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COllIilâ scii vertebras 
TU CÂ TU LA coin os Leitores 

E Nataly é uma boa altura para aqui recordar um 
histôria triste e verdadeira. 

Jâ la vâo uns anos... 
Certo Sâbado, dirigi-me a uma 
festa de um Clube da minha terra 
de nascimento, a Ilha da Madeira. 
A porta fui abordado por um 
homem ainda jovem, a cair de 
bêbado. Agarrou-se a mim a 
chorar e a barafustar contra 
alguém do Clube que, sem 
cerimônias, o tinha posto na rua. 
Percebi fâcilmente as razôes da 
atitude do dirigente clubistico. 
Corn paciência de Santo, fui 
procurando despertâ-lo para as 
razôes de um e outro e, tentando 
convencê-lo, paralelamente, a 
regressar a casa. Nem por um 
Decreto! Dali, quase pendurado no 
meu pescoço, o homem nâo saia... 
Sempre chorando e espumando 
pelos cantos da boca, o jovem 
bêbado, foi-me contando a sua 
pobre vida. Nasceu pobrissimo, 
numa vila piscatôria da Madeira. 
Seu pai, pescador e homem de 
bebida, sabia fazer os filhos - 11, 
segundo julgo lembrar- mas, criâ- 
los e educâ-los, nem sombras... 
-Eu, descalço e roto, andava a 
pedir e a roubar para dar à minha 
mâezinha!- Gritava-me ele, sem 
parar. E soluçava. E lamentava-se. 
E pedia a Deus para que os seus 
filhinhos -4, na altura-, nâo 
passassem o que ele passou. 
Eu, jâ maçado e sem saber que 
fazer, acabei por ir ao interior do 
salâo de festas falar corn o 
dirigente de serviço, para 
convencê-lo a dar mais uma 
oportunidade ao jovem bêbado... 
-Nem pensar nisso!-Respondeu-me 
o homem, também jâ cançado das 
tropelias do jovem. Depois, contou- 
rne que ele era useiro e vezeiro em 
situaçôes daquelas. Estava frio, 
estâvamos perto do Natal, e o peito 
apertava-se-me por dentro. Que 
fazer? 
As suas palavras, «roubei para dar 
à minha mâezinha», martelavam- 
se-me no cérebro. Um homem 
jovem, pouco mais que analfabeto, 
a gritar que «roubou em pequeno 
para a sua mâezinha» é, bêbado ou 
nâo, um homem de bom fundo 
mas que, a sociedade madrasta em 
que vivemos, o marginalizou e o 

deitou para a sargêta. Nâo é um 
qualquer que diz ‘mâezinha’ corn 
tanto amor. Ele, na minha maneira 
de ver e sentir, poderia ter 
roubado, nem duvido, mas fê-lo, 
convencido que estava a fazer uma 
aeçâo normal, a cumprir uma 
nobre missâo: ajudar a sua 
mâezinha! Uma mâezinha que, 
possivelmente, sofria mais do que 
ele. Mesmo afastado da 
‘mâezinha’, nâo a esquecia e, na 
sua ingénuidade de analfabeto e 
mâo de trabalho, recordava a sua 
MÂEZINHA corn uma ternura 
comovente. Fiquei entre a espada- 
e-a-parede. As pessoas entravam e 
saiam e, olhavam-me, corn uma 
certa incredulidade. 
-Parece impossivel que, corn este 
frio, continue ai a aturar esse 
borrachola!-Disse-me um deles, jâ 
conhecido, que ficou por perto a 
fumar. Na minha cabeça 
continuava a palavra ‘mâezinha’ a 
bailar. 

Perguntei a sua morada. Nâo ma 
soube dizer. Um familiar afastado, 
que andava por ali, deu-me a 
indicaçâo desejada. Peguei nele e, 
corn dificuldade, levei-o a casa. A 
mulher ao vê-lo naquele estado 
desatou a berrar-lhe todos os 
impropérios mais conhecidos e, 
aos empurrôes, levou-o para o 
interior. Com olhos assustados, um 
garoto bastante bonito e olhos de 
espertalhâo, ora mirava o pai aos 
trambulhôes ora olhava para mim. 
Pouco depois, a mulher veio à 
porta e, dizendo qualquer coisa 
que nâo percebi, fechou a porta 
corn violêneia na minha cara. 
Sorri,tristemente... 
Serâ que aquela criança, bonita, de 
olhos de pardalito, vai sofrer os 
mesmos traumas que o pai? Pobre 
homem. Pobre criança. Pobres 
crianças! 
Voltei a casa sem pensar mais no 
Clube. Pensei, também, na minha 
mâezinha, lâ longe... 
Um dia teria de contar esta 
histôria. Este desabafo... 

Bom Natal ! 
JMC 

Hâ amigos e amigos. Por exemplo, o 
nosso amigo, M.F.O. -porquê o 
anonimato?- , enviou-nos uma 
simpâtica carta, nâo exigindo 
publicaçâo, corn uns versos 
agradâveis para quem começou à 
pouco como nos. 
Nâo temos por principio cair na 
tentaçâo de elogios mas, neste Natal, 
queremos ‘ouvir’ este Leitor que, 
sabendo pouco, diz-nos muito. 
Obrigado! 

AOMILéNIO 
Creio que é meu dever 
Estas rimas escrever 
Enviando minha mensagem. 
Ao MILÉNIO e Alvarez 
E ao Festival Português 
Presto a minha homenagem. 

Ao MILÉNIO e directores 
Incluindo os colaboradores 
Desejo um NATAL FELIZ. 
Sào votas de um português 
Reconhecido ao Alvarez 
Com...parabéns ao Luis. 

Ao José Mârio, Director 
Nâo lhepeço por favor 
P*ra esta rimas aceitar. 
E nâo lhe levarei a mal 
Se nas pâginas do Jomal 
Nâo as puder publicar ! 

Nâo publicar, porquê ? Sô por razôes 
fora do contexto desta pâgina o faria 
ou, se porventura, o nosso amigo nâo 
tivesse aquele minimo de talento, o 
que nâo é o caso. Bom NATAL para 
si e para os seus. 

TT* 1 * 

Natal 

Entregue ‘à mâo’, pedindo anoni- 
mato, recebemos duas quadras, de 
gente amiga. 

Jâ lâ vâo muitos anos 
Aqui cheguei sem ninguém 
Minha gente veio sem enganos 
Ficou e dâo-se muito bem. 

Sâo os Pinheiros...que cresceram 
Em muitos Natais felizes 
Mesmo ao frio e longe da terra 
Nâo esquecemos as raizes. 

Ah, grandes Pinheiros! Chegaram, 
cresceram e venceram. Uma histôria 
feliz, Graças a Deus, histôria comum 
entre nôs, neste imenso Canada. 
Agradeço à ‘Pinheirinha’ que nos 
trouxe as quadras que o papâ 
escreveu. Bom Natal para vôs! 

Quanto ao ACRÔSTICO sobre o 
NATAL, recebemos da jovem Debbie 
Cardoso, natural de Mississauga, o 
seguinte: 

NATAL! NATAL! NATAL! 
Aos nativos e actuais 
Trago-vos as boas-novas 
AJguém nasceu para vos dar 
Longos e belos Natais ! 

Bravo, menina natural desta 
Provincia, esforçada na lingua 
portuguesa. Os ‘arranjos’ necessârios 
foram feitos corn muita satisfaçâo 
pois, para quem nasceu jâ aqui, 
expressa-se muito bem e justifica a 
ajuda. Obrigado. Desejo-lhe ‘longos e 
belos Natais’. Escreva sempre. 

