
Pai Natal”. Davam-lhe comida e bebida para que ficasse 
alegre. Esta figura andava de casa em casa, visitando as 
pessoas e participando nas festas, mas nào distribuia 
présentes, nem nem ajudava os mais desprotegidos. 

Mais tarde o Pai Natal foi associado à figura do bispo 
S. Nicolau, confundindo-se indevidamente com ele. 

Meias e sapatos 

A tradiçào de colocar os sapatinhos ou a de pendurar 
as meias junto à chaminé pensa-se que veio da cidade 
de Amesterdào. Aqui as crianças tinham esse costume. 
Deixavam os sapatos à porta, na véspera do dia de S. Ni- 
colau, para que este se enchesse de présentes. 

Diz a lenda que Sào Nicolau teve conhecimento de 
que très raparigas muito pobres nào podiam casar-se 
porque nào tinham dinheiro. Entào, Sào Nicolau como- 
vido durante a noite, para nào ser visto, atirou moedas 
de ouro pela chaminé, as quais foram cair dentro das 
meias que nela estavam a secar, junto ao fogo. 

Por esse motivo surgiu a tradiçào de se colocar a 
meia ou o sapato na chaminé, para que na manhâ do dia 
de Natal neles fossem encontrados présentes . 

TOOL 
REIMTALS 

ML LUMBER & BUILDING 

• Residencial 
• Comercial 
• Industrial 

SUPPLIES 

• Aluguer 
• Vendas 
• Reparaçôes 

Madeira, Contraplacado, 
Guarniçôes 

Materials de construçâo 
Madeira tratada 

Ferragens e acessôrios 
Isolaçâo e pregos de metai 

# 
Entrega em Metro Toronto 

Arrendamenio de ferragens e ferramenlas 
 Mini disposafservigos  

GARANTIMOS SERVIÇO EM 3 HORAS 
Mini disposai serviços 

Pequena camioneta para locais de dificil acesso 
(4 yards to 12 yards) 

Serras e mâquinas eléctricas 
Equipamentos para cimento e tijolo 

Equipamento de limpeza incluindo areia 
Ferramentas para carpetes e soalhos 

Bombas - Geradores - Verrumas Entrega no Metro Toronto 

K] DESCONTOS EM QUANTIDADES 

416 603-7878 868 Dundas St. W., (4 BIks W. of Bathurst) 
MAPLE LEAF BUILDING SUPPLIES 

DISPOSAL, EXCAVATION 
& DEMOLITION LTD. 

TRANSPORTES DE LIXO 

ION'S 
DISPOSAL & EXCAVATION LTD. 

Boas 
Festas 

. RESIDENCIAL 

. COMERCIAL 

. INDUSTRIAL 

PARA CONSTRUÇÂO. 

RESIDÊNCIAS. 

FÂBRICAS ( 

PRÉDIOS. 

"BASEMENTS", 

ETC. . 

Camlôes e Escavadoras Para 
Qualquer Tlpo de Escavaçâo 

(416) 245-0000 

ESCAVAÇÔES 
PARA ORÇAMENTOS GRÂTIS, 
CONTACTE: JOSE NUNES 

. RESIDENCIAS 

. COMERCIAL 

. INDUSTRIAL 

. BASEMENTS 

. PISCINAS 

Afiliaçâo corn, 

Dufferin Rental & Building Supplies 

& Metro Wide Concrete 

(416) 245-0000 
90 SYMES ROAD, TORONTO, n ION'S 

îiSPOSAt S «XCAVATiON LTD. 
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Cores do Natal 

Esta tradiçâo remonta aos festivals do soistfcio de 
que jà vimos na breve historia. O verde é a cor das ver- 
duras que tem uma grande importância na decoraçâo. 

0 vermeiho apareceu por causa do azevinho. Este ar- 
buste da-se ao longo do Invemo e cobre-se de bagas 
vermelhas. Diz-se que este nascer das suas bagas sim- 
boliza Cristo. 

É também uma das chamadas cores quentes, que no 
frio do Inverno dâ a sensaçâo de aquecimento e apeia 
aos sentimentôs mais nobres do coraçâo - sinonimos 
do Natal. 

A mlssa do galo 

A Missa do Galo, também conhecida por Missa da 
Meia Noite, celebra-se devido ao facto de a tradiçâo di- 
zer que Jesus nasceu à meia-noite. Para os catôlicos Ro- 
manos, este costume de assistir a esta Missa começou 
noano400. 

Nos paises latinos, esta missa é chamada Missa do 
Galo, porque, segundo a lenda, a ùnica vez que um galo 
cantou à meia noite foi na noite em que Jésus nasceu. 
Outra lenda muito antiga diz que, antes de baterem as 
doze badaladas da meia-noite do dia 24 de Dezembro, 
cada lavrador da provfncia espanhoia de Toledo matava 
um galo em meraoria daquele que cantou très vezes 
quando Pedro negouJesus, por altura sa Sua morte. De- 
pois a ave era levada para a igreja, a fim de ser oferecida 
aos pobres que, assim, podiam ver melhorado o seu al- 
moço de Natal. 

Em algumas aldeias portuguesas e espanbolas, era 
costume levât o galo para a igreja, para que ele cantas- 
se durante a missa. Quando este cantava todos ficavam 
felizes, pois isso representava o prenüncio de boas co- 
Iheitas. Se o galo nâo cantasse era considerado um 
mau sinal. Mas este costume é muito recente, quando 
comparado corn a Missa do Galo. 

Luta sem tréguas 
Quando o mundo se 

apercebeu de que uma do- 
ença, corn singulares carac- 
ten'sticas e aparentemente 
sem cura, tinha vindo defi- 
nitivamente instalar-se en- 
tre os 

humanos, a reacçào inici- 
al, natural porque primaria- 
mente defensiva, foi a de 
erguer as barreiras do pre- 
conceito. O que entào se 
disse foi aquilo que mais 
fortemente entrou na cabe- 
ça do comum das pessoas: 
que se tratava de um doen- 
ça propria de determinados 
grupos, indissociavelmente 
ligada a certos comporta- 
mentos e cujo contàgio 
operâria, assim, em circuito 
fechado. As autoridades 
quiseram evitar o pânico, 
os cidadàos pensaram que 
nào era nada corn eles, mas 
tào-s6 corn alguns “outros.” 

Os efeitos perverses des- 
ta confiisâo tranquilizante 
inicial sentem-se hoje clara- 
mente em dois aspectos: o 
instinto de segregaçào e a 
reacçào negativa a informa- 
çâo. 

Ninguém ignora que nes- 

tes tempos de excesso de 
informaçào e contra-infor- 
maçào sobre tudo e nada, a 
tarefa de formar e informar 
as comunidades sobre uma 
questào complexa como 
esta e extremamente difïcil. 
A informaçào preparada e 
veiculada pelas instancias 
oficiais, sendo politica nào 
é eficaz. Acabou por se tor- 
nar num produto institucio- 
nal e “soft” ao mesmo 
tempo. Dai a importância 
de partilhar esta tarefa corn 
as organizaçôes nào- gover- 
namentais mais flexiveis e 
aptas para este efeito. 

Os proprios “media” in- 
vestem pouco (como se 
vê...) na correcta percepçào 
destes fenômenos, nào faci- 
litando nem melhorando a 
comunicaçào corn o publi- 
co em gérai. Parece-me inù- 
til criar redutos quer sejam 
de prostitutas, quer que se- 
jam de drogados, quer se- 
jam de pessoas 
contaminadas corn o virus 
da Sida. 

Sem grande utilidade 
prâtica estas medidas cons- 
tituiram tào-s6, o reconhe- 

cimento da derrota 
antecipada face a um inimi- 
go que é comum a todos 
nos. Nesta guerra, que vai 
ser longa, nào basta o re- 
curso a sofisticados instru- 
mentes de “marketing” e 
comunicaçào. 

E igualmente necessârio 
criar corpos de infantaria 
porque é no terreno que 
tudo se ira resolver, bem ou 
mal, dependendo de vonta- 
de e lucidez de todos nos. 
Hâ que investir fortemente 
na informaçào e educaçào 
dos jovens sobre os gran- 
des problèmes da tôxi- 
co-dependência, 
prostituiçào e Doenças de 
Transmissâo Sexual - DTS, 
entào surgira uma nova ge- 
raçào para a quai sera indi- 
ferente que as drogas sejam 
liberalizadas ou nào, que a 
prostituiçào esteja ou nào 
legalizada, exista ela nos 
bordeis, nas esquinas das 
ruas ou nas estradas. 

A prostituiçào é uma es- 
cravatura de onde é dificil 
sair mas onde é fàcil entrer, 
pela colectiva e oficial 
des-responsabilizaçào so- 

bre o destino de muitos dos 
nossos jovens (homens e 
mulheres). Para se encon- 
trar um caminho certo é 
obrigatorio o estudo cuida- 
doso destes problèmes e 
esforços de colaboraçào 
multidisciplinar oficiais e 
privados por todos quantos 
estào envolvidos nas areas 
da Saüde, Educaçào e Apo- 
io Social. Tal como a Sida as 
DTS sào realmente, hoje, 
um grave problema social e 
de Saüde Pûblica, que nào 
pode ser tratado corn ligei- 
reza. Exigem um olhar dife- 
rente, e o incremento da 
educaçào da sexualidade, o 
planeamento familiar é um 
combate aguerrido às cau- 
sas da prostituiçào e toxico- 
dependência, 
nomeadamente a elevaçào 
socio-cultural da populaçào 
desfavorecida. 

Todos os seres humanos 
querem amar e ser amados, 
dar-se e nào vender-se. Nin- 
guém nasce prostitute. A 
prostituiçào nào é uma op- 
çâo mas o ultimo recurso. 

SOTTO I *’1 - 
mm AS mssom CONTAIVI 

oBANCO 

QUEFALA 

A SUA 

LINGUA 

Onde As Pessoas Contam Mais 

Toronto 
1106 Dundas St. W. 
Tel: 416.588.8S97 

Toronto 
1502 Dupont St. 
Tel: 416.533.7686 

Toronto 
605 Rogers Rd. 
Tel: 416.668.9292 

Si Si 

Félix; Natal e 

Bom Ano Novo 

issauga 
3643 Cawthra Rd. Suite 100 
Tel: 905.276.0926 

Srdmpton 
135 Main St. N. 
Tel: 905.457.9090 

Hamilton 
281 Barton St. E 
Tèl: 905.521.5635 
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Corn Paz ou Sem Ela 
À medida que a quadra 

natali'cia nos entra portas 
adentro e os corais, im- 
pregnados de fé précoce, 
entoam hinos à paz e 
boa-vontade dos homens 
na Terra, um arrebitar de 
orelhas e uma mirada de 
soslaio a estes mensageiros 
da época revela-nos uma in- 
genuidade pertinaz, corn as 
notas a soarem-nos a faiso 
e o lirismo dos versos ab- 
surdo e divorciado duma 
realidade cruel e inabalavel. 
Nào é s6 a fome, crônica e 
rotineira, que alastra em 
mais dum terço da humani- 
dade, perante mesas remo- 
tas a abarrotar de carnes, 
mariscos, vinhos, tortas e 
pastéis-de-nata; o que nos 
afiige mais directamente 
agora e a possibilidade 
duma guerra generalizada 
no Médio Oriente que pode 
ter origem num ataque 
massivo Anglo-Americano 
ao Iraque corn consequên- 
cias ainda mais devastado- 
ras para a populaçào que o 
primeiro. Desta vez a des- 
truiçào pode ir além das es- 
colas, mesquitas, linhas de 
transportes, estaçôes de 
tratamento de âguas e es- 

gotos e meio milhâo de cri- 
anças. Desta vez a 
populaçào da Mesopota- 
mia, berço da civilizaçâo 
Humana, pode ter os dias 
contados, se o “maioral” da 
Casa Amarela, boçal e creti- 
note, mas de instintos beli- 
cosos e ansiosos por 
medalhas e louros, nào obs- 
tante incapaz de distinguir 
as cores duma guerra por 
dentro, levar a sua avante. 

Entre a costa do Mediter- 
râneo e o Goifo Pérsico pai- 
ram jà, ameaçadoras, 
nuvens negras de mau agoi- 
ro. Dum lado o Iraque, 
pronto a defender-se desta 
agressào nua e crua apre- 
goada pelos arautos de 
Washington, Londres e Te- 
laviv como acçâo de “légiti- 
ma defesa”; dos outros 
lados um aparato militât de 
destruiçào massiva corn re- 
cursos infindâveis e técni- 
cas sofisticadas cujos donos 
nào desistem até que as 
fontes de energia locais 
lhes cafam nas màos e o 
mapa geopoli'tico da regiào 
seja alterado a seu favor. E 
que no Iraque um barril de 
petrôleo chega à superficie 
por menos dum dôlar, en- 

quanto que no Hemisfério 
Ocidental a extracçào do 
mesmo barril pode custar 
dez ou quinze vezes mais. E 
uma vez senhores do Ira- 
que, porque nào o Irào? 

Afinal ao norte, em Ka- 
bul, jà se encontra instala- 
do no poder um dito 
senhor Karzai, antigo fimci- 
onàrio das petroleiras Ame- 
ricanas, cuja segurança e 
legitimidade s6 podem ser 
garantidas pela presença 
dos seus antigos patrôes e 
actuals patrocinadores. E 
de Kabul para o Norte nào 
hà uma pista que nào figure 
no roteiro da Casa Branca 
pelos mesmos motivos: gâs 
e petrôleo. Assim, se os 
custos da conquista nào ex- 
cederem mveis suportàveis, 
parar para quê? A nào ser 
que os Senhores de Pequim 
e Moscovo comecem a ficar 
nervosos, -jà dào mostras 
disso- e botem mào dos sa- 
bres, nào obstante a coinci- 
dência de interesses corn 
Washington na luta contra 
o fiindamentalismo 
Isiâmico. 

Mas voltando ao Iraque, 
como pode o pais defen- 
der-se? Ameaçando Israel 

Por Abel Nunes 

ou os invasores corn armas 
qui'micas, como Saddam Jà 
fez contra os pobres Cur- 
dos, a exemplo de ataques 
idênticos que os Ingleses 
haviam lançado contra es- 
ses mesmos pàrias das qua- 
tro fronteiras quando 
tentaram sacudir o Jugo bri- 
tânico? Nesse caso, amea- 
çaram Washington e 

Telaviv, o uso de armas nu- 
cleates séria Justificado, 
como se Hiroshima e Naga- 
saki nào passassem de fic- 
çào histôrica. 

Uma vez encurralado, 
sem nada a perder, Saddam 
é muito capaz de usar a dû- 
zia de mi'sseis Scudd que 
ainda lhe devem restar e 
tentar ferir o inimigo a sé- 

ria. Mas se os EUA e Israel 
concretizarem as suas ame- 
aças, entào que o Menino 
Jesus tenha misericôrdia de 
nos, porque uma vez solto 
o cào desta guerra abomi- 
nàvel nào vai ser fàcil 
pôr-lhe a trela de novo. Que 
reze quem souber, numa 
lingua que Deus 
compreenda! 