Feliz 
Navidad 

Merr 
Christma! 
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Histôria de Natal 
Ainda nâo foi definido coin rigor a 
verdadeira data do nascimento de 
Jesus Cristo embora se possa ter uma 
ideia acerca dessa ocasiâo juntando 
dois acontecimentos da histôria. 
Primeiro a referência Biblica ao 
Recenseamento efectuado e à fuga de 
José e Maria, seguido do parto na 
Gruta de Belém, coin o aparecimento 
da Estrela que serviu de guia aos Reis 
Magos. Para além destes um terceiro 
aspecto que é a referência à lei de 
Herôdes quando manda executar as 
crianças de tenra idade na tentativa 
de matar o Menino, pensando-se 
assim que Jesus teria talvez dois anos 
nesta data. 
Como a comemoraçâo de aniver- 
sârios era tida como uso pagâo, os 
primeiros Cristàos nâo o faziam. Sô 
por volta do ano 200 d.C. hâ a 
primeira referência a tal prâtica no 
entanto em diferentes datas. Apenas 
no ano de 336 D.C., se référé o dia 25 
de Dezembro como dia do 
nascimento do Salvador. 
Por exemplo, os Cristàos do Egipto 
comemoravam o Natal a 6 de Janeiro. 
Muitos Cristàos Ortodôxos ainda 
hoje conservam este dia que tem o 
significado religioso ligado à chegada 
dos Rei Magos a Belem. 
O Natal teve desde o inicio um forte e 
exclusive conteudo religioso. Foram 
no entanto, ao longo dos tempo 

introduzidas prâticas e costumes fora 
deste ambiente. 
Na Inglaterra durante a Idade Média, 
o Natal era o dia mais alegre do ano. 
Em 1643 foram proibidas as Festas 
Natalicias em nome de um 
puritanisme radical. 
Apesar disso nos diferentes cantos do 
Mundo o Natal foi adquirindo 
molduras e formas variadas de 
cultura para cultura. 
Nos nossos dias, o Espirito de Natal 
estâ ligado ao bem fazer, à lembrança 
dos defavorecidos bem como à festa 
da familia. 
Depois de ter sido desenhado o 
primeiro cartâo de Natal por John 
Calcott Horsley, no ano de 1843, por 
todo o lado começaram a ser 
utilizados para desejar Feliz Natal. 
Pouces anos depois passaram a ser 
impresses a cores. 
No século XIX D.C., é criada a 
personagem mais querida dos nossos 
dias das Festas de Natal. Claro que 
estâmes a referir-nos ao velhinho 
gorducho,de grandes barbas, corn um 
traje vermelho corn peles brancas e 
que se desloca de trenô puxado por 
renas e quem chamamos Pai Natal. 
Fruto da imaginaçâo religiosa 
escandinava à imagem da deusa 
Herta que descia pela chaminé e a 
todos presenteava . 
Nào hâ Natal que nâo tenha a sua 

ârvore. Existem diferentes lendas 
acerca do uso da ârvore neste 
contexte religioso. 
Uma delas diz que desde Bonifacio, 
ou melhor o missionârio Winfrid, 
1200 anos atrâs, se conta a histôria 
do seu encontre corn os “druidas” 
quando estes se preparavam para 
oferecer ao deus Thor em sacrificio, o 
principe Astolfo, junto a uma ârvore. 
Bonifacio, impediu o ritual, derrubou 
a ârvore e no mesmo sitio planton um 
pinheiro. 
Esta ârvore tem sido utilizada, 
especialmente a partir do século XV 
D.C., como referência à paz de Deus e 
de Jesus. 
De referir que o hâbito de decorar os 

Temples rehgiosos jâ vem desde a 
Antiguidade mantendo-se pelos 
nossos dias. 
Hoje atribui-se ao Natal a 
resposabilidade por um certo espirito 
de consumismo fruto das sociedades 
ditas modernas. 
No entanto permitam os leitores que 
conclua dizendo que se menino Jesus 
existisse hoje, vivo entre nos decerto 
teria como o seu melhor amigo o Pai 
Natal a par dos necessitados e 
desprotegidos. 
Dar uma prenda é uma prova de 
Amor e é a demonstraçâo de bem 
querer. 

Nuno Miller 

Dra. Tatyana Craescu, D.D.S. 

O mais complète e moderne 
serviço de drurgia dentâria, 

limpeza de dentes e cuidados corn 
a boca. 

BOAS FESTAS E BOMANO NOVOlî! 

Para uma consulta telefone: 787*8897 

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

CHRYSLER • PLYMOUTH • JEEP • DODGE TRUCKS 

'99 VOYAGER, REFLETA DE VALOR! 

$20,999.00 * 
3.01 V6 
Portas de correr de ambos os lados Ar condicionado 
Radio AM/FM corn leitor de cassettes Vidros e fechaduras eléctricas 

E muito, muito mais! 

0 prefo de saldo inclui 7% -f $500X10 rebate. 

Oferta termina dia 4 de Janeiro, 1999! 

raie corn Lina Santos ou Frank Martins, os seus 
vendedores portugueses da Downtown Chrysler. 

1030 King Street West, Toronto, Tel: (416) 343"9900 
(A oeste da Bathurst, na esquina corn a Shaw) 
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CA PARA NOS... 
Mais um ano prestes a terminar 

ou, 0 mesmo sera dizer que dentro 
de poucos dias vai surgir aquele 

periodo nom de trezentos e 
sessenta e cinco dias que eu vou 

classificar como o ano da 
verdadeira inteligência humana. 
Sera o ano dos grandes decisôes 

corn 0 ser humano a ter 
fînalmente a mais valia de que 
tanto se fala epouco se pratica. 

Um ano em que homens e 
muUieres passarâo a conhecer-se 

melhor. Haverâ mais respeito 
pelas pessoas e mais compreensâo 
no tratamento dos misas que nos 

dizem directamente respeito como 
seres pensantes. 

Anivel local vai ser o ano das 
grandes mudanças. As 

Direcçôes Escolares vâo investir 
mais na construçâo de mais 
estabelecimentos escolares. As 
autoridades provincials vâo 
decidir mandar edificar mais 
hospitals pois compreenderâo 
finalmente que a populaçâo estâ 
em boa verdade a envelhecer. Os 
transportes pùblicos vâo passar a 
ser completamente gratuitos jâ 
que hâ uma necessidade imperiosa 
de combater a poluiçâo. Neste 
sector havera um total 
aproveitamento das réservas 
naturals. As fabricantes de 
automôveis vâo aproveitar para o 
lançamento em massa de viaturas 
totalmente movidas a energia 
solar. Nâo vamos conseguir 
grandes velocidades mas também 
nâo importa jâ que deixaremos de 
pagar multas pois serâo 
completamente obsoletas. Teremos 
nas grandes cidades abrigos para 
todos os desalojados e nâo faltarâo 
roupas quentes para cobrir do frio 
velhos e novos que estào prestes 
de deixar de dormir ao relento. 
Para resoluçâo dos problemas de 
trafego os grandes centres urbanos 

passarâp a ter ruas de sentido 
ùnico e passagens subterrâneas 
para peôes evitahdo assim os 
atropelamentos que ainda hoje se 
verificam. 
O novo ano vai trazer-nos uma 
sociedade mais humana onde nâo 
haja mais exploradores e 
explorados. 

A nivel internacional haverâ uma 
maior aproximaçâo entre 
diferentes Estadps deixando de 
existir a cor da pele que neste ano 
velho ainda continuou a separar 
gentes do mesmo planeta. 
Nâo haverâ guerras e deixarâo de 
existir os policias do mundo que 
passarâo a desempenhar missôes 
mais humanitârias. Fiscalizarâo a 
exploraçâo do trabalho infantil e 
ajudarâo povos vitimas de 
acidentes naturals fornecendo-lhes 
comida e assistência médica. 
Deixarâ de existir tanta rivalidade 
pelo que o indice de criminalidade 
quase nâo vai existir. O mesmo 
acontecerâ corn a aboliçâo da 
pena de morte. Desaparecerâ o 
lixo espacial criado à volta de uma 
chamada guerra das estrelas. 
Deixaremos de praticar crimes de 

desflorestaçâo e passaremos cada 
vez mais a utilizar menos pape! e 
mais diâlogo. Os oceanos deixarâo 
de ser poluidos e os rios ajudarâo 
novamente a tèrra a produzir sem 
as enchurradas de produtos 
quimicos. 

Caminhamos a passos largos para 
a sociedade ideal onde os homens 
e mulheres vâo poder finalmente 
ser capazes de desempenhar 
cabalmente o papel da razâo da 
sua existência CRIAR. 

Que as nossâs decisôes para 99 
tenham sempre em linha de conta 
uma necessidade adulta de 
modificar a nossa maneira de 
estar e viver num mundo e numa 
sociedade de valores que a nâo se 
alterarem rapidamente provocarâo 
o colapso e a negaçâo da 
humanidade. 

Luü Fernandes 

UICSTUIOOD 
CHEVROLET OLDSMOBILE (1993) LTD. 

97 CAVAUER 

Desde $9,999 

97 MALIBU 

Desde $15,999 

O 
CHEVROLET 

Otctemotxie 

Fan mais 
informaçûes 
tclefooc para 
Victor De Melo 

97 LUMINA (905) 238-9696 
ext. 265 

Desde $13,800 

5500 Dixie Rd. 
Estâmes localizados na 401/Dixie Auto Mail 

ASSINE E DIVULGE 

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

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

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 

PRODUTOS NATURAIS E AAEDICINA HOAAEOPATICA 

Marque uma entrevista corn o Naturista Homeopata 

Antonio Medeiros, jâ corn muitos anos de experiência, 

0 quai poderâ ajudar na soluçâo dos vossos problemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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0 MEÜ CANTINHO 
PARA ONDE VAIS ÂFRICA MINHA? 

Uma noticia, jaz em cima 
da minha secretâria - correu 
Mundo, espantou o Mundo por 
um lado e envergonhou esse 
mesmo Mundo por outre. A mim, 
de maneira nenhuma me 
espantou. Para repôr tudo no 
lugar, para fazer vir ao de cima a 
realidade, nada melhor que o 
tempo. “Dâ tempo ao tempo” diz 
o povo e tem razâo. Pois quando o 
povo tem os seus dites, esses estâo 
sempre mais que provados pelos 
acontecimentos veridicos do 
tempo. 

No entante, a noticia 
levou-me ao meu passade 
deixando-me ficar por ali de olhos 
parados na distancia, deixando 
que o pensamento voasse no 
tempo e na distâneia. Apeteceu- 
me tudo excepte escrever. Ciente 
de que nâo séria capaz de passar 
ao papel tudo quanto me assaltava. 

Volto a passar os olhos 
pela NOTICIA que référé o 
abandono da Africa do Sul, pela 
viùva de um dos mais famosos 
escritores daquele Pais Africano. 
Foge (segundo declarou) corn 
MEDO, a mulher de ALLAN 
PATON. Ele que escreveu o mais 
célébré livre de condenaçâo da 
discriminaçâo racial. Que o 
Mundo leu âvido e Hollywood 
produziu em grande fita 
cinematogrâfica vista e aplaudida 
por todos, em todos os lados por 
onde passou e passou em muitos 
parses onde, outres filmes nâo 
podem passar. Chama-se “CITY, 
THE BELOVED COUNTRY”. 

Foge a mulher do autor 
que acreditava que a Africa do Sul 
um dia séria um Pais de ampla 
convivência racial. Que morreu 
levando corn ele o “sonho”de que 
o Mundo é afinal feito de gente e 
i^âo de feras sedentas de vingança 
e sede de poder. Que pena o 
sonho de certes homens ser, afinal, 
feito de quimeras e nâo de anâlises 
reais do que se passa à sua volta. 

Por isso, o meu 
pensamento viajou no tempo e na 
distâneia. Vejo-me miüda em 
Africa, pé descalço, cabelos 
molhados pela chuva tropical, 
tentando apanhar o ‘mango’ verde 
que cobiçava hâ uns dias e o Neto 
companheiro de todos os dias, a 
subir o tronco velho e carcomido 
da velha ârvore (magueira) no 
Bairro da Maianga. Sabem, eu 
nunca soube que o meu amigo 
Neto era negro. Por fora havia 
realmente qualquer diferença. 
Como as ârvores, que umas davam 
Mangos e outras Papaias, mas que 

no fundo era tudo fruta gostosa. 
Como os pâssaros que cantavam 
tâo bem e tinham cores diferentes. 
Sô muitos anos mais tarde 
compreendi - quando tive de 
abandonar a minha Africa - que 
afinal o meu amigo Neto era de 
outra cor e que as duas cores eram 
incompativeis. 

O meu espanto nessa 
altura, de encarar uma dura 
realidade, foi por certo igual ao da 
viùva do escritor Allan Paton, que 
agora abandona a Africa do Sul, 
depois de tanta gente ter sido 
FORÇADA a abandonar o Congo, 
a Tânzania, a Rodésia, afinal os 
Paises Africanos tornados 
Independentes pelas manobras 
dos neo-colonizadores que viam as 
riquezas a ficar nas mâos daqueles 
que mais depressa do que se possa 
pensar se iam integrando na 
“Minha Africa”. 

Para onde vais Africa 
Minha - Burundi, Kénia, Ruanda, 
Tânzania, Uganda, Zaire, Sudâo, 
Libéria, Serra Leoa, Somalia, 
Moçambique, Guiné Bissau, 
Angola - tudo a ferro e fogo. Que 
mal terâ feito o teu povo para 
merecer este destino? Violêneia, 
sede de poder, ganâneia, potêneias 
estrangeiras a fornecer armas 
porque se nâo luta de mâos 
despidas. E la estâo, o Petrôleo, o 
Ouro, os Diamantes para pagar 
tudo isso. Muitos foram os 
quadros técnicos que jâ 
abandonaram a Africa do Sul, o 
mundo ainda se nâo apercebeu 
disso. A insegurança agudizante, 
ira aos poucos afastar os outros e a 
Africa do Sul, depois de Mandela, 
sera mais um Pais de Africa sem 
“Rei nem Roque”, porque assim 
convem aos senhores todo- 
poderosos. 

Fico corn os olhos 
hümidos a olhar a NOTICIA que 
jaz em cima da minha secretâria e 
sô me resta força para repetir para 
mim propria esta pergunta: PÂRA 
ONDE VAIS 'AFRICA 

MINHA??? 

De qualquer modo, 
FELIZ ANO NOVO, AFRICA! 

Ontario New Democratic Party 

Room 3SI, Main Leyiaiative Buildiny, 

Queen’s PaA, Toronto 

M7A1A5 

(4I6)37S-8300 

Faa(416) 325«22 

Leader - Chef 

Nouveau Parti démocratique de l’Ontario 

Bureau 381, Édifice de l’Assemblée législative, 

Queen’s Park, Toronto 

M7A 1A5 

(416) 325-8300 

Fax (416) 325-8222 

December 15, 1998 

Mr. Frank Alvarez 
Chairman of the Board 
O Milénio 
Portuguese-Canadian Newspaper 
1087 Dundas Street West - Suite 103 
Toronto, ON 
M6J 1W9 

Dear Mr. Alvarez, 

On behalf of the New Democratic Party of Ontario and the caucus at Queen’s 
Park, we would like to offer our sincerest congratulations and best wishes to you 
and the members of your Board on the occasion of the launch of the Portuguese 
Canadian Newspaper O Milénio. 

We are confident that O Milénio will contribute to the enhancement of the Luso- 
Canadian community in Southern Ontario by bringing news and opinions in the 
Portuguese language, on important events and issues, to all members of your 
community. 

We wish you and your team every success with this launch and in the future. 

Sincerely, 

Howard Hampton, MPP Tony Silipo, MPP 

Deputy Leader, Citizenship Critic 

Ontario New Democratic Party 

onion OPTICAL aww 
1263 WILSON AVENUE, TORONTO, TEL: (416) 240-0855 

(NO EDIFICIO DA LOCAL-183) 

unn VAPIADA StLECCAO DE 
eXULOSPAPATOVEnSE 
ADULTOS DESDE ESTILO 
DESPOPTIVO AO ELEQAniE 

IPATA/IEniOS PAOIOQPET" E 
ULIPAVIOLETA5 QPÀTIS E, OS AErtEiPEOS 
DA LOCAL-105 E SOAS EAniLIAS, nfiO Tfrt 
DE PAOAP PELOS ÔCÜLOS! 

EACILIDADE DE 
nAPCAC;ÔES AO 
SÂbADO OU À 
nOITE. 