Presépio 
A palavra “presépio” significa “um lu- 

gar onde se recolhe o gado, curral, està- 
bulo”. Contudo, esta também é a 
designaçào dada à representaçào artfsti- 
ca do nascimento do Menino Jésus num 
estàbulo, acompanhado pela Virgem Ma- 
ria, S. José e uma vaca, por vezes acres- 
centa-se outras figuras como pastores, 
ovelhas, anjos, os Reis Magos, entre ou- 
tros. 

A configuraçào plàstica do nascimento 
de Jesus, ao que parece, surgiu por inicia- 
tiva de S. Francisco de Assis, em 1223. 

No século XVIII, a recriaçào da cena do 
nascimento de Jesus estava completa- 
mente inserida nas tradiçôes de Nàpoles 
e da Peninsula Ibériça {induindo Portu- 

gal)- 
Nào é exagero dizer que em Portugal 

foram feitos alguns dos mais belos presé- 
pios de todo o mundo, sendo de destacar 
os realizados pelo o escultor Machado de 
Castro e os criados pelo barrista Antonio 
Ferreira. 

Actualmente, o costume de armar o 
presépio ainda se mantém em muitos pai- 
ses europeus. 

Para aquelas 
ocasiôes em que nécessita 

de apoio fînanceiro... 
TORONTO: 

Bloor & Dovercourt (416) 535-3153 
College & Bathurst 
CoUege & Ossington 
Dufferin & Stayner 
St. Clair & Oakwood 

(416) 974-2137 
(416) 534-1168 
(416) 789-7637 
(416) 654-4333 

MISSISSAUGA: 

Eglinton & Creditview (905) 567-7202 
Highway 10 & Eglinton (905) 712-8388 
Highway 10 & Milverton (905) 568-1800 
Dundas & Winston ChurchiU (905) 829-8665 
Cooksvüle Branch (905) 897-8130 
33 City Centre Drive (905) 897-8261 

BRAMPTON: 

Bramalea City Centre (905) 790-7120 
Main Branch (905) 874-4800 
Brampton Shopping Centre (905) 796-5050 

ETOBICOKE: 

Queensway & Kipling 
West Mail & Bloor St 

(416) 253-8465 
(416) 622-1790 

Contacte-nos e diga-nos como o podemos ajudar. 
Basta-lhe um telefonema. 

RBC 
Royal Bank" 

Make the most of your dreams'^ 

A toda a 
Comunidade 

i^a+au 
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VISITE AS NOSSASINSTALAÇÔES TOTALMENTE RENOVADAS 

Telefone para fazer a 
sua encomenda de 
toda a pastelaria 
para Casamentos, 
Baptizados e 
Aniversârios etc. 
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Sexo no Feminino - Cybersex: O Negoôcio do Futuro Por Cintra 

Sexo. Muitas vezes estas quatro letras, gordas e redon- 
das sobre a capa de uma revistar feminina, chegam e so- 
bram para suscitar na cabeça das pessoas as mais diversas 
fantasias. Depois, a acompanhar o tema principal, ali- 
nham-se os subtitulos: os segredos, os milagres, os praze- 
res ocuitos, as mil maneiras de fazer, o que sempre quis 
saber e nunca ousou perguntar, o sexo a dois, a très, a mil 
a hora, os orgasmos, os fantasmas, as tentaçôes irresisti- 
veis, e lugar perfeito na hora certa, os jogos de seduçào e 
uma série de outras coisas que transcendem a prôpria 

imaginaçào. No entanto, e apesar de o sexo continuar a 
ser um assunto que ainda incomoda muita gente, a verda- 
de e que hoje em dia se fala dele sem preconceitos, sem 

complexos de culpa de desvendar “obscenidades” e corn 
muito menos tabus do que havia antigamente. Pode fa- 
lar-se sobre sexo de uma maneira divertida ou sob um 

ponto de vista mais cientifico. 

O mais importante é des- 
mistificar o assunto e aju- 
dar as pessoas a perceber 
um determinado numéro 
de coisas. 

Numa coisa, porém, to- 
dos estào de acordo: as cha- 

madas de capa nào fazem 
subir o intéressé pela aqui- 
siçào da revista. Às vezes 
até podam ter o efeito con- 
trario. 

0 sexo através de com- 
putadores jà existe. Jogos 
porno/erôticos interacti- 
vos-onde o utilizador influ- 
encia as imagens estâticas 
digitalizadas de estrelas do 

distancia. As pessoas, equi- 
padas corn fatos cobertos 
de sensores que simulam os 
estimulos normais de uma 
relaçào sexual poderâo in- 
clusive escolher a imagem 
que é apresentada ao par- 

ceiro e o ambiente em que 
tem lugar a relaçào, permi- 
tindo as mais inverosimeis 
fantasias. Hà quem defenda 
que o “cybersex” poderâ 
ser ainda um meio de forne- 
cer educaçào sexual. Da 

mesma maneira que os si- 
muladores de voo servem 
para treinar os pilotos an- 
tes do baptismo aéreo, a si- 
mulaçâo sexual servira para 
educar, por exemplo, os jo- 
vens na prevençào de uma 

gravidez indesejada e no 
esclarecimento de doenças 
transmitidas sexualmente. 
Mas “cyber,” “nào queria 
ser visto por uma pessoa do 
mundo real a fazer sexo 
virtual...”. 

porno tiradas das revistas 

da especialidade, cenas de 
sexo expliicito e pequenas 
sequêneias animadas de fil- 
mes pornogrâficos sào al- 
gumas das explicaçôes mais 
“quentes.” 

0 ponto mais alto da in- 
teractividade sexual sera o 
“cybersex” ou sexo virtual. 
Ainda em fase experimen- 
tal, o “cybersex” permitira 
um envolvimento fîsico e 
sensorial com um outro ser 
humano numa realidade 
virtual, mesmo que dois ou 
mais utilizadores estejam a 
centenas de quilômetros de 

Natal de Todos 
O Inverno vai-se aproximando a passos gigantescos, 

os dias tornam-se cada vez mais pequenos e, quantas ve- 
zes, sào fustigados pelas chuvas e ventos frios. 

Agasalhamo-nos mais, “escondemo-nos” por baixo de 
roupas mais pesadas, para nos protegermos. 

O guarda-chuva, aberto ou fechado, torna-se normal 
na nossa mio, como se de um prolongamento dos nossos 
braços se tratasse. 

As Lareiras acendem-se para ajudar a aquecer as nos- 
sas casas. 

Tudo isto nos indica que o Natal se aproxima. Nem dâ 
para acreditar, parece que o ultimo Natal foi ainda hâ 
pouco tempo... 

O pinheirinho enfeita-se corn todo o carinho. O presé- 
pio arma-se (na casa de alguns...) e enfeitam-se as casas 
corn motivos alusivos à quadra natali'cia. 

As ruas, corn uma iluminaçào especial para aquela épo- 
ca e as montras das lojas cheias de coisas bonitas. As pes- 
soas cruzando-se nas ruas, numa azàfama, para comprar 
os présentés que se irào distribuir pela famflia e amigos. 

Mas... o Natal deve ter outra dimensâo: - É pensarmos 
nos que mais precisam e pormos mâos à obra” para os 
ajudarmos. 

Nào esqueçamos: - o Natal também é dos pobres, dos 

doentes, dos mal abrigados. Natal dos vagabundos e dos 
infelizes. 

Natal dos que têm fome de pào, sede de justiça e ne- 
cessidade de calor humano. 

Tentemos suavizar o Natal de todos os que precisam, 
corn uma ajuda economica, uma visita carinhosa e, acima 
de tudo, corn o nossos amor. 

Os que precisam, nào estào carentes s6 na época do 
Natal. Procuremos, pois, que o espirito de Natal seja vivi- 
do, nào s6 nesta época festiva, mas em todos os dias do 
ano. 

FEUZ NATAL, PARA TODOS. 

POESIADE NATAL 

Donde vens tu, pobre mortal? 
Deves trazar famüia? Isso nào importa, 
Entra, ninguém te fard mal, 
Hoje é Moite de Natal, 
Toda a gente te abre a porta. 

farcira da Cunha 

Confuse? 

Ê simples! 

horel^preços emffnâteriàl informatieo 

Nuno Ferreira 

Tech Support 
Internet • Databases 

Networking 
Programming 
Web Design 

W 

i 

A dleseja 

FestciiSi Feliaees a todlos 

os clientes e amigos 

gue compartilharam 

connosco este ano. 

üiuita paz, alegria 

e prosperidade 

ara o ano 2003. 
'A 

416-531-1000 
f079 College S^. Toronto* Ont. 

www.teleblue.com 

Draw Date: Friday, March 28, 2003 

50% dos lucros para o vencedor 
50% para o Projecto Brockton 

50% of the profits for the winner 
50% for the Brockton Project 
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E Natal... Por: Félix Perdra 

... tempo de reflexào, de 
humildade, de solidarieda- 
de e de amor! 

Uma época, um dia, de 
calendârio que se répété 
em cada ano que passa e 
que, ao fazer parte de um 
todo, ele teré de ser indubi- 
tavelmente diferente. 

Uma época que de bom 
torn deveria ser mantida 
durante o ano inteiro. 

Mas, sabendo que tal 
nem sempre é possivel, im- 
portante sera que saibamos 
no gérai e pontualmente, 
defender e consolidar con- 
dutas, de forma a que todos 

possamos contribuir para a 
viragem e reafirmaçâo dos 
valores que parecem ter ca- 
l'do, por distracçào, no es- 
quedmento. 

Criar uma onda de soli- 
dariedade, de compreen- 
sâo, de fraternidade e de 
amor, esquecer as discôrdi- 

as, pensar e agir de maneira 
harmoniosa e afével, sào 
atributos sobejamente co- 
nhecidos que todos deve- 
mos colocar no topo de 
todo O nosso pensamento e 
comportamento. 

Pensar e agir diferente..e 
enfim, seremos iguais e nos 

È Natal 
Pia O mocho no souto 

Crocitû O corvo napraia, 

Procurando comidû m areia 

Até onde a onda se éspmia, 

Cai a chuva em catadupa 

Urra o mar embeveddo, 

Em grandes ondas revotas 

Por 0 pescador ter engoUdo. 

Morrem crianças de fame 

Gemem suas mâes de dor, 

Por nào mais lhe poderem dar 

Além do seu grande amor. 

Uiva 0 lobo na neve 

Em seu porte quasefelino, 

Por nâo encontrar o cordeiro 

Que é da ovelha menino. 

Vive 0 idoso, doente eso 

Envolto em seus pensamentos, 

Por nâo ter a quem transmita 

Sua solidâo e seus lamentas. 

Sorriem crianças felizes 

Como passarinho alado, 

À vista dos andrajosos 

Que para corner nâo têm chavo. 

Rejubilam milhôes de Jovens 

Corn 0 deslumbre de suas prendas, 

Enquanto mutas mais milhôes 

Morrem na desgraça das tendas. 

É bêla a noite de Natal 

Quanta akgria e tristeza, 

Muitos milhôes corn desgraça 

Alguns milhôes corn riqueza. 

Arrisca o pescador a vida 

No alto mar encapelado. 

Parque sua mulher e seus jilhos 

Necessitam de seu ordenado. 

Os tambores na sanzala rufando 

Exprimem corn seus gemidos, 

O frio, fame, doença e desgraça 

De muitos povos semi-vivos. 

É Inverno chuvoso e frio 

Choram os beirais do telhado, 

Lâ anda o pastor solitârio 

Sôzinho apascentando seu gado. 

Sopram rajadas de vento da serra 

Crépita ofago na lareira, 

Tirita de frio o ôrfao menino 

Por hâ muito perder a braseira. 

Tudo isto é Natal 

E faz parte do planeta Terra, 

Para uns grande consoada 

Para outras a fame e a Guerra. 

Joâo Marques 

prôprios! 
E que, no limiar deste sé- 

culo, o Mundo teima em 
esM.rarâdormecido, em 
nào olhar para o que o ro- 
deia, apesar e diga-se em 
abono da verdade de baver 
jà os tào desejados sinais 
de mudança. 

Evidentemente relacio- 
nados corn preocupaçào da 
preservaçào disto ou daqui- 
lo, da procura cientifica 
para a cura desta ou daque- 
la doença, da defesa dos di- 
reitos, garantias e 
liberdades de qualquer ci- 

dadào. 
Mudança que a concreti- 

zar-se ira colmatar o que 

ainda vemos, corn alguma 
insistência, na “caixa mâgi- 
ca” e que se prende corn a 
insegurança, a incerteza, a 
falta de emprego, a dùvida, 
o desespero... 

Gritar forte, criar elos de 
ligaçâo e de esperança, es- 
sencialmente, perante as 

crianças e os mais despro- 
tegios, fazer do Natal um 
acto continuo, devem ser 
propositos constantes e 
inequivocos perante as mu- 
itas incertezas que dia-a-dia 
nos atormentam... 

Para os meus estimados 
leitores, o desejo muito sin- 
cero de um Feliz Natal. 

‘ 0 PREVILÉGIO DE QUEM 
CONHECE A QUALIDADE” 

LUIS PAVÀO - PRESIDENTE 

(416) 533-7667 
(416) 533-3569 
FAX.: (416) 533-3395 

•CARNES A GROSSO E A RETALHO 
• OUEIJOSE CARNES FRIAS 
• FAORICOPRÔPRIOOE 

TODAAQOALIDAOEDEENCHIDOS 
ÀPORTUGUESA 

• ESPECIAISTOOASASSEMANAS 

1435 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. M6J1Y7 

A toiloA M 1/imM 

eoUdUuleA ctieiUeô, 
OHiigM, e bda a 

CoHtuitUiiule 
VoidugueAU m HaUd 

mUa FeCtz 6 lud 
AM Him 
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CentraC Ontario ‘^gionaC CounciC of Carpenters, 
<Dryu>aCC ancCJiCCiecf Wor^rs 

64 Signet (Drive, Weston, Ontario M9L2r4 • reû (416) 749-1593 ^OJQ (416) 749-5466 

UNITED BROTHERHOOD OE CARPENTERS AND JOINERS OF AMERICA 

teri^nters 8i Allied Worlcers - Local 27 

64 Signet Dr., 
Weston, Ont M9L 2Y4 
(416) 749-7440 

llryw«ll Lathing and Znculation - Local 675 

64A Signet Dr., 
Weston, Ont, M9L ITl 
(416) 749-0675 

lliii^ Jiro^eriidod: of €airpentors A Joiners of Amerl^ 
Local 785 Local 397 

Local 7SS 

680 Fountain St. N., 
Cambridge, Ont, N3H 4R7 
(519) 653-7543 

Allied Conitni'^ion imployMp' 
Local 1030 
2700 Dufferin St, #86 & 87, 
Toronto, Ont, M6B 433 
(416) 785-7006 

116 King St. E., 
Bowmanville, Ont, LlC 1N5 
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Uma Fotografia Histôrica 
Durante muitos anos guardei uma foto, que foi tirada na Associaçâo Democràtica, no 

tempo em que artistas como José Afonso, Sérgio Godinho, Fernando Tordo, Padre Fa- 
nhais e muitos outros, ali vieram cantar gratuitamente, sem sequer exigirem hotéis, pois 
ficavam em casa de qualquer amigo que lhe desse um colchâo para dormirîA verdade é 
que nesse tempo vivia-se uma época de euforia e esperança, de uma Revoluçâo recente, 
onde os cravos substituiram as armas, nas ruas de Lisboa, e nâo sô! 