SEMPPE AS ULTIMAS 
nOVIDADES AOS 
MELAOPES 
PPEÇOS. 



6 CANADA 
Sexta-feira, 25 Dezembro, 1998 

O MILÉNIO 

Cronicas da Historia de um Povo 
Permitam-me os leitores que nesta 

cronica, me debruce um pouco 
mais, sobre alguns aspectos da 
Cultura dasenvolvida nas cidades 
Estado Europeias, da regiao onde 
hoje é a Grécia, para melhor 
compreençâo da sua realidade e para 
que possamos entender melhor em 
que dimençôes foram influenciando a 
cultura Ibérica.De entre eles, 
poderemos considerar para jâ, alguns 
que ilustram bem a sua preocupaçao 
por varios aspectos da dimençâo 
humana, como o pensamento e a 
organizaçâo do conhecimento, a 
organizaçâo Politica, Social , 
Administrativa e Juridica e por fim, a 
sua vida Religiosa, Linguistica, 
Literaria e Musical. 
Poderao perguntar, mas porquê 
retermo-nos assim mais 
detalhadamente nestes pormenores. 
A verdade é que estes aspectos ainda 
hoje sao fundamentais para entender 
quais foram as primeiras formulas 
encontradas pelo homem desta época 
para satisfazer a curiosidade em 
relaçâo a uma série de questôes, tais 
como; 
Como apareceu o Universo e a Terra. 
Como podemos explicar os 
fenômenos da natureza. 
Como explicar as guerras. 
Como compreender o Homem. 
Como se estruturam as ideias. 
Como organizar a vida social e 
politica do Homem. 
O que é deus ou o que sâo os deuses e 
como apareceram. 
Enfim, uma infinidade de perguntas 
que qualquer um de nos jâ fez em 
alguma ocasiâo da vida, 
independentemente das respostas que 
encontrou ou lhe foram dando. 
A todas estas questôes procuraram 
responder pensadores desde o século 
VI A.C., na Jônia , Mileto, tendo pela 
primeiras vez tentado responder de 
forma lôgica a este imenso conjunto 
de preocupaçôes. 
Assim nasceu a Filosofia. 
No entanto, jâ o Homem pré- 
histôrico, tinha tentado corn o recurso 
aos Mitos, explicar os fenômenos que 
o atormentavam. Entre eles a morte, 
Ojmedo, as intempéries, enfim tudo o 
que condicionava a vida humana e 
natural. 
Sâo os Filôsofos que procuram fazê-lo 
corn o recurso à reflexâo e recorrendo 
ao pensamento lôgico. 
Sem deixar que os mitos herdados se 

esquecessem, nem de utilizar a 
imaginaçâo para criar novos mitos e 
herôis, alguns que converteram 
mesmo em deuses, procuraram 
encontrar respostas corn base em 
relaçôes de causa efeito, entre os 
fenômenos dos diferentes tipos. 
Socrates é aquele que serve 
normalmente de referência para 
localizar no tempo e nas ideias as 
diferentes fases por que passou a 
Filosofia. 
Os pré-Socrâticos do ano 600 a.C. até 
440 a.C.,ou periodo Arcaico, o 
Clâssico Socrâtico entre 440 a.C. até 
322 a.C. e o Helénico de 322a.C. até 
529 d.C., data em que Justiniano 
encerrou a Academia Platônica de 
Atenas. 
Da primeira época referida é 
Pitâgoras que abre caminho aos 
Sofistas corn os seus Teoremas, 
criando assim, explicaçôes de causa 
efeito como resposta aos problemas e 
questôes que levantavam. 
No entanto Socrates corn a sua 
“Douta ignorância”- sô sei que nada 
sei- dizia, obrigou os Filôsofos e 
Homens da época a procurar a 
essência dos conceitos que usavam e a 
reformular as explicaçôes que 
encontraram até ai. 
Vârios Filôsofos tinham jâ organizado 
alguns sistemas de pensamento, entre 
eles Anaximandro, Anaximenes, 
Herâclito, corn o seu método 
designado Dialética dos contrârios 
até Pitâgoras que jâ separou os 
aspectos metafisico, estético, mistico e 
politico. 
Depois deste ùltimo , outros, como 
Xenofanes, Perménides, ou Zenâo, 
procuraram desenvolver o seu 
método em oposiçâo ao Pitagôrico. 
Depois de Socrates ter introduzido o 
seu método, Platâo, Aristôteles e 
outros, prosseguem a missâo de 
tentar explicar o Mundo Natural e 
das ideias. 
Platâo, corn o recurso às suas 
alegorias, a mais conhecida “a 
alegoria da caverna”, e Aristôteles 
corn a separaçâo do mundo das ideias 
e dos conceitos. 
A par desta actividade filosôfica, nas 
cidades Estado desenvolveu-se a 
preocupaçao pela organizaçâo 
politica e social. Como jâ referi 
anteriormente, hâ uma tranziçâo da 
Aristocracia para a Plutocracia. 
De notar a criaçâo de uma 
Assembleia corn représentantes da 

Quer ganhar o màximo 
pagando o mmimo ? 

Entào contacte “0 MILÉNIO” e anuncie os seusprodutos de compta e venda, napâgina 

dos CLASSIFICADOS. Paie corn Raul Coelho, no departamento de publicidade. 

(416) 538 - 0940 

populaçâo. Apesar disso, nem trodos 
os grupos sociais tinham 
representatividade e esta dependia 
das “boisas” de cada um, bem como 
da sua importância social. 
Havia grupos sociais desfavorecidos 
que nem sequer tinham acento no 
poder, como é o caso dos escravos, os 
trabalhadores por conta de outros, e 
os ‘pequenos’ de uma forma gérai. No 
entanto, nenhuma forma de poder 
tinha tido uma participaçâo assim. 
Corn a separaçâo do poder Politico, 
Juridico estavam lançadas as bases 
de futuras concepçôes politicas. 
No aspecto linguistico e literârio, 
segundo alguns autores, esta 
actividade principia corn os poemas 
Homéricos, a Epopeia Grega, Iliada, 
Odisseia, sendo designada por época 
Clâssica. De referir que isto acontece 
depois de largos anos de tradiçâo 
épica oral e escrita. 
Por volta do século VIII A.C. hâ de 
registar o Hino Homérico a Apolo. 
Vârios Estilos foram surgindo 
provando assim a grande actividade 
literâria da época. E o caso da elegia, 
da iâmbica, ou da cinica esta ultima 
para exaltaçâo de deuses. 
Daqui ao aparecimento da actividade 
Dramâtica ou Teatro, é um “passo” 
de que se poderâo destacar os 
trabalhos de Pindaro, incluindo jâ 
uma parte musicada. 

Corn o correr dos tempos, apareceu a 
historiografia como primeiro 
exercicio de prosa, por volta do século 
IV A.C.. 
Seguiram-se estudos escritos sobre 
politica, educaçâo e as chamadas 
retôricas. 
Jâ corn os Romanos a dominar a 
regiâo, aparecem os ensaios 
filosôficos morais, bem como o 
romance em diversos autores. 
Como se pode constatar, existia uma 
intensa actividade cultural o que lhes 
desenvolveu uma visâo diferente da 
deste tempo, uma perspectiva do 
Mundo prôpria e uma interpretaçâo 
da vida distinta corn novas e ricas 
formas de expressâo e entendimento 
influenciando em vârios aspectos os 
povos da sua regiâo mas também os 
povos da Peninsula Ibérica, 
principalmente até à chegada dos 
Romanos mas também 
posteriormente e até aos nossos dias. 
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MENSAGEM DO 
VEREADOR MÂRIO SILVA 

Desejo a toda a comunidade um Santo e Félix Natal. 
Que 0 Ano de ‘99 seja repleto de alegria, saûde epaz. 
Agradeço a todos a amizade e o apoio que me têm dispensado ao 
longo dos ultimos anos. E corn dignidade e a dedicaçào de um 
português, que trabalho para todos os residentes da ârea que 
represento. 
Devido à fusào dos munictpios, a Câmara Municipal de Toronto 
enfrenta graves problemas orçamentais. Nào obstante, continuarei 
a lutar para manter o nivel de serviço que prestamos, sem que seja 
necessârio recorrer a mais aumentos de impostos. Ao mesmo tempo, 
apoiarei mais desenvoloimento habitacional e conercial no nosso 
Bairro, bases para a criaçào de postos de trabalho e de mais 
oportunidades de habüaçâo. 
Neste ano que brevemente terâ inicio, continuarei a trabalhar 
arduamente em prol do desenvolvimento da nossa cidade e dos 
interesses dos residentes. 
Se necessitar da minha ajuda, nào hésité em contactar corn o meu 
gabinete municipal, através do 392-7012 ou em visitar o meu 
gabinete comunitàrio, localizado no 1489 Dundas St. West, onde 
serâ atendido por Célio Jordâo, o meu assistente para assuntos 
comunitârios. 
Feliz Natal eprôspero Ano Novo! 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICE INC. 