Por aqui havia muito quem pensasse em 
regressar à terra onde nasceu, convencido 
que desta vez séria reconhecido o sacrifïcio 
de quem durante tantos anos passara os 
natais fora da famîlia e amigos! 

Parecia entào que l'amos no caminho do 
progresso e solidariedade, pois até nos 
chegavam os maiores artistas de Portugal, 

gratuitamenteiPois... 
Tudo isto acontecia na Associaçâo De- 

mocrâtica, mas alguns senhores empresâri- 
os daquele tempo, começaram a ver que 
perdiam dinheiro corn estas “borlas”, e 
corn as mensagens de esperança que nos 
traziam tais artistas.Entào, para que ta! nâo 
continuasse a acontecer, começaram a dar 

Por 
Zé Perdra 

uma imagem distorcida da Portuquese Ca- 
nadian Democratic Association! 

Naquele tempo, - e para reforçar a ale- 
gria da liberdade que fmalmentePortugal 
conquistara, - esta associaçâo começou a 
publicar um jornal,ao quai chamou “0 De- 
mocrata”, onde eu tive a honra de colabo- 
rar em 1979.Claro que neste escrevia todo 
aquele que vivia a alegria do 25 de Abrilde 
1974, e nâo havia ainda a Internet, para 
como hoje se copiarem de lâartigos para 
encher jornais. 

Tudo sai'a do punho e imaginaçâo de 
quem o fazia.Foi um tempo lindo, mas 
como todas as coisas lindas que a Revolu- 
çâo trouxe,acabou. 

Naquele tempo, e no jornal “O Democra- 
ta”, podia-se dizer que os mesmos quedei- 
tavam os foguetes, também apanhavam as 
canas, pois os que o faziam eram os mes- 
mos que iam à psorta das igrejas distri- 
bui-lo. 

O certo é que a muitos nâo agradou a re- 
viravolta que Portugal dera - eles la sabiam 
porquê - e nem sempre éramos bem rece- 
bidos à sai'da das missas, porque muitos 
dos que vinham de rezar a Deus, insulta- 
vam-nos corn nomes que terei vergonha de 
aqui pôr, embora eles nâo a tivessem, ao in- 
sultar quem lhes estendia a boa-nova de 

um Pais liberto! 
E como este é o primeiro numéro do jor- 

nal da Aliança, eu quis aqui prestar a minha 
homenagem à Associaçâo Democràtica, 
que é filiada na ACAPO, para nele publicar a 
foto desta figura de Pai Natal, que hâ mui- 
tos anos atrâs distribuiu prendas às crian- 
ças, - filhos dos sôcios, e nâo s6 - estando , 
entre elas o meu filho. 

Este “Pai Natal” foi o mesmo que um dia 
escreveu: Natal é em Dezembro mas em 
Maio pode ser Natal é em Setembro é quan- 
do um homem quiser. 

A fotografia deste homem é a de José 
Carlos Ary dos Santos, o poeta que nâo viu 
0 seu sonho do 25 Abril de 1974 realizado, 
pois apesar dos politicos por aqui virem 
apregoar que tudo esta bem, neste Natal, 
no nosso Pai's, vâo ficar muitas crianças sem 
brinquedos, e o que ainda é pior, sem 
ceialNo entanto, hâ dinheiro para os politi- 
cos se passearem pelo mundo, armados em 
mensageiros da fartura e melhores dias. 

Infelizmente, nâo hâ Pai Natal que valha 
às crianças da nossa terra, pois os jantares 
continuam a ser para os politicos e nâo 
para elas. 

Para os Meninos, em Timor, Outra vez Natal 
Neste Natal, 

uma brisa de ternura 

percorrerâ a Terra 

irraàiando Amor... 

La, 

onde tanto, tanto foi guerra, 

barbârie... terror! 

Mas... agora, 

o sol voltarà a ser mais brilhante! 

Afagarâ, 

corn mais calor, 

os desprotegidos da sorte... 

Aqueles, 

a quem sô a morte, 

às vezes, 

séria lenitivo na dort 

Agora, 

até 0 vento e o mar. 

Timor, 

te voltarào a cantar, em harmonia, 

na mais linda melodia, de Natal, 

jamais cantada em Hossanas d’Alegria! 

CantarâoHino 

outrora também cantadojâ, 

por vos, ao Deus Menino, 

corn grande fé e fervor: 

-0 Hino Paz!... 0 Hino Amor!... 

É que, Deus Menino, 

Depôs idftu depots de tanto horror, 

finalmente, 

poderâs voltar a nascer, 

para os meninos... Em Timor! 

branches d'Aguiar 
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Toronto - A Vaca Leiteira 
O Govemo Conservador da Provincia do Ontario, nâo respeita a vontade e decisâo dos 

Conselheiros Escolares das Cidades de Otawa,Hamilton, e Toronto, que os seus cidadaos 
elegeram democraticamente. AH!! Democraticamente digo eu. Acham que sim ? Nos por 
aqui, tenho as minhas reservas.E porquê? É que, mais especificamente no caso de Toron- 
to os Conselheiros Escolares (Trustees) cumpriram com rigor a missao para a qual esta- 
vam incumbidos, a de nâo prejudicar nais o sistema escolar hà muito décadente pelos 

Cortes sucessivos nos Orçamentos que anualmente sâo apresentados e que, ao fim e ao 
cabo, sâo todos os utentes,os estudantes, obviamente aqueles que mais sofrem com es- 

tas decisôes retrogrades de nâo se investir no sistema educational. 

Neste caso foram os ci- 
dadàos,como atras jé referi- 
mos, que os la puseram 
num sistema de votaçâo de- 
mocràtica,com a missào de 
administrarem os flindos 
direccionados àquele sec- 
tor,e nâo o Governo do Qu- 
eens Park do entào 
premier, Mike Harris,e do 
agora “Simpâtico” Sr. Ernie 
Eves. Na minha ôptica apo- 
io os Conselheiros Escola- 
res (Trustees) de nào 
seguirem as directrizes 
emanadas do Governo Pro- 
vincial os verdadeiros cria- 
dores do “Inferno Artificial” 
em que se vive corn os siste- 
mas educational e da Saüde 
em queda livre e vertigino- 
sa cuja soiuçâo ou remédio 
ainda esta por se descobrir. 
Nâo hâ dinheiro, quei- 
xam-se os Conselheiros 
Escolares, que se tem recu- 
sado a desviar os fiindos 
que obrigatoriamente eram 
destinados a classe,tendo 
que olhar para outras alter- 
nativas que também afecta- 
riam os estudantes 
directamente, como, por 

exemplo, o despedimento 
de pessoal da limpeza, se- 
cretârias, vigilantes e ope- 
rârios da manutençào dos 
edifîcios, etc.,etc. 

Se os Conselheiros se- 
guissem este caminho con- 
certeza que iriam balançar 
os livros. 

E falando em livros, até o 
material didâctico como 

^seja livros, lapis, cadernos, 
etc., etc. eram insuficientes 

para as Escolas. 
Foi hâ poucas semanas 

que assisti a uma reporta- 
gem televisionada no quai 
uma professora se lamenta- 
va ter “investido” mais de 
très mil dolares da sua con- 
ta bancâria para adquirir o 
material necessârio para 

cobrir as suas necessida- 
des no curso que estava a 
leccionar. 

Mas voltando aos nossos 
e vossos Conselheiros Esco- 
lares, concordo corn a récu- 
sa destes administradores 
de processarem mais redu- 
çôes no sistema, porquanto 
eles,Conselheiros, têm o 
dever moral nâo s6 de aler- 
tar O püblico em gérai como 
também as famflias dos es- 

tudantes para o “assalto” e 
“prepotência” do Governo 
Conservador cortando sis- 
tematicamente no Orça- 
mento para a educaçâo 
escolar. 

Agora como é sabido o 
Governo do Ontârio,pela 
mâo da Ministra da Educa- 
çào, tomou conta das “ré- 
deas” da administraçâo dos 
Fundos Escolares tendo en- 
tretanto nomeado um su- 
pervisor da sua confiança, o 
Sr.Paul Christie,um ex-vere- 
ador de Toronto e fiel Con- 
servador, para levar a 
“missào impossivel” até ao 
fim, isto é, de encontrar 
mais “gordura” no toucinho 

(o Sistema Educational) e 
estripâ-la. Este Supervi- 
sor,que nâo trabalha de 
borla como é o caso dos 

Conselheiros Escolares, 
(que s6 recebem uns mise- 
ras cinco mil dolares por 
um ano de trabalho de 
suma importânda) e segun- 
do os matutinos desta cida- 
de a tarefa era bem paga 
corn mais de 100 mil dola- 
res no mesmo pen'odo que 
vem obviamente dos fun- 
dos escolares. 

Para ainda agravar mais o 
insulto parece que os Con- 
selheiros Escolares estâo 
proîbidos de fazer observa- 
çôes publicamente que nos 
chamamos uma autêntica 
mordaça “NÀO PODEM 
PIAR”!!!! 

Também corn o aponta- 
mento daquele Supervisor 
no comando das operaçôes 

“Toca a Cortar” os Conse- 
lheiros Escolares nâo serào 
no futuro acusados pelos ci- 
dadàos de Toronto,de te- 
rem sido os “carniceiros” 
do nosso sistema püblico 
de educaçâo, no que se ré- 
féré a Toronto,O quai 
foi,nào hâ muitos anos 
atrâs, tido como um dos 
melhores no Canadâ e nào 
s6. 

Se em todos os mveis da 
administraçâo pûblica isto 
acontecesse séria um ahvio 
para quem estâ à frente da 
gestào desses serviços 
como por exemplo o da au- 
tarquia de Toronto que 
vem reduzindo os serviços 

drasticamente, e agravando 
O imposto predial, que é a 
ûnica fonte de receita de 
que se pode valer além de 

CASADARAMBOIA 
RESTAURANT-GALLERY 

Licença L.C.B.O. 

A Aventura daCozinha 
Tradicional Portuguesa 

ESPECIAIS TODOS OS DIAS 

DOCMIAREBIONAL 
VINHOSSELECCIONADQS 

Praços especiais para restas Familiares 

RESERVAS PEU TEUFONE 

(416) 534 - 0407 
1282 DUNDAS ST. W., TORONTO 

Por 

Mario Lebre 

As lareiras 

Todas as pessoas que têm a sorte de ter uma lareira 
em suas casas podem ter motives muito diverses e ade- 
quados à sua decoraçâo, na quadra do NataLA lareira 
também estâ ligada ao Natal, basta pensarmos no sapa- 
tinho colocado na chaminé, ou nas meias penduradas 
nas mesmas ou até na lenda do Pai Natal descende pela 
chaminé.Se estîver uma noite fria e a lareira decorada 
corn motives nataheios (ao gosto de cada um), é fâcil 
pensarmos no ambiente alegre e cheio de calor huma- 

ne que poderemos proporcionar à familia que estiver 
connosco na noite de consoada. 

aumentar os transportes 
püblicos,e a “caça” às mul- 
tas de estacionamento. 
Desta maneira o Governo 
Conservador do Queens 
Park ficaria exposto aos 
olhos do püblico como o 
“grande arquitecto” da 

situaçào econômica de- 
sesperada de que a 
Câmara Municipal de To- 
ronto se debate. 

É que desta maneira o 
premier do Ontârio e os 
seus Ministres nào poderi- 
am “escudar-se” atrâs dos 
administradores (os Verea- 
dores ou Conselheiros 
Escolares) e teriam de arcar 
corn as culpas e responsabi- 

lidades da “Mess” “Chiquei- 
ro” que criaram. 

Os trenôs e as renas 

Clement C. Moorefoi um professor de literatura gre- 
ga em Nova torque (1823) e, graças a um poema seu in- 
titulado “Uma visita de S. Nicolau” deu grande 
popularidade ao Pai Natal, que era transportado por 
um trend e puxado por renas. 

No campo musical. Gene Autry (1949) compôs uma 
cançâo e este respeito que se tornou muito popular 
"Rudolph the Red-Nosed Reinder”, /Rodolfo, a rena de 
nariz vermelho). 

Muitos outros animais estio ligados à histdria do 

nascimento de Jesus Cristo e que também se tornaram 
bastante populates, tais como: As vacas, os burros, as 
ovelhas, os camelos e os patos. 

Os sinos 

Os antigos tinham as superstiçâo de que o barulho 
de campainhas e sinos afastava os maus espiritos. Parte 
deste ritual manteve-se, no entanto o sentido corn que 
os sinos tocam é diferente. O seu toque no Natal simbo- 

liza alegria e Jübilo pelo nascimento de Jesus Cristo e 
todos os cristàos louvam o Menino. 

i/i/ (XAJX/ JxZ/ iijd/ 
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Ofmccmos ambiente 

acolhedor para 

encontros de négocias 

ou /estas familiares 

Para marcaçôes charrie Francisco 

College St., Toronto (esquîna da Collegr e Domwurt) 
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LL.B.O. GRILL HOUSE 
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MARISCO 
• Camarào à “Piri-Piri” 
• Gambas à la Plancha 
• Salada de Polvo 
• Salada de Bacalhau 
• Amêljoas à Bulhâo Paie 
• Ostras 
• Chouriço Assado />■ 

Santola - Natural 
Santola - Recheada ‘ 

^oas J'eslas 
928 Colle 
k (416) 

e Street 
-2098 

• Variedade de Cames ’’ — 
Grelhadas todos os dia! 

• Bife à Chefe! 
• Bife à Marrare! 
• Bacalhau Grelhado! 
• Peixe Fresco Grelhado! 
• Leitâo à Bairrada 
• Arroz de Marisco 
• Combinado de Marisco 
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(416) 536-5100 

Agora corn mais um estabelecimento situado no 

1444 Dupont St. Units 1&2 
(Entre Lansdowne & Symington) Toronto 
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Tempo de Meditaçào... 
O Natal esta à porta e vemos por todo lado os preparativos para a celebraçâo desta 

data tào importante para o mundo cristâo. Por aqui, nos imigrantes untados pela fé dos 
nossos antepassados temos uma obrigaçâo a cumprir de nâo sô de manter viva estes va- 
lores como também os das regiôes que nos viram nascer là tào longe no nosso querido 
Portugal e de os passar para os mais novos. 

Nâo importa se viemos 
das Beiras, Açores, Algarve, 
Madeira ou Minho o que in- 
téressa efectivamente e 
que, nestes dias festivos 
que se aproximam, nas nos- 
sas reuniôes familiares, sai- 
bamos que é um dia de 
suma importânda para a fé 
que abraçamos e para a hu- 
manidade. 