A EQUIPA DA 
ECOAÇOH 

TRAVELDESEJA 
BOASFESTASA 

TODA A 
COMUAIDADE. 

Encomende quanto antes o Cabaz de Natal ‘9S 

e sinta-se présente na consoada com os sens 

familiares nos Açores, Madeira e Continente» 

‘SLÎjf 

^ 421 College St., Toronto, Tel; GO3“0842 
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To O Milénio: 

The holiday season is traditionally a time to reflect and to look 
ahead - and there has been much for Canaekans to savour in 1998. 

Our economy continues to grow and to create Jobs even in the face 
of international turbulence. A terrible ice storm in January and wildfires in the 
West this summer saw Canadians, once again, at their best, reaching out to their 

fellow citizens in their hour of need 

Canadian leadership on the world stage was again confirmed as 
we began the formal ratification process for the Ottawa Treaty on landmines, 
participated in the creation of a permanent International Criminal Court to 
punish war criminals, and were elected to another term on the UN Security 
Council. 

But as always for Canada, the best is yet to come. The 1998 
holiday season is the second last of this century. The year ahead will be filled 
with growing excitement and anticipation as the dawn of a new millennium 
approaches, as we celebrate our remarkable history and look ahead to a strong, 
prosperous and unitedfuture. 

As you gather with family andfiiends, may the good will of the 
season inspire you to embrace both the challenges and opportunities ahead with 
spirit and enthusiasm, and to remember those less fortunate among us who do not 
share fully in our national bounty. 

• 

My family and 1 wish you a happy, safe and healthy holiday 
season. 

OTTAWA 
1998 
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A BEBEDEIRA DO PAI NATAL 
O Pal Natal entrou na taberna, tremendo 
de frio e bem carregado ainda corn os 
brinquedos que lhe faltava entregar. 
Descansou o saco no cbâo e o corpo num 
banco livre ao pé de uma mesa vazia, a um 
canto, e fez-se silêncio de espanto e 
respeito, enquanto se suspendiam as 
conversas que havia e os gestos de beber ao 
balcâo e nas outras mesas. 

O velho nâo parecia 
muito à vontade ali 
dentro, e o taberneiro e 
os seus clientes olhavam- 
no com um certo temor, 
surpreendidos pelo 
inesperado da visita. Era 
como se um e os outros 
se julgassem a cometer 
uma falta grave: ele, 
porque pensava nâo ser 
digno que um respeitâvel 
enviado do Senhor se 
misturasse à meia düzia 
de bebedores duma 
taberna vulgar; eles, 
porque se sentiam 
acusados, corn tâo 
estranha presença, de ali 
gastarem tempo que era 
de estar em familia. 
Queriam todos justificar- 
se, mas ninguém sabia 
como. O primeiro que o fez foi quem mais se via 
obrigado a isso e quem mais fortes razôes tinha 

para o fazer. 
“Jâ nâo sirvo para estas coisas, mas Deus teima em 
que hei-de ser eu sempre a dar os brinquedos às 
crianças. Tem la jeito algum que um velho assim 
tâo velho se ponha a subir e a descer chaminés, 
como se fosse criança também, e, ainda por cima, 
escondendo-se de ser visto....” 
Os homens começavam a sentir-se à vontade. 
“Corn a minha idade, e corn um frio destes, do que 

eu precisava era de estar 
quieto e aquecido, num 
bom cantinho do Céu, em 
vez de andar por ai 
aguentando todos os frios e 
trepando como um gato a 
todas as chaminés onde 
haja sapatinhos à espera...” 
Viam-se, agora, sorrisos de 
descontracçâo e simpatia na 
taberna. Mas o Pai Natal 
precisava ainda de justificar 
mais qualquer coisa. 
“Sinto os pés frios e 
cansados, os dedos gelam- 
me e mal posso suportar o 
saco nas mâos.” 
Percebeu-se que ia 
continuar a falar, ninguém 
o interrompeu. 
“Se nâo levasse a mal, eu 
bebia um calice de 
aguardente, a ver se 
aqueço...” 

Todas as vozes que se ouviram diziam, por palavras 
semelhantes, que para aquela bebida do Pai Natal 

havia um voluntârio a oferecê-la. Mas o taberneiro 
teimou em que essa honra séria sua, e serviu-o do 
melhor que tinha. 
O velho bebeu em pequenitos goles. No fim, 
percebeu que nâo era so a idade que lhe fazia 
tremer a vista e confundir os présentes que estavam 
por entregar. Mas, corn ar ingénuo, culpou apenas 
a velhice por essas fraquezas do corpo e do 
entendimento. 
“Jâ nâo consigo atinar corn tanta trapalhada. Sâo 
muitos anos, compreendem? Nâo me lembro de a 
quem se destinam estes brinquedos, e falta-me vista 
para 1er os nomes nesta letra miudinha”. 
O taberneiro antecipou-se no acto de o ajudar. 
Como sempre, os melhores brinquedos eram para 
os meninos ricos e os outros para os pobres. Trocou 
tudo: nomes e brinquedos. 
O Pai Natal admirou-se. 
“Isso nâo costuma ser assim: Tem a certeza de que 
nâo se enganou?” 
Quai quê?... E a sua 
distinçâo na quarta 
classe?... Lia 
como um 
doutor.... 
No fundo, o 
Pai Natal ficou 
satisfeito. Até que 
enfim, pensou, 
que Deus fizera 
as coisas como 
julgava que deveriam ser feitas. 
E saiu da taberna, mais feliz do que nunca, 
trocando as pernas e o destino dos brinquedos. 

Daniel de Sà 
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PORINICIATIVA DO GOVERNO: 
AÇORES CAMINHAM A PASSOS 

LARGOS NA IMPLEMENTAÇÀO DA 
‘‘SOCIEDADE DE INFORMAÇÂO” 

Présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, presidiu em 
Ponta Delgada, à cerimônia de 
assinatura de um conjunto de 
protocoles relatives à Rede da 
Sociedade da Informaçâo nos Açores. 

De acordo com Henrique Schanderl, 
Assesssor da Presidência do Governo 
para a Ciência e Tecnologia, trata-se 
de mais um importante passe na 
implementaçâo da Sociedade da 
Informaçâo nas ilhas. 

Na sua intervençâo, este membre do 
Gabinete de Carlos César sublinhou 
que O acesso à informaçâo constitui, 
nos dias de hoje, condiçâo 
indispensâvel ao desenvolvimento 
social e econômico dos Açores. 

Justificando a aposta do Governo 
Regional na area da ciência e 
tecnologia, Henrique Schanderl 
recordou, como iniciativas oficiais em 
curso no arquipélago, o projecto 
“Jovens Século XXI”, o mais recente 
projecto multimédia BIT, corn 
enorme sucesso junto da populaçâo 
mais jovem, o “Jornal Oficial 
Electrônico”, o Projecto de “Bases de 
Dados das Livrarias dos Açores”, e a 
existência de “Correio Electrônico” 
em todas as estruturas 
governamentais para acesso ao 
cidadâo. 
Destacou, ainda, o empenhamento da 
Administraçâo Pùblica Regional na 
resoluçâo do “Problema Informâtico 
do Ano 2000”, que levou jâ o 
Coordenador Nacional a considerar 
os Açores, como regiâo modelo, e 
anunciou a realizaçào, jâ no proximo 
ano na ilha Terceira, da 2° ediçâo da 
Feira Ciência e Tecnologia 2000, 
actualmente em fase de preparaçâo. 