Foi hà dois mil anos que 
o filho de Deus veio ao 
mundo nâo s6 para nos res- 
gatar mas também para nos 
ensinar quào importante 
sào os valores da humilda- 
de, da caridade e da frater- 
nidade. No entanto o 
Homem embriagado pelos 
vapores do poder, do odio 
e da vaidade vem obstina- 

damente renegando tudo o 
que Ele nos ensinou. As 
guerras ainda nâo acaba- 
ram e as naçôes poderosas 
continuam a despender for- 
tunas na manufacturaçâo 
de armamentos que se tor- 
nam obsoletos em menos 
de um ano enquanto os po- 
bres continuam a morrer 
aos milhôes de inaniçào e 

Por 
Carlos Morgadinho 

de doenças em menos de ... 
um ano. Milhôes de crian- 
ças despidas de sorrisos 
continuam a morrer de 
fome nos braços esqueléti- 
cos das suas mâes ou soter- 
radas nos escombros das 
casas demolidas por bom- 
bas “Smarts”, tudo por bir- 
ras dos senhores mais 
poderosos que Deus ( assim 

pensam ). 
O valor das coisas sobre- 

pôem-se à vida humana. 
Um barril de petrôleo quan- 
tas vidas valem? Duas, Dez, 
Cem? Ninguém sabe, mas 
continua-se a morrer por 
isso. A vaidade e a ganância 
destes senhores omnipo- 
tentes nâo têm limites. Se- 
guidores do maquiavelismo 
ou de outras doutrinas satâ- 
nicas tudo fazem para que 
os seus fins sejam alcança- 
dos nâo importando se seus 
oponentes sejam sumaria- 
mente volatilizados por nu- 
cleares, bioquimicas ou ... a 
fome. 

Somos todos irmàos nâo 
importando se somos jude- 
us, catolicos, muçulmanos, 
ortodoxos, budistas ou 
baptistas. Também nâo im- 
porta a cor da nossa pele, 
se somos caucasianos, ne- 
gros ou de outra qualquer 
cor. O que importa, sim, é 
saber respeitarmo-nos uns 
aos outros. Que possamos 
dar um pâo a quem tem 
fome ou âgua a quem tem 
sede ou que possamos tam- 
bém ajudar o nosso irmâo, 
vizinho ou amigo. Devemos 
pois deixarmo-nos, uma 
vez para sempre, de matéri- 
alismes, de gula e soberba 
pois quando o Criador nos 
chamar de nada nos confor- 
tarà se vamos deitados num 
caixâo de carvalho almofa- 
dado e envernizado ou nu- 
mas simples tâbuas 
carunchosas de pinho. A 
morte é o fim e assim tudo 
acabou e s6 fica a obra que 
esse humano fez enquanto 
foi vivo. Agora la em cima. 
Junto do Criador, é que ire- 
mos contabilizar tudo que 
fizemos nesta vida passage- 
ira, na Terra. 

Por tudo isto devemos 

parar um pouco na nossa 
azàfama, meditar e reflectir 
profundamente durante 
esta Quadra Natalfcia. Dei- 
xemo-nos de loucuras mun- 
danas, de prendas banais e 
sem valor e vamos pensar 
sim na ajuda ao nosso ir- 
mâo. Devemos sim dar as 
mâos corn sinceridade e 
ajudarmos aqueles que 
mais necessitam. 

Foi esta a mensagem de 
Jésus Cristo, aquela que Ele 
efectivamente quer que si- 
gamos. Vamos colocà-la em 
pràtica e corn determinaçâo 
iremos pôr um ponto final 
ao materialismo, à ingrati- 
dâo, ao ôdio, ao xenofobia 
e a perversâo moral. Vamos 
dizer nâo à guerra para que 
nâo morram mais crianças, 
mulheres, homens e idosos. 
Vamos dizer nâo à destrui- 
çâo de casas, vilas e cidades 
pelas bombas e construir-se 
sim muitas mais para os de- 
sabrigados e onde se possa 
viver na paz sem tumor dos 
bombardeamentos. Vamos 
pedir sim para que nâo se 
morra mais de fome nestes 
paises chamados de tercei- 
ro mundo. Vamos pedir 
também para que as naçôes 
ricas distribuam um pouco 
da sua riqueza por estes pa- 
ises paupérrimos para que 
possam ter comida em 
abundâneia e construir in- 
fantàrios, hospitais, escolas 
para todas as crianças para 
que estas possam um dia 
novamente voltar a sorrir e 
a suas mâes, também. S6 
assim teremos um mundo 
melhor e seremos fmalmen- 
te verdadeiros irmâos em 
paz. 

Foi esta a mensagem que 
Jésus Cristo nos deixou e 
que nos humanos, temos o 
dever de seguir e divulgar. 

0 Significado do Natal 
O Natal surge como o aniversàrio do nascimento de Jé- 

sus Cristo, Filho de Deus, sendo actualmente uma das 
festas catôlicas mais importantes. 

Inicialmente, a Igreja Catôlica nâo comemorava o Na- 
tal. Foi em meados do século IV d.C. que se começou a 
festejar o nascimento do Menino Jesus, tendo o Papa Ju- 
lio 1 fixado a data no dia 25 de Dezembro, jâ que se des- 
conhece a verdadeira data do Seu nascimento. 

Uma das explicaçôes para a escolha do dia 25 de De- 
zembro como sendo o dia de Natal prende-se como facto 
de esta data coincidir corn a Saturnalia dos romanos e 
corn as festas germânicas e célticas do Solsticio de Inver- 
no, sendo todas estas festividades pagâs, a Igreja viu aqui 
uma oportunidade de cristianizar a data, colocando em 
segundo piano a sua conotaçâo pagâ. Algumas zonas op- 
taram por 

festejar o acontecimento em 6 de Janeiro, contudo, 
gradualmente esta data foi sendo associada à chegada 
dos Reis Magos e nâo ao nascimento de Jesus Cristo. 

O Natal é, assim, dedicado pelos cristàos a Cristo, que 
é o verdadeiro Sol de Justiça (Mateus 17,2; Apocalipse 
1,16), e transformou-se numa das festividades centrais 
da Igreja, equiparada desde cedo à Pâscoa. 

Apesar de ser uma festa cristâ, o Natal, corn o passar 
do tempo, converteu-se numa festa familiar com tradi- 
çôes pagâs, em parte germânicas e em parte romanas. 

Sob influência franciscana, espalhou-se, a partir de 
1233, o costume de, em toda a cristandade, se construî- 
rem presépios, jâ que estes reconstituiam a cena do nas- 
cimento de Jesus. A ârvore de Natal surge no século XVi, 
sendo enfeitada corn luzes simbolo de Cristo, Luz do 
Mundo. Uma outra tradiçâo de Natal é a troca de présen- 
tes, que sâo dados pelo Pai Natal ou pelo Menino Jésus, 
dependendp da tradiçâo de cada pais. 

Apesar de todas estas tradiçôes serem importantes (o 
Natal jâ nem pareCéria Natal se nâo as cumpn'ssemos), a 
verdade é que nâo nos podemos esquecer que o verdade- 
iro significado de Natal prende-se corn o nascimento de 
Cristo, que veio ao Mundo corn um ùnico propôsito: o de 
justificar os nossos pecados através da sua prôpria mor- 
te. Nesses tempos, sempre que alguém pecava e desejava 
obter o 

perdâo divino, oferecia um cordeiro em forma de sa- 
crifîcio. Entâo, Deus enviou Jesus Cristo que, como um 
cordeiro sem pecados, veio ao mundo para limpar os pe- 
cados de toda a Humanidade através da Sua morte, para 
que um dia possamos alcançar a vida eterna, por intermé- 
dio Dele, Cristo, Filho de Deus. 

Assim, nâo se esqueçam que o Natal nâo se resume a 
bonitas decoraçôes e a présentés, pois a sua essência é o 
festejo do nascimento Daquele que deu a Sua vida por 
nos, Jesus Cristo. 
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Ainda nâo esqueci... 
Até que nâo é para esquecer. Tudo o que acontece quando somos crianças, o modo de 

vida que tivemos, as coisas boas, as més, tudo nos fica gravado na memôria para o resto 
da vida. E esta ficou-me! 

Era costume, nos domin- 
gos à tarde, os homens da 
minha terra irem até ao 

adro da igreja para conver- 
sar, juntarem-se numa mer- 
cearia para ouvir o relato de 
futebol ou ainda para um 
joguinho de cartas. 

Tudo isto, para mim, era 
muito natural. O que eu nâo 
conseguia entender era 
que as mulheres - minha 
màe, minhas tias e vizinhas 
- nunca saiam de casa, a nâo 
ser para irem à missa das 
seis da manhà. Assim cedi- 
nho; para nâo atrasar os 
afazeres do dia. 

Fazia-me confusào toda 
esta labuta, sem nunca ha- 
ver para elas um pouco de 

tempo de lazer. 
Um dia, jâ na minha ado- 

lescência, perguntei a mi- 

nha màe porque é que 
existia essa diferença entre 
homens e mulheres. Porque 
nâo ia ela também ouvir o 
relato de futebol? Minha 
màe, pousando as màos en- 
farinhadas do amassar do 
pào, sobre a mesa, 
olhou-me bem de trente e 
corn cara de poucos amigos 
disse-me: “E bom que nun- 
ca te esqueças do que te 
vou dizer: - futebol e polfti- 
ca nào sào para as mulheres 
e nào te metas em coisas 
que nào sabes.” 

Ainda lhe perguntei 
quem é que tinha ensinado 

“essas coisas” ao meu pai, 
ao que ela me respondeu: “ 
Jà te disse que te cales corn 
esses assuntos.” 

Calei-me, mas fiquei a 
pensar porque eram esses 

“assuntos” proibidos as 
mulheres? E como tudo que 
é proibido é mais deseja- 
do... Continuei a pensar e 
cheguei à conclusào que s6 
o tempo poderia responder 
à minha simples pergunta. 
Também me causava admi- 
raçào a resignaçào das mu- 
lheres que nem tào pouco 
reclamavam de estar sem- 
pre em casa - limpando, co- 
zinhando e limpando outra 
vez. 

Nada mais perguntei 

Por 

Conceiçâo Baptista 

mas passei a prestar mais 

atençào ao que me rodea- 
va. O futebol, verifiquei 
desde logo, que nào me in- 
teressava. Quanto à polfti- 
ca, isso era outra coisa... 

Aprendi ouvindo nas 
conversas de meu pai corn 
meus tios que quem nào ti- 
nha dinheiro; nào tinha es- 
cola. Que quem nào tinha 
pais corn bons empregos; 
nào tinha bonecas. Que 
quem nào tinha trabalho; ti- 
nha fome e miséria! 

E entre estas trocas de 
impressôes havia sempre a 
palavra “polftica” à mistura. 
Foi entào que resolvi, des- 
de muito cedo, que a polfti- 
ca interessava-me! 

Foram centenas as vezes 
que me mandaram calar. As 
mulheres, para eu nào me 
meter. Os homens, que eu 
nào sabia nada daquilo. 

Mas eu sabia. Sabia o su- 
ficiente. Via que as màes e 
as tias tinham escolhido ( se 
era escolha) a submissào, 
enquanto que as filhas, fe- 
lizmente, jà faziam pergun- 
tas, jà nào deixavam que 
lhes embargassem a fala. 

Era uma nova fase - uma 
nova luta - contra muitos 

anos de crenças e tradicio- 
nalismos que quando en- 
tram na cabeça das pessoas 
sào difïceis de sair. Esta mu- 
dança irritava os mais ve- 
Ihos mas ia despertando 
mais mulheres, fazen- 
do-lhes ver que a “tal polfti- 
ca” que diziam que nào era 
para elas, tinha de facto um 
grande impacto nas suas vi- 
das. 

Entretanto, havia mulhe- 
res em movimento, nomes 

grandes na luta pela igual- 
dade, pela liberdade, con- 
tra a repressào do fascismo. 

Mulheres que corn a sua 
actividade foram, e sào, 
exemplos de coragem ines- 
quecfveis. 

Mas essas notfcias nào 
chegavam nesse tempo às 
nossas terras, pequenas e 
isoladas. 

Muito tempo passou e, 
hoje sei que jamais esque- 
cerei que fui criada a ouvir 
dizer que as mulheres pou- 
co sabiam. Infelizmente ao 
longo dos anos, e jà sào mu- 
itos, tenho continuado a 
ouvir o mesmo comentàrio, 
s6 que o efeito que ele ago- 
ra tem em mim é outro, sa- 
bendo como sei, que todo o 
ser humano tem muito para 
ensinar e que também pode 
sempre aprender. 

Também eu aprendi, à 
minha custa, que vale sem- 
pre a pena perguntar. 

E por isso pergunto: 
Serà que a mulher, nos 

nossos dias, conquistou um 
espaço de igualdade na fa- 
mflia e na sociedade? 

Temos que reconhecer, 
aqui mesmo na nossa co- 
munidade, grandes avanços 
na participaçâo da mulher. 
Ela està hoje nas universi- 
dades, nos sindicatos, nos 
clubes e associaçôes, no en- 
sino, na medicina etc. etc. 

Mas quai é a percenta- 
gem da sua liderança nestas 
mesmas organizaçôes? 

Claro que jà vemos, e 
corn grande satisfaçào, al- 

gumas (poucas) 
organizaçôes de mulheres 
empenhadas em conhecer e 
discutir os problemas espe- 
cfficos da mulher, assim 
contribuindo para quebrar 
tabus que durante anos e 
anos nos impuseram. 

Parabéns pois, e nào de- 
sistam, que bem precisa- 
mos de vozes fortes e 
conscientes! 

No entanto, e na minha 
opiniào, onde se regista a 
presença da mulher em 
grande maioria é nos con- 
sultôrios médicos, corn os 
filhos ao colo, nas confe- 
rências de pais e professo- 
res, discutindo o progresse 
escolar dos filhos, nas lojas 
de compras de lista na mào 
e carregadas de sacos ou 
ainda nas lavandarias corn 
cestos de roupa e filhos 
agarrados às saias. 

Tudo isto depois de lon- 
gas horas num emprego, 
muitas vezes até bem pesa- 
do. 

Que longo caminho te- 
mos ainda a percorrerl 

É que esta luta, de tantos 
anos, pela igualdade de di- 
reitos, s6 poderà avançar 
lado a lado corn o homem, 
num diàlogo pela dignidade 
e justiça social! 

Saùdo a comissào do 
jornal da Aliança e agrade- 
ço esta oportunidade de 
poder colaborar. 

Neste Natal desejo para 
toda a comunidade mais sa- 
ùde, mais paz e mais igual- 
dade!!! 

Perigo implantado 
Até agora nào se provou cientificamen- 

te que o uso de uma prôtese mamària de 
silicone possa produzir um sarcoma ma- 

ligne. No entanto, hà que desconfiar das 
formas Ifquidas e gelatinosas. 

Desde oseu aparecimento, hà 30 anos, 
as prôteses mamàrias, destinadas quer à 
reconstruçào da glândula mamària em 
processes de cancro quer para correc- 

çôes puramente estéticas, foram evoluin- 
do, mas nenhum dos modelos acada por 
satisfazer plenamente os especialistas. A 
sua base é o silicone, um produto sintéti- 
co que se obtém a partir do petrôleo corn 
infinitas aplicaçôes industriais e domésti- 
cas. 

Em finais de 1991, mais de très mi- 
Ihôes de pessoas em todo o mundo apa- 

nharam um valente susto quando a FDA 
(agêneia norte-americana para a adminis- 
traçào de medicamentos e alimentes) 

suspendeu os implantes, perante a suspe- 
ita de possfveis efeitos adverses, como 
cancro da marna ou debilitaçào do siste- 
ma imunolôgico. 

Todavia, o silicone s61ido,com que se 

constroem as prôteses, nào apresentam 
qualquer risco para a saùde. As suspeitas 
centram-se nas formas liquidas e gelati- 

nosas, dado que se observou uma migra- 
çâo de partfculas de gelatina através dos 
sistemas linfàtico e circulatôrio que po- 
dem vir a afectuar outras partes do corpo. 