Os protocoles, celebrados corn 12 
associaçôes informâticas dos Açores, 
têm por objectives a disponibilizaçâo. 

por parte do Executive Açoriano, de 
equipamento e tecnologia aos jovens 
e comunidade em gérai, bem como o 
acesso à informaçâo via “Internet”. 

Visam também combater a info- 
exclusâo dos cidadâos, promover a 
difusâo da multimédia, transferir 
“know-how” para as associaçôes de 
base local e proporcionar a ocupaçâo 
de tempos livres, na perspectiva 
educacional e de formaçâo dos 
utilizadores. 

Para o prosseguimento destes 
objectives, o Governo Regional 
compromete-se a atribuir um apoio 
inicial de 2.000 contes a cada uma 
das associaçôes, corn vista à 
implementaçâo do projecto, bem 
como o seu financiamento nos anos 
subséquentes, que terâ um limite 
mâximo individual de 3.000 contes. 
O Executive de Carlos César garante, 
ainda, apoiar o estabelecimento de 
parcerias entre os membres da “Rede 
da Sociedade de Informaçâo dos 
Açores” e disponibilizar a informaçâo 
contida no “Web Site” da Assessoria 
da Presidência do Governo para as 
areas da Ciência e Tecnologia. 
Os protocoles, corn a vigência de um 
ano, foram assinados por 
représentantes do Clube Informâtico 
de Rabo de Peixe, Centro Juventude 
e Informâtica de Santa Maria, Centro 
Juventude e Informâtica de Angra do 
Heroismo, Centro Juventude e 
Informâtica da Praia da Vitôria, 
Centro Juventude e Informâtica da 
Graciosa, Clube Informâtico 
CiberAçores, Clube Informâtico da 
Lagoa, Clube Informâtico das Lajes 
do Pico, Centro Dinamizador da 
Sociedade da Informaçâo da 
Povoaçâo, Clube Informâtico 
Kairôs/Bit 9, Clube Informâtico de 
Velas e do BadSector - Clube 
Informâtico de Santa Cruz das 
Flores. 
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Governo Regional alia-se 
aos trabalhadores do Atlantis 

Sâo novos episôdios no caso do Hotel Atlantis. Esta 
semana o Governo Regional da Madeira e o 
Sindicato da Hotelaria apareceram unidos e tendo 
por objectivo a procura de uma soluçâo justa para 
os trabalhadores daquela unidade hoteleira. 
Uma decisâo que saiu de uma reuniâo conjunta 
entre uma delegaçâo de trabalhadores, o sindicato 
e o présidente do Governo, na quai foram 
abordadas soluçôes para o caso Atlantis, cujo 
destino parece ser a demoliçâo. Pelo menos é esta a 
directiva de um estudo da ICAO, dada a 
proximidade daquela unidade hoteleira do 

Aeroporto do Funchal, que esta a ser alvo de um 
aumento que acaba quase “à porta” do hotel. 
Présente no encontro esteve também o secretârio 
regional dos Recursos Humanos, que garantiu que 
o Governo vai continuar a fazer toda a pressâo ao 
seu alcance para solucionar o problema. 

Brazâo de Castro sublinhou ainda ser possivel a 
realizaçâo este ano de contactes corn o Governo da 
Repüblica, no sentido de que antes da decisâo final 
sobre o Atlantis seja resolvido o problema dos 
trabalhadores. 

JSD/Madeira tem nova liderança 
A Juventude Social Democrata da Madeira tem um 
novo lider, eleito no congresso dos “laranjinhas” no 
ultimo fim de semana. 
Jaime Filipe é quem vai dirigir os destines dajota 
e para inicio de carreira traz jâ uma herança de 
peso. E isto porque o novo lider da JSD é, nem 
mais, nem menos, do que o filho do carismâtico 
social democrata, Jaime Ramos. 
As razôes que levaram o jovem a apresentar a sua 
candidatura à liderança da JSD estào basicamente 
explicadas na moçâo que levou ao congresso e que 
tinha como tema “A geraçâo do novo milénio”. 
De entre os objectives traçados esta a extinçào do 
cargo de Ministre da Repüblica, a extinçào do 

sistema militar obrigatôrio e a luta por mais 
poderes autonômicos. 
No entante, Jaime Filipe Ramos esta também 
atento à falta de motivaçâo dos jovens para a 
politica, uma situaçâo que se predispôs a alterar e 
que assume como sendo o grande desafio da JSD. 
Paralelamente, o novo lider dajota laranja defende 
uma reforma profunda no sistema educative. Um 
dos pontes é o estreitar de relaçôes entre a 
educaçâo e o emprego, por forma a permitir aos 
jovens uma melhor integraçâo no mercado laboral. 
Alias, diz que o emprego é uma grande falha do 
sistema politico nacional e internacional. 

Jardim retoma contecioso das autonomias 
Ao intervir no Congresso da JSD, Alberto Joâo 
Jardim, anundou que vai voltar ao contencioso 
das autonomias, que tinha abandonado aquando 
da visita do Présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, à Regiâo Autônoma da Madeira. Diz 
mesmo ser impossivel manter uma autonomia 

tranquila ou coopérante, quando Lisboa continua 
“a cortar as pernas à Madeira”. 
Jardim estâ particularmente agastado corn o corte 
da capacidade de endividamento da Regiâo e corn 
o Estatuto Politico Admnistrativo, que tem sido 
sucessivamente rejeitado pelo Estado. 

Curral das Freiras tem duas novas estradas 
A freguesia do Curral das Freiras, em Câmara de 
Lobos, tem duas novas estradas, que esta semana 
foram inaüguradas pelo Présidente do Governo 
Regional, Alberto Joâo Jardim. 
Trata-se de um investimento que orçou os 215 mil 
contos. Em causa estâ a estrada municipal que vai 
da Boca do Tünel à Terra Châ, numa extensâo de 
650 metros, e a estrada que liga os sitios da Seara 
Velha ao Lombo do Châo, corn um cumprimento 
de 600 metros. 

De referir, contudo, que em relaçâo a esta ültima 
infraestrutura estâ prevista uma segunda fase, que 
vai desde o Lombo do Châo à Fajâ das Galinhas. 
Na inauguraçâo, o Présidente do Governo Regional 
destacou a autêntica revoluçâo que foi operada na 
freguesia do Curral das Freiras, que agora possui 
uma rede viâria que torna mais fâcil o 
desenvolvimento e a melhoria das condiçôes de 
vida da populaçâo. 

Emigrantes da Venezuela 
queixam-se da TAP 

Uma noticia publicada pelo Diârio de Noticias do 
Funchal dâ conta de que os émigrantes radicados 
na Venezuela voltaram a queixar-se da forma 
discriminatôria como o TAP Air Portugal tem 
vindo a tratar os émigrantes. 
Numa missiva enviada à Assembleia da Repüblica, 
Ferdinando Soares, advogado e membre do 
Conselho das Comunidades Portuguesas na 
Venezuela, queixa-se que aquela companhia aérea 
tem um tratamento desigual para corn os 
passagerios que viajam entre a Venezuela e 
Portugal. 

E isto porque viajar entre estes dois destines em 
épocas altas custa o dobro aos passageiros que 
partem de Caracas, quando esse valor é comparado 
com aqueles cujo o ponto de partida é Portugal. 
Para além disse, qualquer passageiro que nâo viaje 
na TAP fica em segundo piano nas ligaçôes a 
efectuar entre Lisboa e Funchal. 
Por tudo, considéra que esta situaçâo é aberrante a 
discriminatôria em relaçâo a filhos de uma mesma 
naçâo, além de representar uma falta de ética 
comercial. 

Governo dâ cinco mil 
a Cimeira Insular de 

Jornalistas 
o Governo Regional da Madeira concedeu 
um apoio de cinco mil contos para a 
organizaçâo da Primeira Cimeira Insular de 
Jornalistas, que se realizarâ na Madeira, entre 
cinco e nove de Maio de 1999. Um evento que 
para ser possivel précisa ainda de mais 20 mil 
contos. 

Ordem dos Médicos 
tem novo présidente 

A Ordem dos Médicos na Madeira tem novo 
présidente. 
Manuel de Brito deu lugar ao urologista Lino 
Santos. Este diz que um dos seus principais 
objectivos é fazer algumas alteraçôes na convençâo 
que regulamenta o sector da saüde na Regiâo. E 
isto no sentido de fazer diminuir as listas de espera 
na ârea da cirurgia, que neste momento se 
apresentam sobrecarregadas, o que constitui um 
factor de desequilibrio para o sector da saüde. 

Jovens nâo querem 
engrossar lista dos delfins 

Os jovens daJSD recusam-se a engorssar as fileiras 
dos delfins, que esperam que Jardim deixe a 
presidência do Governo Regional para terem um 
lugar de destaque na politica activa da Regiâo 
Autônoma da Madeira. 
O aviso foi deixado no XXII Congresso da JSD, 
onde o novo lider Jaime Filipe Ramos disse aceitar 
que a JSD faça a recruta, como quer Alberto Joâo 
Jardim, mas depois quer ser enviada “para 
combate e nâo para a réserva territorial”. 

Câmaras recebem menos 
1,7 milhôes de contos 

As Câmaras Municipais da Regiâo Autônoma da 
Madeira vai receber, em 1999, menos 1,7 milhôes e 
contos. Uma situaçâo que jâ levou o Présidente da 
Associaçâo de Municipios da Madeira a pedir uma 
audiência corn o Présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio, no sentido de protestar contra a discriminaçâo 
e penalizaçâo de que estâo a ser alvo as autarquias da 
Madeira.. Estas, segundo Miguel Albuquerque, 
sofreram um corte superior a 1,7 milhôes de contos nas 
verbas do Fundo Gérai Municipal. Um mal que é 
extensive aos Açores. Tendo em conta estas 
circunstâneias, Albuquerque diz mesmo que nâo estâo 
a ser respeitados os principios de ultra-periferia e de 
insularidade, que estâo consagrados no Tratado de 
Amesterdâo e na Constituiçâo da Repüblica Portuguesa, 
e contemplados na Lei das Finanças Regionais. 
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MENSAGEM DE NATAL 
DO PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

É mais um ano que finda. Mais um Natal que nos 
acompanha. Mais um ano que começa. 
De novo, um desafio à nossa capacidade de 
regeneraçâo e de participaçâo solidària na vida 
colectiva. 
O Natal é, entre todas as festividades religiosas, 
aquela em que nos movemos sob um impulso mais 
forte de fraternidade e de exame de consciência. 
Apesar das dificuldades que muitos açorianos 
ainda continuam a sentir na sua vida diâria, quer 
ao nivel de uma subsistência condigna, quer, por 
exemple, na sua condiçâo habitacional, a situaçâo 
que vivemos hoje, nos Açores, é, felizmente, muito 
melhor, comparativamente corn a que viviamos hâ 
anos atrâs, ou corn a existente em mültiplas regiôes 
do Globo onde milhôes de pessoas sofrem a 
subnutriçâo, as epidemias e a guerra. 
Estâmes, nos Açores, no bom caminho. Mesmo 
perante as adversidades, quando elas ocorrem, 
como no caso da crise sismica deste ano, que trouxe 
desgostos e contrariedades a milhares de açorianos, 
demonstrâmos, todos, o sentido que damos à vida. 
A nossa vida e à vida dos outres. 
As manifestaçôes impressionantes de solidariedade 
que vimos, a propôsito daquele triste 

acontecimento, desde o simples cidadâo residente 
na mais remota aldeia do interior do Continente 
aos açorianos espalhados pelas ilhas e pelo mundo, 
evidenciam o poder bénéfice que a congregaçâo de 
boas vontades dos homens e mulheres pode 
proporcionar para o bem comum. 
Nesta época de Natal, tâo propicia a uma atitude 
fraterna, e perante os desafios que a sociedade nos 
impôe, é importante fazermos uma paragem, e 
pensarmos como temos sido capazes de nos 
ajudarmos a nos prôprios e de ajudarmos os 
outres. 
Nâo podemos pensar, como muitas vezes tem 
acontecido, que todos os apoios e solidariedades 
devem partir dos governos para os cidadâos. Pelo 
contrario: primeiro, ninguém tem o direito de nâo 
fazer o que pode fazer por si prôprio; segundo, 
todos têm o dever de apoiar os seus concidadâos 
que carecem de uma mao amiga. 
Temos, pois, que viver o Natal corn uma maior 
intensidade de consciência, e nâo nos despirmos, 
na nossa vida diâria, da nobreza de carâcter que 
représenta sermos tolérantes e solidârios. 
Précisâmes todos de viver o Natal corn paixâo. Para 
vivermos melhor, na prâtica e na consciência. 

nestes Açores Novos que estâmes a construir. 
Os meus desejos de um Feliz Natal e de um Ano 
Novo melhor para todos. 
Aos nossos émigrantes estendo, também, os 
mesmos desejos, acompanhados de um abraço 
muito sentido que a distância nâo faz enfraquecer. 

Carlos César 

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES 

ALRA APROVA 
PLANO E ORÇAMENTO 
REGIONAIS PARA 1999 

A Assembleia Legislativa Regional dos Açores 
aprovou por maioria, as propostas 
governamentais de Piano e de Orçamento da 
Regiâo Autônoma para 1999. 
Os documentes receberam os votes favorâveis 
do PS e do PCP e a abstençâo do PSD e do PP. 
Pela terceira vez, porém, o Parlamento 
rejeitou, corn os votes contra do PSD e do PP, 
a abstençâo do PCP e o veto favorâvel do PS, 
a proposta de Piano a Médio Prazo 1997-2000. 

GOVERNO DISPOSTO A INVESTIR NA 
AGRICULTURA 50 MILHARES DE CONTOS ATÉ AO 

FINAL DO SEU MANDATO 
o Présidente do Coverno 
Regional dos Açores disse, nos 
Arrifes, em S. Miguel, que o seu 
Executive vai investir até ao final 
do seu mandate cerca de 50 
milhôes de contes no sector 
agricola da Regiâo Autônoma. 
Na cerimônia de inauguraçâo, a 
que presidiu, das novas 
instalaçôes da Associaçâo de 
Jovens Agricultores Micaelenses, 
Carlos César especificou que o 
investimento publico regional 
previsto para a agricultura 
açoriana, em 1999, é de 15 
milhôes de contes. 
Revelou, também, que a despesa 
püblica ascendeu em 1997 nos 
Açores a 13 milhôes de contes e 
que a deste ano foi de cerca de 14 
milhôes de contes. 

Referindo-se à actual situaçâo 
politica regional, o Chefe do 
Executive Açoriano admitiu ser 
agora possivel avançar, em clima 
de maior estabilidade, corn os 
objectives de desenvolvimento 
definidos pelo seu Cabinete, 
ultrapassadas que foram, no seu 
entender, algumas hesitaçôes e 
perturbaçôes originadas pela 
oposiçâo, que classificou de 
escusadas e sem sentido. 
Segundo afirmou, a realidade 
social na agricultura mudou 
muito nos Açores ao justificar a 
existência de um numéro cada 
vez mais elevado de empresârios 
bem formados, a nivel 
profissional e técnico, e 
consciente da importância do 
valor da qualidade dos seus 

produtos. 
Trata-se, na opiniâo de Carlos 
César, de um empresariado 
esclarecido a quem lançou o 
desafio de continuar a trabalhar 
em prol do progresso das ilhas 
açorianas, porque, acrescentou, 
tudo o que se fizer para manter 
os Açores à margem de qualquer 
embargo ou dificuldade 
comercial é a imagem da Regiâo 
que se defende, bem como o 
trabalho de cada um na sua vida 
diâria. 
Salientou, ainda, o esforço 
desenvolvido por todos na tarefa 
da preservaçâo dos Açores, como 
regiâo ecolôgica de onde saem 
produtos de qualidade 
comercializâveis, corn distinçâo, 
em toda a Europa. 