Numa coisa, coinddem as opiniôes de 
oncologistas e cirurgiôes plàsticos: nas 

mulheres corn prôtese é mais difîcH diag- 
nosticar precocemente um cancro. 

Aparté as complicaçôes comuns - in- 
fecçôes, sempre possfveis em qualquer 
intervençâo cirurgica; aumento anormal 
dos teçidos devido a uma acumuluçào de 
sangue; cicatrizaçào defeituosa; ruptura 
da pele ou necrose; e tamanho incorrecto 
do implante ou colocaçâo defeituosa - 
até ao momento, segundo os cientistas, 
as implantaçôes mamàrias nâo se mostra- 
ram mais nocîvas para a saùde que, por 

exemplo, a contaminaçâo atmosférica, o 
que nâo évita um contrôle cuidadoso dos 
seios, mediante auto-exame mensal e gi- 

necolôgico anual. 
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0 Estatuto da Criança 
Toda a criança, seja de 

que raça for: negra, branca, 
vermelha, amarela; seja ra- 
pariga ou rapaz; fale que 
lingua falar; acredite no que 
acreditar; pense o que pen- 
sar; tenha nascido seja 
onde fôr ELA TEM 
DIREITO.... 

a ser para o homem a Ra- 
zâo primeira da sua luta. O 
homem vai protéger a Cri- 

ança corn leis, ternura, 
cuidados, que a tornem li- 
vre, feliz, pois s6 é livre, fe- 
liz quem pode deixar 
crescer um corpo sào, 
quem pode deixar desco- 
brir livremente o coraçào e 
o pensamento. Este nescer 
e crescer e viver assim, cha- 
ma-se dignidade e em dig- 
nidade vamos querer que a 
Criança nasça, cresça. 

viva... 
E a Criança nasce e deve 

ter um nome, que seja o si- 
nal dessa dignidade. 

Ao Sol chamarmos Sol. E 
à Vida chamarmos Vida. 
Uma Criança tera o seu 
nome também. E ela nasce 
numa terra determinada 
que a deve protéger. Cha- 
memos-lhe Pâtria a essa ter- 
ra, mas chamemos-lhe 
antes Mundo... 

E nesse mundo ela vai 
crescer. 

Jâ sua màe teve o direito 
a toda a assistência que as- 
segura um nascer perfeito. 
E, depuis, a Criança nasci- 
da, depuis da hora radial do 
parto, a Criança deverâ re- 
ceber Amor, Alimentaçào, 
Casa, Cuidados médicos. O 
amor sereno de màe e pai. 
Ela vai poder rir, brincar, 
crescer, aprender a ser fe- 
liz... 

Mas hâ crianças que nas- 
cem imperfeitas, e tudo de- 
vemos fazer para que isso 
nào aconteça. Vamos dar a 
essas crianças um amor ma- 
ior ainda. 

E a Criança nasceu. E vai 
desabrochar como uma 
flor, uma ârvore, um pàssa- 

ro e... 
Uma flor, uma àrvore, 

um pàssaro precisam de 
amor - a seiva da terra, a 
luz do sol. 

De quanto Amor a Crian- 
ça nào precisarâ. De quanto 
segurança? 

Os pais de todo o mun- 

do, que rodeia a Criança, 
vào participar na aventura 
de uma vida que nasceu. 
Maravilhosa aventura! 

Mas se a Criança nào tem 

famflia? 
Ela tê-la-â, sempre: numa 

sociedade justa. Todos se- 
rào sua famflia. 

Nunca mais haverà uma 
Criança s6, Infância nunca 
sera solidào. 

E a Criança vai aprender 
a crescer. 

Todos temos de a ajudar! 
Todos! 

Os pais, a escola, todos 
nos! E vamos ajudà-la a des- 
cobrir-se a si propria. E os 
outros. Descobrir o seu 
mundo, a sua força, o seu 
amor. Ela vai aprender a vi- 
ver, corn ela prôpria e corn 
os outros. 

Vai aprender a fraterni- 
dade. Isto chama-se educar: 
saber isto é aprender a en- 
sinar. 

Em situaçào de perigo, a 
Criança mais do que nunca, 
esta sempre em primeiro 
lugar... sera o Sol que nào 
se apaga. Corn o nosso 
medo. Corn a nossa indife- 
rença. A Criança apaga, por 
si s6. Medo e indiferença 
das nossas fontes... 

A Criança é um mundo 
Precioso. Raro. Que nin- 
guem a roube. A negoceie. 
A explore. Sob qualquer 
pretexto. Que ninguém se 

aproveite do trabalho da 
Criança para seu pr’oprio 
proveito. 

Sào livres e frâgeis as 
suas màos. 

Hoje, se as nào magoar- 
mos, elas poderào continu- 
ar livres e ser a força do 
mundo, mesmo que frâgeis 

continuem... 
A Criança deve ser respe- 

itada. 
Em suma: na dignidade 

do seu nascer, do seu cres- 
cer, do seu viver. 

Quem amar verdadeira- 
mente a Criança nào pode- 
râ deixar de ser fraterno: 
uma criança nào conhece 
fronteiras, nem raças, nem 
classes sociais. 

Ela é o sinal vivo do 
amor. Embora, por vezes, 

nos possa parecer cruel. 
Frâgil e forte, ao mesmo 

tempo, ela é sempre a mào 
da propria vida que se nos 
estende, nos segura e nos 
diz: 

Sê digno de viver! Olha 
em trente! 

Méningite jâ têm vadna eficaz 
A Prevenar, como se chanta a vacina, é eficaz no 

combate à méningite pneumocôcica {doença evasiva 
causada pelo pneumococos.J Em Portugal é comparti- 
cipada em 40 por centro. 

A méningite pode ser causada por diversos micro- 
bios, sejaitj virus ou bactérias 

É, resumindo, uma infecçào das meninges, as mem- 

branas que envolvem o cérebro. Entre os agentes que 
a causam, existem dois grandes grupos: bactérias e vi- 
rus. Estes ultimos, regra gérai, provocam méningites 
nào tào graves, enquanto as causas pelas bactérias 
podem deixar fortes sequelas ou até provocat a mor- 

te. A méningite pneumacôcica tem origem na bactéria 
pneumococo, que se aloja na garganta das pessoas, 
sobretudo em crianças. Cerca de dois terços das cri- 
anças que frequentam infantârios têm esta bactéria; 
ela pode estar vârios anos sem se desenvolver e, de 

um momento para o outro, manifestar-se através de 
otites ou sinusites. Nos casos mais graves, a bactéria 
pode instalar-se no sangue - dai o nome de "doença 
invasiva”- e chegar a locais mais sensiveis do corpo 
humano, como os pulmôes e, consequentemente, 
provocar pneumonias ou chegar às meninges e causar 

méningite. 

Os Sintomas 

O contâgio ocorre, habitualmente, através da sali- 
va, durante um espirro ou um ataque de tosse. Os sin- 

tomas que revelam a doença sâo: 
vômitos e nauseas; rigidez do pescoço e nunca; febre 
alta; dores de cabeça; Ataques de tosse; Prostraçâo; 
Problemas neurologicos; Dores musculares. 

Nota final: Ao primeiro sintoma da criança é aconselhâ- 
vel consultât o médico urgentemente. 

0 Pai Natal, a rem, o anjo e o boneco de neve vào a caminho da 

àrvore de Natal onde têm as prendas à espera. Quai deles é que 

chesa primeiro? 
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do Canada 

Homelife/ 
Galleria’s 

Top Seller 

1998, 
1999, 

2000 

k 
5oas Testas 

NACOMPRAE 

VENDADA 

SUA 

PROPRIEDADE 

AHONESTIDADE 

EOBOM 

SERVIÇO 

ÉOMEU 

MAJOR 

OBJECTTVO 

AU) 535-8000 
CELL.: (416) 728-5447 

Fax: (416) 539-9223 
E~mail: tmartins@trebnet. corn 

1245 Dupont Street. Suite 35B 
Toronto, Ontario M6H2A6 

€3 David Costa I 
yVSSOCIdtGS ^êâ(aà 

David Costa, B.MUS., B.Ed., LLB., J.D. Taras Kulish, B.C.L, LL.B. 

Fernando Martins, B.A. (HORS.), LL.B. Maria de Sousa, B.A., LL.B., 

Barry Plant, B.A. (HORS.), J.D., LL.B. J D- 

(Acer.) Ibidunni Olabode, B.A. 

James S. Quigley, B.A., M.A., LL.B. (HORS.), LL.B. 

Fernando Teixeira, B.A. (HORS.), LL.B. Zhang, LL.B. (Acer.), J.D., 

Paula Dupuis, B.A. (HORS.), M.A., LL.B. 

Louis Vittas, B.A., LL.B. 

A MAIOR FIRMA DE ADVOGADOS DE 
EXPRESSÂO PORTUGUESA NO CANADÂ 

• Temos contratos em Portugal CoRtinental, Açores e Madeira 

■ Serviço telefÔRico permaoeRte 

Pronto a servi-lo em todas as àreas da lel: 
•Pni|xMita(tWEM>)  >ielCoMRWeEiiffewW 

Residenciais - Comereiais - Hipoteus •Wgp^b'taHnkndl'MblIn 
•hooiponigSn •LeidaRHat 
* AMMAM GdWMrii * UUÿO Qvl {Divôrcios, Separaçôes, Custôdta, Suporte) 

•iMlManlMaltençw «LMSMaAddniai 

1015 Bloor St. W., Toronto, Ont (Geste da Dovercourt Rd.) 

(.«-16)535-6329 Fax: 416-535-4735 

Internet address: www.torontolawyerz.com / E-Mail address: davidcosta@idirect.com 
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Mulheres dificeis - aprenda a relacionar-se com elas 
Misteriosas e imprevisiveis, as 

mulheres podem propordonar 
belas dores de cabeça. Saiba 
quai a melhor maneira de lidar 
com elas. As mulheres 
podem ser verda- 
deiras caixas de 
surpresas. As me- 
Ihores amigas ou a 
pior das inimigas, 

cada uma esconde 
um talento que 
confunde quern se 
aproxima. Ainda 
assim, existem maneiras de conquistar uma mulher 
e de Ihe flexibilizar as defesas. 

É o oposto da romantica, vê mal em tudo e em nada 

acredita. Se as coisas estào seguras, arranja forma de levan- 
tar uma duvida ou receio. E muito complicado viver com 
esta mulher, porque chega a pôr em causa os sentimentos 
que nutrem por ela. Em casos extremes duvida dos propri- 
os sentimentos. 

Como lidar com ela 

Construa, aos poucos, a base para a confiança. Desdo- 
bre-se em carinhos para Ihe levantar o astral. Refira os ca- 

sos bem piores que existem no mundo. 

em quando, deve ser séria. Mostre desagrado pela fantasia 

excessiva, mas sem ser demasiado brusco. De vez em quan- 
do, entre no mundo delà e fale com ela de Ifrica. 

Chame-lhe a atençào quando 

Ela voar muito alto e esquecer o basico. Ela passar dis- 
tante das suas necessidades, mesmo naquilo que acha ele- 
mentar. A fantasia delà for tal que a relaçâo passa para 
segundo piano. 

Conheça-a e saiba conquisté-la 

Nâo ha pior companhia para um homen do que uma mu- 
lher corn o vi'cio das compras. Por mais que custe a admitir, 
elas tornam-se verdadeiras dependentes. Conseguem reti- 
rar um prazer inexplicâvel depois de adquirir nem que seja 
um simples par de brincos. Mulheres assim têm muitas difi- 
culadades em controlar o aspecto fmanceiro da doença 
chamemos-lhe assim. 

Como lidar corn ela 

Controle-a o mais que puder, dando-lhe apenas uma pe- 
quena percentagem para gastos. Recompense-a sempre 
que ela conseguir pequenas vitorias.Tenha a maior das 
aciências, pois é uma dura tarefa. 

Chame-lhe a atençào quando 

Preferir um bem material a um de primeira necessidade. 
Ela nào se mostrar arrependida pelos excesses. Ela abusar, 

nâo se preocupando por ficar na penùria. 

Breves 
Uvas ^âo ben^cas para a $aude 

As uvas negras contribuem para uma ftinçào cardio- 
vascular saudàvel e o sumo ajuda a coagulaçào do san- 

gue, révéla estudo publicado na revista médica 
Circulation. O estudo também révéla que a uva negra 
combate o stress e ajuda na produçao do âcido m'trico, 
a principal arma utilizada pelo corpo no combate à ar- 
tériosclérose. 

Maçâs ababcawijp 
Investigadores norte-americanos concluîram que a 

indigestâo diâria de maçâs ou sumo de maçâs, baixa os 
ntveis de colesterol estào directamente relacionados 
corn um aumento de incidência de artériosclérose, sen- 
do esta responsâvel pela maioria das doenças cardio- 
vasculares como os AVCs e os enfartes de miocârdio. 

Os indivi'dqos que fazem uma dieta rica em frutas, 
végétais e azeite podem bénéficiât de uma reduçào no 
risco de cancro na boca, defendem investigadores gre- 
gos num estudo publicado no jornal Cancer. Segundo 
os especialistas, magnésie e ferro, estào associados a 
taxa mais baixas do cancro da boca, independentemen- 
te de os indivi'duos fumarem ou consumirem bebidas 
alcoôlicas, factures de risco desta patologia. 

Asptrina fiançro 4o jgulmâo 
Chame-lhe a atençào quando 

o drama atingir proporçôes desmedidas, afastando as 
pessoas. Ela insistir em ver o lado negative, apesar de nâo 
existir um. Ela esquecer as coisas boas da vida, incluindo os 

sentimentos. Ela se fechar na ostra e se isolât de tudo em 
redor. 

Esta mulher aperfeiçoou todas as técnicas de lideraça. 
Chegou mesmo a refinar cada uma delas. Exige que tudo 
esteja no seu prévio consentimento. Sempre que alguém o 
faz, ela é feroz a reparar e a criticar. Sempre que exerce a 
sua autoridade, esconde uma imensa necessidade de pro- 
tecçào. No fundo, é a maneira errada de chamar a atençào. 

Como lidar corn ela 

Faça-lhe ver que pode ter mais atençào se nào for tào 

mandona. Mostre-lhe como se consegue muito mais corn 
delicadeza. É precise uma grande dose de paciência para 
nào ferver corn este tipo de mulher. 

Chame-lhe atençào quando 

Ela começar a dar ordens a torto e a direito. Ela se irrita 
ao ponto de roçar o histerismo. As palavras que ela lhe dir- 
gir foram de um teor algo agressive. 

Vivem num mundo irreal. Para elas nem tudo é 
jCor-de-rosa, mas têm um lapis de colorir mâgico que jorra 
optimisme. Sào capazes de encontrar um lado positive em 
tudo e se as coisas se complicam, um sorriso é tudo o que 
precisam. 

Como lidar corn ela 

Nào dramatize. Deixe-a voar um pouco, mas chame-a à 

terra. Faça-lhe ver que nem tudo é como nos filmes, de vez 

Tudo o que faz é medido até ao mmimo pormenor. Nada 
pode ficar ao acaso. Irrita-se quando algo nào corre como o 
previsto e nào corre como o previsto e nào se inibe de atri- 
buir culpas a quem quer que seja, mesmo que, pelas cos- 
tas, esteja a remediar o mal, Qualquer que seja o erro 
cometido, este tipo de mulheres tende a fazer dele o maior 

do século. Chegam a roçar os limites do perfeccionismo, se 
bem que nada de alarmante. 

Como lidar corn ela 
Mostre-lhe como se sente 

satisfeito corn a sua capaci- 
dade de organizaçào. Nâo a 
coloque num altar, caso con- 
trario, tudo estarà perdido. 
Avise-a sempre que estiver a 
esquecer o bom senso. 
Invente desculpas para a le- 
var a sftios que lhe permitam 
relaxar. Deixe que seja ela a 
tratar de assuntos que preci- 
sem de método. Voeê relaxa 
e ela fica radiante. 

Aspirina que alivia as dores de cabeça e ajuda a pré- 
venir enfartes e derrames, também pode reduzir o ris- 
co de cancro do pulmào. O fiimo é a causa da maioria 
dos casos de cancro no pulmào, mas, descobriu-se que 
tomar aspirina regularmente tem um efeito protector 
contra a doença, que é um dos tipos de cancer que mais 
mata. 

Chame-lhe a atençào quan- 

do 

O rigor delà invadir o seu 
espaço. Ela o obrigar à disci- 
plina que tanto gosta. A sua 
capacidade de organizaçào 
colocar para segundo piano 
o aspecto afectivo. 

0 Executivo e restantes membros da Aliança dos Clubes 
se Associaçôes Portuguesas do Ontario - ACAPO desejam a 
todos os seus filiados e comunidade portuguesa em gérai 
um SANTO NATAL e que o ANO de 2003 lhes traga muita 

PAZ, AMOR, E HARMONIA. 

O Présidente 
José Eustàquio 

ROOFING & SHEETMETAL LTD. 

A roofing company committed to... its clients' needs 

y Ali types of roofing • Sheet Metal & Siding 

^ Roof Safety Anchors • Caulking Work 

^Waterproofing • Roof Maintenance Programs 

y Renovations & Restorations 

y 24 hour emergency Services 

y Free Inspections, estimates & proposals 

y Fully bonded & insured MEMBER 

OIRCA, CRCA, TCA 

ACMO, CCI, RCI 

Tel: (416) 763-2664 
Fax: (416) 763-5195 

24 Hours Pager: (416) 330-8444 
Website: www.viana.on.ca 

Email: info@viana.on.ca 

3434 Dundas Street West, Toronto, ON M6S 2S1 
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BAKERY PASTRY INC. 

(416) 538-7700 
1172 DUNDAS ST. W. 
TORONTO, ONTARIO 

(416) 651-1780 
352 OAKWOOD AVE. 
TORONTO, ONTARIO 

(416) 516-1622 
770 COLLEGE ST. 

(Esquina com a Shaw St.) 

(416) 531-1222 
980 BLOOR ST. 

TORONTO. ONTARIO 

(416) 651-5000 
490 ROGERS RD. 

TORONTO. ONTARIO 
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Mensagens dos Clubes Associaçào Cultural do Minho em Toronto 

Caros Consôcios e Amigos, 
Porque assim a todos consideram e se porventura alguém assim nào me tenha, mesmo assim nào me têm, mesmo as- 

sim também para eles, os meus sinceros votos de um FELIZ NATAL, e um ANO NOVO que, em todos os aspectos consiga 

melhorar o planeta onde vivemos. 
0 Natal é para nos vivido como a festa do Amor e da Fraternidade, principalmente familiar. Acredito que se conseguir- 

mos manter este espi'rito dentro da familia, teremos concerteza um suporte para uma sociedade mais justa. 

Em tempos nào muito distantes, a sociedade era menos materialista e dava-nos tempo para expressarmos este amor 
mais humanamente. Hoje somos levados a fazê-lo materialmente talvez seja a maneira moderna de o transmitir aos nosso 
entes queridos. Se, por um lado, o nào fazemos como antigamente é, na maioria dos casos, por falta de tempo que a vida 

moderna assim nos obriga. 
Devemos dar graças a Deus por vivermos numa sociedade em que temos o privilegio de, talvez, erradamente, transfor- 

mar essa maneira de transmitir esse amor a alguém por quem sentimos sentimento tào lindo. Que é essencial, que nào o 

devemos esquecer seja transmitido da maneira que for. 
A todos os socios, amigos e comunidade em gérai, sem esquecer todos aqueles em que a sorte lhes foi madrasta, dese- 

jo um SANTO e FELIZ NATAL e um optimo NOVO ANO. 

Paulo Perdra 
Présidente da Assembleia Gérai da AC.M 

âMOR DA PATRIA COMMUMTV CENTRE - RmiLTADQ DQ SOmilQ 
Resultado do Sorteio levado a efeito no dia 14 de Dezembro no Salào de Santa Helena; no baile do “Natal das Crianças”: 

1° Prémio: Televisào a cores 
Saiu à Sra.Leonor Oliveira corn o n° 0550-1289-708, Dundas, St.W.,Toronto,ON. 

2" Prémio: Radio 
Saiu à Sra.Rosa Rodrigues corn o n° 0158 - 547, Galaxy Court., Mississauga, ON. 

3" Prémio: Grelhador Eléctrico saiu à Sra. Anne Goulart corn o n“ 0007-1412, Northmount Ave., Mississauga, ON. 

Agradeci'amos a divulgaçào destes resultados, se possivel. 

Alfredo E. Barcelos 

Présidente 

O Operério deseja um Natal Feliz e um Ano Novo repleto de saùde, sucessos e prosperidades a todos os elementos da 
direcçào da Aliança, como também a todos os Clubes e Associaçôes da Comunidade Portuguesa. 

A Direcçào, 

Edgar Soares, Présidente 

Feliz Natal ao Redor do Mundo 
No mundo todo, nesta época do ano, as pessoas de- 

sejam Feliz Natal umas às outras de varias formas. 

Nos diferentes patses do mundo, assim como a refe- 
rência ao Papai Noël, as formas de dizer “Feliz Natal” 
varia bastante, de idioma para idioma. Confira essas cu- 
riosidades, logo abaixo; 

Ai^entina - Felices Pasquas Yfelices ano Nuevo 

Brasil - Boas Pestas e Feliz Ano Novo 

Bulgaria - Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo 

Coréia - Sung Tan Chuk Ha 

Croàcia - Sretan Bozk i Nova Godina 

Dinamarca-Glædeligjul 

Espanha - Feliz Navidad 

França - Joyeux Noel 

Alemanha - Froehliche Weihnachten 

Grécia - Kala Christouyenna 

Indonésia - Selamat Hari Natal 

Inglaterra - Merry Christmas 

lugoslàvia - Cestitamo Bozk 

iraque - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah 

Itàlia - Buone Feste Natalizie 

Japâo - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 

Noruega - God jul 

Polonia - Wesolych Swiat Bozego Narodzenia 

Romênia - Sarbatori Fericite 

Russia - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim 
Godom 

Suécia - God jul and (Och) Ett Gott NyttÂr 

Vietnan - Chung Mung Giang Sinh 

y. 
COLLISION CENTRES 

CUSTOM 
AUTO COLLISION INC. 

Especialistas em 
pintura e bate-chapa 

• Pintura corn as Melhores 
Tintas do Mercado 
• Reparaçôes Reiacionadas 
corn o Seguro 
• "courtesy Cars” 
• Orçamentos Gratis 
• Estufa De Pintura Moderna 

Uma equlpa de profisslonais 
a trabalhar corn garanfia. 

TINTAS DAS MELHORES 
MARCAS MUNDIAIS 

(416) 516-8166 
44 DOVERCOURT RD. TORONTO, ON 

UNfâÜfTôti? 
SUNTANNING ANO HAIR DESIGN 

tspecializados em: 
Cores • “Foils" • "Highlights" • "Low Lights" 

Para informaçào sobre os nossos 

(416) 532-3411 ^ 
426 Ossmgton Ave., Tbronto ONM6J 3A7 

e-mail: uniquel©idirect.ca^ 

J—elî7es ! 

mmmMMm m 

•CASAMENTOS •CASAMENTOS 
• FUNERAIS • BAPTIZADOS 
•HOSPITAIS «ANIVERSARIOS 

EntregaAo Domicilio 
Em Toronto, Mississauga, 

Scarborough EArredores 

www.palaceflowers.com 

(416) 535-8637 

1-888-479-3131 
1442 DUNDAS STREET WEST 
(Entre a Dufferin e Gladstone) 

- VIAGENS AÉREAS E MARITIMAS • INCOME TAX 
PASSAPORTES • PROCURAÇÔES•TRADUÇÔES 

Email: TCTravelAgencyLTD@galileo.ca 

BUS: (416) 536-9555/6 • RES: (416) 781-9967 888 COLLEGE STREET 
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Breves 
Saddam Hussein nega ter armas de destruiçâo maciça 

0 présidente iraquiano, Saddam Hussein, afirmou que o Iraque 
nâo dispôe de armas de destruiçâo maciça e apelou a todos os 
Estados do mundo para que peçam aos EUA que cesse a agressào 
contra o seu pais, nomeadamente levantando o embargo. 

Paralelamente, o general Amer Al-Saadi, consetheiro do prési- 
dente iraquiano, afirmou que o Iraque nâo tem mais documentos 
sobre os programas de vocaçâo militar a entregar à ONU. 

O general Amer Al-Saadi adiantou que os inspectores da ONU 
que se encontram no Iraque jâ ficaram corn a evidência de que as 
“alegaçôes” de Washington e Londres sobre a detençâo, pelo Ira- 
que, de armas de destruiçâo maciça, “nâo têm qualquer fundamen- 
to”. 

Arcebispo de Filadélfia suspende construçâo 
de centro catdüco 

O arcebispado de Filadélfia, no Nordeste dos Estados Unidos, 
anunçiou ontem a suspensâo das obras de construçâo do centro 
catôlko, devido ao escândalo da pedofilïa e à crise economica, que 
complica a colecta de fundos. 

“Séria indelicado e incorrecto estar a pedir aos catôlicas uma 
contribuiçâo para o projecto que é um tribute à fé catelica num 
momento em que a confiança na Igreja esta abalada”, disse a por- 
ta-voz do arcebispado de Filadélfia, Catherine Rossi. 

O edificio de seis andares deverâ servir de museu e de serviço de 
arquivû da Igreja, tendo a sua construçâo um custo previsto de 18 
milhôes de dôlares (cerca de 3,6 milhôes de contes). 

Num comunicado publicado ontem, o cardeal Anthony Bevilac- 
qua indicou que a colheita de fundos foi suspensa, esperando- se 
uma revisâo do projette para o fim do proximo ano. 

Cerca de 6,4 milhôes de dôlares ,3 milhôes de contes) foram jâ 
recolhidos junte de entidades privadas, que serâo contactadas em 
breve para ser processado o reembolso. 

  

PS: Ferro e Portas chegam a alguns consensos 
Lisboa, 23 Dez (Lusa) - Os lideres do PS e do 

CDS/PP colocaram hoje de lado o ambiente de cris- 
paçâo que tem marcado as suas relaçôes partidâri- 
as para falar sobre a reforma do sistema politico e, 
aparentemente, chegaram a alguns consensos. 

Acompanhado pelos dirigeâtes Paulo Pedroso, 
Alberto Martins e Adâo e Silva, Ferro Rodrigues 
chegou ao Largo do Caldas, sede do CDS, pelas 
10:00 para uma reuniâo corn Paulo Portas, em que 
a reforma do sistema politico e outros assuntos es- 
tiveram em debate. 

à saida, aos jornalistas, tanto o lider do PS, 
como o présidente do CDS/PP adiantaram que o 
encontro “correu bem’, a “reuniâo foi positiva”, 
tendo ainda Ferro Rodrigues ficado com a “ideia de 
que hâ um grande consenso na necessidade de me- 
Ihorar as instituiçôes” democrâticas e de que sera 
possivel aos dois partidos terem uma relaçâo me- 
nos tensa nos prôximos tempos 

“Queremos contribuir para o consenso amplo” 
em torno da reforma do sistema politico, disse, 
por sua vez, Paulo Portas. 

Sobre o financiamento dos partidos, Ferro Ro- 
drigues e Paulo Portas concordaram na necessida- 
de de ser essencialmente pùblico e de serem 
limitadas as despesas, sobretudo corn as campa- 
nhas eleitorais. 

“O papel do financiamento püblico deve ser 
mais significativo, o que nâo quer dizer que se éli- 
miné o privado”, sublinhou o secretârio-geral do 
PS. 

Também o présidente popular defendeu que o 
financiamento deve ser “essencialmente püblico”, 
mantendo- se o direito de os militantes darem con- 

tributes. 
Ferro Rodrigues, que iniciou na passada semana 

a ronda de conversaçôes corn todos os lideres par- 
lamentares, disse ter saido da reuniâo corn o PP 
corn a ideia de que “hâ grande vontade” de fazer 
reformas na politica e Paulo Portas nâo deixou de 
afirmar aos jornalistas que jâ viu “mais divergênci- 
as” entre CDS/PP e PS. 

De lado, na reuniâo de hoje, ficou assim a crispa- ; 
çâo que tem caracterizado a relaçâo entre os dois i 
lideres, corn Ferro Rodrigues a exigir por diverses I 
vezes. na sequência do Caso Moderna e da comis- ; 
sào de inquérito às demissôes na Policia judiciâria, 
as demissôes de Portas e Celeste Cardona, minis- ; 
tros da Defesa e dajustiça, respectivamente. 

No encontro, Ferro esteve “cara-a-cara” nâo so 
com Paulo Portas, como também corn Celeste Car- ; 
dona. que, juntamente corn Diogo Feyo, Telmo 
Correia e Mota Soares, representaram o CDS/PP. 

“Nâo retiro nada do que disse, mas o que estive- 
mos a ver foi que, apesar de ter sido um ano dificil i 
para o CDS/PP e o PS, é possivel no futuro uma rela- 
çâo inter- partidâria mais normal”, argumentou ^ 
Ferro Rodrigues, adiantando ser possivel “diminuir 
a radicalizaçâo”. 

Também Paulo Portas desvalorizou as criticas 
passadas de Ferro Rodrigues e os pedidos de de- 
missào, afirmando que “em democracia nâo hâ ini- 
migos, hâ adversârios”. 

O lider do CDS/PP classificou o ambiente de cris 
paçâo que marcou os ûltimos meses de “divergên- | 
cia civilizada”, sustentando ser esta, a par do : 
consenso, uma das “qualidades da democracia”. | 

STAND OUT 
DUFFERIN MAUL, 

Aberto de Segunda a Sàbado das lOam - 9pm, Domingo 12pm - 5pm 
Mais de 120 lojïfs^serviços incluindo No Frills, Toys R Us & Walmart 

Ori^îîiosos de patrocinar o 13- Aniversârio da Semana de Portugal! 
Estendemos os calofosos desejos de parqbêns a toda a Comunidade Portuguesa 

BOAJ VEfTAi 

UMÊN mSONRY 
 LimitetI 
GLASS BLOCK* STONE • BRICK • BLOCK CONTRACTORS 

f 

SPECIAUZING IN: 

• INDUSTRIAl 
• COMMERCIAl 
• INSTITUTIONAl 

On behalf of the ACAPO 
we extend our sincere best wishes 

for a successful and 

educational Portugal week, 

A SATISFIED CUSTOMER CONTINUES TO BE OUR TOP PRIORITY 

TEL: (aiG) G38-8880 / FAX: (416) 638-7363 
85 Bakersfield Street Toronto, Ontario M3J 1Z4 



22 * Gastronomia Terça Feira, 24 de Dezembro de 2002 

Receitas do Chefe 
0 prometido é devido! Ai tern uma mesa de festa, com 

gulodices de chocolate. É que os doces da tradiçào, jâ 
você os sabe de cor, tantas as consoadas repetidas. Apro- 
veite as nossas sugestôes e tenha um doce Natal! 

Bolo de Natal  

Preparaçâo: 15 minutes 
Cozedura ; 40 minutes 

Realizaçào: média 

Ingredientes: 

50 gr. de chocolate em p6 
100 gr. de manteiga, amolecido 
250 gr. de açùcar de pasteleiro 

2 ovos 
150 gr. de farinha 
'/4 colher (ché) de bicabornato de sodio 

Uma pitada de sal 

Para enfeitar: 

1 colher (sopa) de chocolate em p6 
100 gr. de massapào 
2,5 dl. de chantilly 

Pérolas 

Previamente aqueça o forno a 180 oC ( 4 no termostato). 

Unte e forre uma forma redonda.Misture o chocolate em 
pô corn dois decilitros de âgua. Mexa bem para que dissol- 
va. Coloque a amnteiga corn o açùcar, os ovos, a farinha, o 

fermento em p6, o bicabornato de sodio e o sal numa tige- 
la corn o chocolate e a âgua. Bata corn uma colher de pau 
durante dois minutes, deite para a forma, nivelando o 
topo. Cozinhe no forno uma hora a uma hora e um quarto 
até estar firme. Deixe arrefecer na forma. Amasse o 
chocolate em p6 corn o massapào. Estenda e corte as 
folhas, usando uma colher ou um cortador prôprio. Deixe 
secar. Corte o bolo a meio e espalhe, por cima, um pouco 

de chantilly cubra corn a outra metade de bolo. Tape e 
cubra o topo e lados corn o reste das natas. Guarde no 
frigon'fico de um dia para o outro ou durante algunas horas 
antes de servir. Enfeite corn as folhas de massapào e 
pérolas mesmo antes de servir. 

Pudim gelado de cholate  

Preparaçâo: 15 minutes -1- o tempo de frigorffico 
Cozedura: 5 minutes 
Realizaçào: fàcil 

Ingredientes: 
400gr. de frutos secos 
8 colheres (sopa) de rum 
125 gr. de chocolate escuro, para cozinhar 
125 gr. de chocolate de leite, para cozinhar 
100 gr. de manteiga 
150 gr. de bolachas Maria 
50 gr. de açùcar em pô 
1,5 dl. de chantilly 

Mergulhe os frutos secos numa tigela corn o rum por 
duas a très horas e de preferêneia de um dia para o outro. 
Raie o chocolate e coloque corn a manteiga em banho-ma- 
ria. Misture até derreter. Esmague grosseiramente as bola- 
chas e junte ao chocolate com a fruta e o açùcar em p6. 
Misture até estar tudo coberto pelo chocolate. Coloque no 
frigon'fico por quinze minutes. Deite a mistura para uma 
folha de papel vegetal ou de alummio, molde em bola, 
aperte e coloque de novo no frigirifico. Pode ser guardado 
no frigon'fico durante um mes. Cubra corn as natas batidas 
e sirva cortado em fatias finas. Sirva frio. 

Bolo de Natal com chocolate e nozes  
Preparaçâo: 15 minutes 
Cozedura: 1 hora e 30 minutes 
Realizaçào: média 

Ingredientes: 
100 gr. de manteiga 

100 gr. de açùcar em pô 
4 ovos, batidos 
200 gr. de cerejas de cores variadas (em calda) 
250 gr. de nozes variadas 
100 gr. de alperces secos, cortados em quatre 
Para a cobertura e decoraçâo 
Doce de alperce 
200 gr. de chocolate em barra 
2 colheres (sopa) de manteiga 

Previamente aqueça o forno a 180 oC (4 no termôstato). 
Unte e forre uma forma redonda. Bate a manteiga em cre- 
me com a açùcar. Peneire a farinha corn o cacau, misture 
corn a manteiga, alternando corn os ovos. Escorra as cere- 
jas, reservando a calda. junte as cerejas, as nozes, os alper- 
ces à massa. Adicione, ainda, duas colheres (sopa) da calda 
de cereja. Misture bem e deite para a forma, nivelando a 
superficie. Cozinhe durante uma hora e meia. Deixe arrefe- 
cer na forma. 
Para fazer a cobertura e decoraçâo aqueça a compota de al- 
perce. Espalhe esta sobre o bolo, entretanto 
desenformado. Derreta o chocolate, partido em pedacio- 
nhos, corn a manteiga, levando-o ao lume, em banho-ma- 
ria. Fora do lume, trabalhe de modo a obter um creme liso 
e brilhante. Espalhe-o sobre o bolo. 

Rabanadas 
Tempo de preparaçâo: 

30 minutes 
Dificuldade: Fàcil 

Ingredientes: 
açùcar q.b. 
canela q.b. 
2 copos leite 
ôleo q.b. 
2 ovos 

pào de forma 
1 pitada sal 

Preparaçâo: 
Corte o pào em fatias de 1 
cm de espessura. Coloque 
o pào num tabuleiro e 
molhe levemente corn o 
leite adoçado. Depois, 
passe no ovo bem batido 
e frite (em ôleo bem 
quente) dos dois lados. 
Por ùltimo, polviîhe corn 
açùcar e canela. Sirva 
qu|;ntes. 

Sparkling Ni 

il Minerai Water 

Preminm Quality 
High Quality Fr 

1140 DUPONT SI, (Corn a Dufferin) Toronto, M6H 2A2 

Tel: 416-537-1270 • Fax: 416-537-8905 
E-Mail: newport@look.ca 

FISH IMPORTERS LTD. 
Division of Unicer Foods Ltd. 

Especializados em produtos alimentares vindos de Portugal e de 
outros paises, incluindo peixe fresco das nossas ilhas, continente e 

Estados Unidos. Exija qualidade na sua mesa usando produtos 
Newport, Belfarm, Âgua Vitalis e Frisumos. O bom bacalhau 

do Canada e Noruega, o bom azeite Oliveira da Serra,conservas 
Ramirez e as gostosas sardinhas Nigel. 
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PEARSON 
CONVENTION CENTER eim^ ee/ft 

Tou could always buy champagne. 
Then again, you could always buy leg warmers and a poodle too. 

In the spirit of celebrating New Year's, Labatt is offering $2.00 off the regular price of Big Blue 5L kegs, 
the Double Blue Party Pack, the John Labatt Pack and the Labatt Holiday Pack. For a limited time only. 

For 8 limited time only. *TM/MC lebeît Brewing Company 
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FC Porto vence Varzim e consolida 
liderança da I Liga 

0 FC Porto “habituai”, determina- 
do, lutador e compacto, venceu hoje 
no terreno do sensacional Varzim por 
2-0 e reforçou a liderança da Primeira 
Liga de futebol. 

Golos de Capucho e Costinha colo- 
caram os “dragôes” seis pontos à tren- 
te do Benfica - os “encarnados” têm 
mais um jogo disputado - e permi- 
te-lhes passar o Natal mais tranquilo e 
optimista dos ültimos anos. Sem a pu- 
jança recentemente revelada, o Var- 
zim foi um opositor digno, caiu de pé 
e vai acabar o ano instalado num sur- 
preendente, mas muito merecido, 
quinto lugar. 

A 15^ ronda teve como “prato for- 

te” o encontro entre Boavista e Benfi- 
ca, disputado sabado no Bessa, e que 
terminou corn um empâte sem golos. 
Também no sabado, a Uniâo de Leiria 
foi ao Restelo vencer o Belenenses 
por 3-1. Nos encontros disputados 
hoje, o Sporting venceu em Alvalade o 
Nacional da Madeira por 2-0, o Gil Vi- 
cente derrotou o Beira-Mar por 3-1 e 
o Sporting de Braga venceu o Vitoria 
de Setübal por 1-0. 

No encontro Paços de Ferreira-Aca- 
démica nào houve golos, Moreirense 
e Santa Clara também empataram, 
mas a duas bolas. A ronda termina se- 
gunda-feira corn o encontro entre Vi- 
toria de Guimarâes e Man'timo. 

FUTEBOL 

Sporting vence 
Nacional por 2-0 

o Sporting venceu hoje o Nacional da Ma- 
deira, por 2-0, em jogo da 15^ jornada da 
primeira liga portuguesa de futebol, dispu- 
tado no Estâdio de Alvalade, em Lisboa. 

Os dois golos da équipa de Alvalade fo- 
ram apontados por Joâo Vieira Pinto, aos 21 
e 58 minutes de jogo. 

Ao encontro, arbitrado por Isidoro Rodri- 
gues, de Viseu, assistiram cerca de 10.000 
espectadores. 

auloWKie 
SËRVICE STATION INC. 

1236-44 Dundas St. W., 
Toronto, ON 

Tel: 416-534-1141 

988 College ST. 
Toronto, ON 

Tel: 416-535-7565 
Fax. 416.534.4237 

• Afinaçâo de Motores 

• Transmissôes 

• Alinhamentos 

■ Bate-chapas 

• Pinturas de Carros 

• Serviço de Reboque 

• Partes d Acessôrios 

• Reconstruçâo de Motores 

ESTAÇÀO 
DE SERVIÇO 

Diferentes carros para 

porque aqui voce e especial 

Economy 

Mini Vans 

Workers 

Special Collection 

Sport Utility 

Sedans 

1236 Dundas Street West 
Toronto - Canada 

www.visacarrentals.com 
armiQdo@visacarreDtals.com 

/isacar 
“ YOUR VISA TO MOBILITY ” 

operated by Visa Auto Rental Leasing Sales Inc. 

réservas: 
416 531-7888 

BA1XAA...BOUNHA 

A tentaçâo 
sera desportiva... 

A apresentaçâo... tipo, digamos, pessoal. 
Nunca foi nossa intençio... pressionar ideias, tio so 

provar que nâo nos deixamos embalar pelo primeiro 
aprendiz de feiticeiro que faiando alto e regra geral 
malcriadamente nos quer impor pensamentos ou con- 
vicçôes de outrem a quem terâo, e, quantas vezes ino- 
centemente, por “gurus” pessoais... 

Que somos uma comunidade grande...nisso estare- 
mos de acordo. Sermos uma grande comunidade é algo 
muito diffcil de construit. Uma comunidade instala-se... 
ramifica-se... profissionaliza-se e os seus Ifderes afir- 
mam-se... naturalmente. 

Nunca se proclamam... (quando muito sâo proclama- 
dos...) 
É, foi e sera um problema português (e nSo so...) 
Como se diz na proverbial ciência popular: mais chefes 
que mdios. 
Por isso as nossas divîsôes. 
Por isso a ACAPO. 
Mas, sera esta uniâo na ACAPO... isso mesmo? 
Definitivamente; ainda nâo. 
Valera a pena continuât? SIM. 
Enquante conftindirmos diferenças... com odios. 

Complexes... com necessidade de afirmaçâo. 
Sotaques... com superioridades e, ou inferioridade. 

Porém, como se lia das paredes dos balnearios do 
dube da minha terra natal: TU PODES... ASSIM TU 
QUEIRAS. Vamos todos tentar. 

E, como, humildemente, dizia o poeta: se estas a 
tempo recua... se nio estas continua... 
Vâ lâ um exame de consciêncîa... uma reflexiozlnha... 
E, aposto que o jogo amanhâ sera muito mais belo. 

A Vieira da Mota 

WORLD FINE CARS LIMITED 

Visite 
o mais modemo 
e espectacular stand 
de automoveis... 

Tel: 416.203.7010 

416.531.1780 

Fax: 416-203-7014 

Faça a 
Escolha 
Certa... 

600 FLEET ST. (Esqulna coin Bathurst e Lakeshore) 

5S. E*U973 

TEIXEIRA 
ASSOCIATES 

In Association With: 

Havid R. 
JVLcMunn 

Chartered Accountant 

(IèDQSS 

EocsOSiliil MGiyiunn 

Accountants • Business Advisors • Computer Consultants 

SERVICES SPECIFICAllY DESIGNED TO PROVIDE SOLUTIONS 
637 College Street, Suite 202 Toronto, ON M6G 1B5 

Tel:416. 535.8846 Fax:416. 535.5815 
  www.helpingbusinesses.conn 
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Benfica empata no Bessa à atençâo do FC Porto 
Lisboa, 21 Dez (Lusa) - O Benfica conseguiu hoje um empâte 

lisonjeiro frente ao Boavista (0-0) na difïcil deslocaçâo ao Estâ- 
dio do Bessa, um resultado que pode motivar o FC Porto a “dis- 
parar” ainda mais no comando da primeira liga de futebol. Num 
dos jogos que abriram hoje a 15^ Jornada, o Boavista, que pare- 
ce de regresso à boa forma, travou a série de quatro vitôrias 
consecutivas dos “encarnados” e obrigou o treinador espanhol 
José Antonio Camacho a perder os primeiros pontos para o 
campeonato. 

Corn este empâte, o Benfica, agora a très pontos do FC Porto 
mas corn mais dois Jogos disputados, arrisca-se a ver essa vanta- 
gem “dilatada” caso os “dragôes” vençam domingo na Povoa do 
Varzim, casa de uma das grandes surpresas desta época. Alguns 
dias depois de ter sido precisamente eliminado da Taça de Por- 
tugal pelo Varzim, que venceu no Estâdio Restelo por 4-3, o Be- 
lenenses, que na ronda anterior tinha perdido no Estâdio da Luz 
(1- 0), nào conseguiu escapar à série de maus resultados e foi 

batido em casa pela Uniâo de Leiria (3-1). 
Uma semana depois de ter vencido o Sporting (3-2), a Uniâo 

de Leiria provou que é actualmente uma équipa em crescendo e 
alcançou uma vitôria clara, que começou a ser desenhada pouco 
antes de se esgotarem os primeiros 20 minutes, graças ao golo 
de Fernando Aguiar. Sete minutes depois, Laranjeiro dilatou a 
vantagem para os forasteiros, que viria a ser reduzida a très mi- 
nutes do intervalo, corn um golo de Verona. Apenas um minute 
depois, Marcio Santos voltou a marcar para a Uniâo de Leiria, fe- 
chando a contagem. 

Depois de uma semana algo agitada, quem nem a goleada 
por 8-1 sobre o Oliveira do Hospital, para a Taça, conseguiu ate- 
nuar, o Sporting recebe o National e tenta reaproximar-se dos 
primeiros lugares, num dos Jogos de maior destaque da ronda 
domingueira. A 15® Jornada so encerra na segunda-feira, quan- 
do o Vitôria de Guimarâes receber o Maritime 

NATAL FELIZ... ANO NOVO PRÔSPERO 
Por secular tradiçlo o Natal é das fes- 

tas retigiosas que consegue reunir famili- 
ares e amigos à volta de uma mesa 
recheada de inumeras iguarias; é também 
na quadra natahaa que se procédé à tro- 
ca de prendas e se assume compromisses 
que fora da quadra natalicia habitualmen- 
te nào se faz. Hâ quem considéré tais ati- 
tudes dé mentirosas por nâo représentai' 
a espontânea vontade de cada um de nôs 
mas, apenas, 0 tradicionalismo a que fo- 
mos votados, talvez obrigados desde de 
criança. 

É igualmente habituai nesta quadra de 
Natal e da passagem de Ano excedermos 

um pouco a capacidade de absorçâo de 
alimentes e, por “simpatia”, à de bebidas 
alcoôlicas. Até aqui tudo bem,. O que nâo 
esta bem é cairmos nessa situaçâo e de- 
pois enfiarmo-nos no automôvel para 
tentar chegar a casa. S6 que, por vezes, 
nâo chegamos a casa... uma cama de hos- 
pital espera por nos ou, na pior das hipô- 
teses, a morgue. 

Se beber nâo conduza. 
Quem avisa amigo é! 
Feliz Natal e que o Ano de 2003 traga 

tudo de bom. 

Paulo Alves 

Académica - Artur Jorge 
Coimbra, 23 Dez (Lusa) - O ex-seleccio- 

nador português de futebol Artur Jorge 
orientou hoje o seu primeiro treino na 
Académica de Coimbra, realizado no 
campo do Bolâo um dia depois do empâ- 
te 0-0 em Paços de Ferreira, na 15® Jorna- 
da da 1 Liga.Ao contrario dos treinos que 
antecederam o Jogo de domingo, nos 
quais se manteve como observador por 
ainda nâo conhecer o “plantel”, deixando 
a Vftor Alves o comando da équipa, Artur 
Jorge esteve agora muito activo. 

O novo treinador dos penùltimos clas- 
sificados da 1 Liga, que sucede a Joâo 
Alves, disse à Agência Lusa pretender 
“que as coisas melhorem e os Jogadores 
interpretem bem” as suas ideias.“A equi- 

orienta primeiro treino 
pa esta bem, mas pode ficar melhor. Para 
isso temos que ser exigentes e corrigir 
aquilo que esta menos bem”, disse o téc- 
nico que levou o FC Porto ao tftulo euro- 
peu em 1987. 

Artur Jorge gostou “boa imagem” dei- 
xada pela Académica em Paços de Ferrei- 
ra, mas considerou que a équipa “esteve 
aquém das expectativas no aspecto da fi- 
nalizaçâo”.Roberto e Dârio, corn entorses 
ligeiras, treinaram de forma condiciona- 
da, enquanto Fredy e Marcelo estiveram 
ausentes, devido a lesôes traumâticas.A 
équipa da Académica vai parar durante 
dois dias devido à quadra natalicia, reto- 
mando o trabalho na quinta-feira. 

BAR® GRILL 
Churrasqueira Portuguesa 

Fomecemos pratos variados para o seu 
almoço ou jantar e para todas as testas 

aos melhores preços. 
Salâo privado para testas de Baptizado, 

Comuiîhôes, ou qualquer outra testa 
em tamflia. 

Restaurante-Churrasqueira com a maior 
esplanada na comunidade portuguesa 

* Licenciados pelo L.L.B.O. 

(416) 657-8789 
1370 St. Clair Ave. West., Toronto 

{ A este da Lansdowne Ave.) 
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Corporate Awards 
Laser Engraving 
Custom Award 
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Visit our showroom at: 
183 DOVERCOURT RD. 2nd FLOOR 
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(416) 535-9555 
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ldn@idirect.ca • www.lasertech.net 
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Professor Faisca 
Permitam-me que me apresente: 
-Meu nome é Fagundes Fafsca. Sou 

cientista de profissâo. Casado (em se- 
gundo mào). Filhos nào tenho para 
nào me lixarem o jufzo, mas, adoro e 
respeito muito as Crianças. Laminas 
de barbear, nâo uso e ao barbeiro 
nunca fiii cortar o cabelo. Embirro que 
me comparem a Osama bin Laden. 
Quem o fizer sujeita-se a entrar no 
meu tubo de ensaio e nunca mais de là 
sair. Depuis desta apresentaçào 
prévia de cariz pessoal, gostaria de 
vos contar como tudo começou, como 
fui envolvido nesta loucura cientifico 
-jornalfstica. Foi assim: 

-Por razôes que nào sâo do nosso 
conhecimento (para o caso pouco im- 
porta), o ôrgào informativo da ACAPO 
esteve suspensa a sua publicaçâo, des- 

de Julho de 1997. Agora que o Conse- 
Iho Directivo da Aliança foi eleito 
(melhor dizendo, reeleito), sob a ba- 
tuta do maestro Eustàquio, foi estabe- 
lecido, em Assembleia Gérai, reatar o 
Noticias da Aliança (assim se chama o 
nosso semanàrio). A partir daqui cà 
estarei, a dar o meu contribute de ca- 
ràcter analitico, filosôfico, politico, 
econômico, social, anatômico, necro- 
lôgico, metereologico e “sometimes” 
bombàstico (sem bombas, como é 6b- 
vio), a partir de Janeiro de 2003. 

Até là. Boas Festas. 
Um optimo Natal cheio de coisas 

docinhas, e um Ano Novo replete de 
saùde e do vil metal com que se com- 
pra os melôes e outros produtos frutf- 
colas e hortfculas. 

Tchauzinho. 

Mensagens de Natal dos Clubes e Associaçôes 
Os Clubes e Associaçôes abaixo 

mencionados desejam a todos os seus 
associados, famiiiares, amigos e à co- 
munidade portuguesa em gérai, votes 
de um Santo Natal e Préspero Ano 
Novo. 

Amor da Pàtria Community Centre 

Operârio Sports Club 

Arco Iris 

Associaçào 25 de Abril 

Casa dos Açores 

Casa das Beiras 

Casa do Benfica de Toronto 

Casa dos Poveiros 

Arsenal do Minho de Toronto 

Futebol Clube do Porto 

Associaçào Cultural do Minho de To- 
ronto 

Asas do Atlântico S.S. Club 

Associaçào Migrante de Barcelos de 
Toronto 

Casa Cultural de Vila do Conde 

Casa da Madeira Community Centre 

Casa do Benfica 

Casa dos Poveiros - Varzim Sport Club 

Grupo Folclorico da Escola Portuguesa 
Oficial do Clube Transmontano 

Peniche Community Club 

Portugal 2004 

Portuguese Canadian Democratic 
Community Centre 

Rancho Folclorico “As Tricanas” 

Rancho Folclorico da Nazaré 

Rancho Folclorico Etnografico de Por- 
tugal 

Sociedade dos Déficientes Portugue- 
ses 

Sport Club Angrense de Toronto 

Sporting Clube Portugês de Toronto 

YUPA - York University Portuguese 
Association 

Sabla que... 
As Levi’s mas antigas do Mundo 

Estas sâo as caiças Levi Strauss mais antigas do Mun- 
do. Foram encontradas numa velha mina e datam de 
1880. Foi a propria marca a adquiri-las no leilâo pela 
Internet, podendo agora exibi-las, com orgulho, na sua 
sede. 

Egipto Pré-Histôrico 

Foram encontrados, no Egipto, ossos e outros vesti- 
gios fossilizados de um dinossauro herbfvoro, o Parali- 
tian Stromeri, que se ere ter sido o Segundo maior 
animal que jà pisou a Terra. 

PAISES P08RES, mulheres sofredoras 
As Naçoes Unidas anunciaram os 49 pafses mais po- 

bres do Mundo. Destes, 33 sâo africanos (entre os quais 
todos os de lingua portuguesa) e nove sâo asiaticos. 
Este conjunto de pafses représenta também, os que 
menos respeitam os direitos das mulheres. 

Um milhâo de portugueses 
recorre à Medicina Altemativa 

Esta pràtica ganha cada vez mais adeptes. 
Em Portugal, cerca de um milhâo de pessoas'recorre 

a ela regularmente. 
Corn a regulamentaçâo da lei que garante a compar- 

ticipaçào das despesas pelo Estado, prevê-se que o nu- 
méro cresça significativamente. 

Ostras morrem de stress 

Sabia que as ostras também morrem de stress? 
Incrîvel, mas é verdade. Estes seres bivalves segre- 

gate as mesmas hormonas que os humanos quando sob 
pressâo, o que ocorre ao serem apanhados pelos Pesca- 
dores e colocados em cestos. 

Epilepsia e espiritos 

Nos anos 460-375 a.C., a epilepsia jà era considerada 
uma doença do cérebro. No entante, e parque a medi- 
cina e o saber nâo eram o que sâo hoje, um dos primei- 
ros tratamentos consistia em fazer um orificio no 
crânio para que os maus espiritos saissem. 

ÏÏIC;0!>£S w 
e^-FE Ltd. 

Serviço de Restaurante 
Especialidade: Espetadas à Bigodes 
Pratos do dia (carne e peixe) 
Ambiente familiar 
Contacte-nos para as suas festas 

Para seu divertimento 
écran gigante, bilhares 
e apetitosos petiscos. 
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GIL ALVES 

211 Geory Ave. (416) 588-9097 

Cervejaria 
Downtown onde 

os amigos se 
encontram. Uma 
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cozinhas da 
comunidade. 
Aberta aos 
almoços e 
jantares. 
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Nâo perça todos os 
jogos de Futebol 
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Internacionai na 

Cervejaria 
Downtown 

416- 588-0162 
842 Cofiege St. W,,toronU) Boas Festas 

Vila Sports Bar 
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Viaje sempre em boa companhia. 

VÊSTASOL 
Of JO 200 

TOURS 
A companhia certa, para quem sabe o que quer. 
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Anedotas De Natal 
A Loira e o Pai Natal 
Uma loira telefona para o Pai Natal: 
Eu queria falar com o Pai Natal. 
- E o prôprio. 
- Senhor Prôprio, podia chamar o Pai Natal? 

Anjinhos e Ârvores de Natal 
Sabem porque é que as arvores de Natal 
têm um anjinho em cima? 
E uma longa historia ... 
Na véspera de um destes Natals, o Pai Natal 
estava muito aflito porque ainda nào tinha 
embrulhado as prendas todas, tinha uma 
rena coxa e outra constipada. Desesperado 
foi beber um copo, chega à adega e nâo ha- 
via nada. Voltou à cozinha para corner algu- 
ma coisa e os ratos tinham comido tudo. 
Para alegrar-lhe a vida, a mulher avisou-o 
que a sogra ia passar o Natal corn eles. No 
meio do desespero, tocam-lhe à porta. 
Corn a pressa de abrir a porta, tropeça e 
amassa a cara toda, começando a sangrar. 
Abre a porta neste lindo estado e apare- 
ce-lhe um anjinho dizendo corn uma voz 
angelical: 
- Olâ Pai Natal! Boas Pestas! Venho visitar-te 
nesta quadra tào feliz, cheia de paz e amor. 
Trago-te aqui esta arvore de natal. Onde é 
que queres que a meta? 

Reis Magos 
O que se teria passado, se, em vez de très 
Reis Magos, tivessem sido très Rainhas Ma- 
gas? 
- Teriam perguntado como chegar ao local 

e teriam chegado a boras. 
-Teriam ajudado no parto e deixado o esta- 
bulo a brilhar. 
- Teriam ainda preparado uma panela de 
comida e teriam trazido ofertas mais prati- 
cas. 
Mas quais teriam sido os seus comentarios 
ao partirem? 
- Viste as sandâlias que a Maria usava corn 
aquela tùnica? 
- O menino nâo se parece nada corn o José! 
- Virgem! Pois esta bemlja a conheço desde 
o liceu! 
- Como é que é possi'vel que tenha todos es- 
ses animais imundos a viver dentro de 
casa? 
- Disseram-me que o José esté desemprega- 
do! 
- Queres apostar em como nào te devolvem 
a panela? 

Carta a Jesus 
Caro Menino Jesus, 
Fui informado pela Biblia que você tem o 
dom de estar em todo o lado ao mesmo 
tempo. Ora, eu estive a pensar e isso signi- 
fica que também esta sempre na minha 
casa, no meu escritôrio, no meu barco e em 
todos os meus automôveis. Portante, se- 
gundo o Côdigo Civil, você deve-me 2000 
anos de renda. Tem até dia 31 de Dezem- 
bro para saldar a di'vida. E olhe que eu sou 
muito rigoroso corn os prazos de pagamen- 
to. 
Sem outre assunto. 

Presépio partido 
Estavam uns garotos a brincar no patio da 
igrejas por alturas do Natal. Até que um de- 
les sem querer esbarra num dos bonecos 
do presépio e parte-o. Passado um bocado 
chega o padre: 
- Quem é que partiu o pastor? 
Todos ficam muito calados até que depois 
de muita insistência o culpado se acusa. 
- Entào tens de pagar o estrago. 
- Eu nâo tenho dinheiro senhor padre. 
- Entâo paga o teu pai. 
- Eu nào tenho pai. 
- Paga a tua màe! 
- Também nâo tenho màe... 
- Entâo nâo tens ninguém? Es sozinho no 
mundo? 
- Nâo! Eu tenho uma irmâ mais velha. 
- Pronto paga ela. 
- Ela também nâo pode pagar, nâo tem di- 
nheiro. É freira. 
- Nâo se diz freira; diz-se esposa de Cristo. 
- Ah, entâo o meu cunhado que paguel... 

A bicicleta 
Joàozinho falava corn sua màe pedindo 
uma bicicleta nova. Sua màe decidiu que 
séria uma boa oportunidade para ele tomar 
consciência das suas atitudes e falou: 
- Bern, joàozinho, agora nào é época de Na- 
tal e nos nào temos dinheiro para ir com- 
prar qualquer coisa que tu queiras. Que tal 
escreveres uma carta para Jésus e pedir 
para ganhar uma bicicleta? Ele fmalmente 
resolveu sentar-se e escrever a tal carta: 

“Querido Jésus: Fui um menino bonzinho 
este ano e gostaria de ganhar uma bicicleta 
nova. Seu amigo, Joàozinho.” Mas Joàozi- 
nho lembrou-se que, na verdade, Jesus sa- 
bla que tipo de menino ele era. Entào, 
rasgou a carta e resolveu tentar mais uma 
vez. “Querido Jesus: Tenho sido um meni- 
no querido este ano e quero uma bicicleta 
nova. Sinceramente, Joàozinho.” Bern, 
Joàozinho sabia que nào estava a ser total- 
mente honesto. Rasgou a carta mais uma 
vez e tentou novamente. “Querido Jesus: 
Acho que fui um menino bonzinho este 
ano. Posso ganhar uma bicicleta ? Joàozi- 
nho.” Foi entào que Joàozinho olhou para o 
fundo de sua aima, o que, alias, era o que 
sua màe queria desde o começo. Amassou 
mais uma vez a carta e saiu para a rua e en- 
trou numa igreja. Meditou sobre o que ia 
fazer e repentinamente agarra numa ima- 
gem de uma santa e sai a correr para casa. 
Escondeu a santinha em baixo da sua cama 
e escreveu a seguinte carta: “Jesus, tenho a 
sua màe! Se quiser vê-la novamente, dê-me 
uma bicicleta! 
Assinado: Você sabe quem.” 

Bonecas 
Màe para a filha mais nova: 

- Entâo o que gostavas que o Pai Natal te 
desse? 
- Um contraceptive. 
- Um contraceptive??? 
- Sim, é que eu tenho cinco bonecas e nâo 
quero ter mais nenhuma. 
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