O BANCO PORTUGUÊS DO 
ATLÂNTICO 

deseja 
à Comunidade Portuguesa 

um 
Bom Natal e Feliz Ano Novo 

Para mais informaçôes sobre a oferta de 
Produtos e Serviços do Atlântico, 
contactem o Sr. Brito Fialho na Agência do NBC 
747 College Street 
Toronto, Ontario, M6G 1C5 
Tel: (416) 537-3182 Fax: (416) 537-3011 

Atlântico 
Banco h>rtug\m do Atlântko 

VISEIJ ELECTRIC inc. 
896 College Street, Toronto, Ontario 

OS 
ESPECIALISTAS 

DOS 220 VOLTS! 

MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 
TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL 

GRANDE SORTIDO EM PEÇAS 
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LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO CENTRO DE SAÛDE DA PRAIA DA VITORIA 
O Secretârio Regional da Educaçâo e Assuntos 
Sociais, Alamo Meneses, disse na Praia da Vitoria, 
que O Governo esta a fazer um grande esforço para 
dotar a Regiâo corn uma rede de estruturas de 
saùde dignas e eficazes. 
Alamo Meneses falava na cerimônia de lançamento 
da primeira pedra do Centro de Saùde da Praia da 
Vitoria, a que presidiu Carlos César, Présidente do 
Governo Regional. 
Sobre a obra simbolicamente iniciada, o Secretârio 
Regional lembrou ser um sonho de pelo menos 
uma década, tantos quantos os anos em que vêm 
sendo inscritas no Piano verbas para a sua 
concretizaçâo. 
Por outro lado. Alamo Meneses considerou “de 
grande qualidade” o projecto que agora vai ser 
realizado, que vai garantir um elevado grau de 
qualidade no atendimento à populaçâo do 
concelho praiense. 

O Secretârio disse ainda que esta cerimônia era 
“um duplo lançamento de primeiras pedras”, 
explicando que as instalaçôes onde actualmente 
funciona o Centro de Saùde vâo ser adaptadas a 
Centro de Cuidados Geriâtricos. 
O custo da empreitada do Novo centro é de cerca 
de 700 mil contos, acrescidos de mais quase 200 mil 
para apetrechamento. 
A nova estrutura ficarâ localizada junto ao 
Tribunal e Polivalente de Serviços, numa zona de 
fâcil acesso a transportes e ocuparâ um terreno corn 
5000 metros quadrados, sendo a ârea bruta de 
construçâo de cerca de 3300 metros quadrados. 
O novo Centro de Saùde vai substituir a actual 
estrutura, situada num edificio da Santa Casa da 
Misericôrdia da Praia da Vitôria, considerada 
desadequada para a prestaçâo de cuidados de 

saùde a uma populaçâo de cerca de 23 • mil 
habitantes. 
No actual edificio, apôs obras de remodelaçâo, 
conforme disse o Secretârio, vai funcionar um 
Centro de Cuidados Geriâtricos, gerido pela Santa 
Casa corn apoio do Governo, fazendo parte de uma 
rede regional de valências de prestaçâo de cuidados 
especializados a doentes idosos e acamados. 
O programa funcional do novo Centro engloba 
vârios môdulos, interligados, que vâo permitir uma 

boa articulaçâo de serviços e um fâcil 
encaminhamento dos doentes. 
Direcçâo, formaçâo e biblioteca, prestaçâo de 
cuidados de saùde, Autoridade Concelhia de 
Saùde, apoio administrativo, apoio gérai (incluindo 
cozinha e lavandaria), serviço de atendimento 
permanente (corn 3 camas no serviço de 
observaçâo), serviços técnicos complementares e 
internamento (corn 15 camas), sâo os môdulos 
previstos. 

PONTA DELGADA - SECRETARIO REGIONAL DA HABITAÇÂO E 
EQUIPAMENTOS LANÇA CONSTRUÇÂO DA NOVA SEDE DO LREC 

o Secretârio Regional da 
Habitaçâo e Equipamentos, José 
Contente, presidiu em Ponta 
Delgada, à cerimônia do 
lançamento da primeira pedra da 
obra de construçâo do novo edificio 
sede do Laboratôrio Regional de 
Engenharia Civil (LREC). 
Na ocasiào, José Contente disse que 
esta obra é de importância 
fundamental para o Governo 
Regional porque alia o conceito de 
qualidade das obras pùblicas 
regionais a uma acompanhamento 
eficaz do que jâ estâ sendo 
realizado nos Açores. 
O Laboratôrio Regional de 
Engenharia Civil é e vai ser cada 
vez mais uma entidade 
fundamental de acompanhamento 
das obras pùblicas regionais no 
sentido de colocar o arquipélago 

dos Açores nos parâmetros que jâ 
sâo exigidos na Comunidade 
Europeia e também no pais, e nôs 
queremos acompanhar essas 
exigências - sublinhou. 
José Contente afirmou ainda que o 
executivo açoriano conseguiu um 
financiamento da Comunidade 
Europeia de 300 mil contos para 
esta obra que se vai aproximar dos 
400 mil contos, o que demonstra o 
crédite deste projecto nào sô junto 
do Governo da Repùblica como das 
entidades que de algum modo tem 
interesses em termes de qualidade, 
como o Institute Português de 
Qu alidade. 
O Secretârio Regional referiu 
igualmente que a construçâo da 
nova sede do LREC représenta um 
novo passo em frente na qualidade 
das obras pùblicas e terâ 

certamente repercussôes positivas 
em todos os Açores, de Santa 
Maria ao Corvo. 
A nova sede do LREC, cuja 
construçâo estarâ concluida em 
Agosto do ano 2000, ficarâ 
implantada na zona de S.Gonçalo, 
em Ponta Delgada, numa ârea 
aproximada de 3.000 metros 
quadrados. 
O novo edificio de dois andares, 
que serâ construido pela empresa 
“Marques, Lda.”, contarâ corn uma 
ârea laboratorial para testes de 
material de construçâo civil, de 
pavimentos rodoviârios e de 
geoteenia, entre outros. 
Além de um parque de 
estacionamento, serâo construidos 
igualmente um auditôrio, um 
centro de documentaçào técnica, 
armazens e gabinetes técnicos. 

Labourer's International Union of North America 
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A Local 183 

Deseja enviar a toda a Comunidade Portuguesa 

Os votos de Feliz Natal e Prôspero Ano Novo 

Nesta especial ocasiào do ano, os nossos pensamentos dirigem-se, naturalmente, para o dar aos 
outros. A Local 183 gostaria que todos se lembrassem que as necessidades dos outros, e as 

nossas prôprias, existem durante todo o ano. Por favor, estendam o espirito de Natal de um dia 
do ano para todos os outros dias, para o melhoramento das nossas vidas, das nossas 

comunidades e, mais importante, dos nossos cidadàos corn menos privilégios. 

Da Direcçâo Executiva, Funcionârios e Membros da Local 183 

Os melhores votos para a Época Festiva 
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NATAL MISTÉRIO DE AMOR 

Em plena noite, numa aldeia obscura da Judeia, Deus aparece no mundo, sob o sinalfiàgil 
mas éloquente duma criança, a gloria divina unida à mais profunda humanidade; Eis o 
grande mistério de amor que nos devemos contemplar a viver nesta quadra do Natal e em 
todos os dias da nossa vida. A Igrÿa, repleta de alegria e penetrada de sentimentos de 
gratidâo célébra este nascimento histôrico de Jesus. 
No entanto nâo esquece e relembra-nos que esta criança é o Eterno, e iluminapela fé, n’Ela 
reconhece o Salvador. Aquele que existe eternamente no seio do Pai e no tempo, nasce da 
Virgem Maria em Belém, pela sua graça nasce também no coraçào dos pastores, primicias 
de toda a cristandade e no coraçào de todos os homens, pois, em Cristo a humanidade 
inteira é adoptada pelo pai. 
Para reconquistar os homens, para leva-los a Si, para falar corn eles, Deus veio a este mundo 
como uma criança, uma criança que a todos quer atrair e cativar. Quem prioritàriamente 
fax do Natal a festa da sociedade de consuma, do esbanjamento institucionalizado, festa 
apenas de présentes, decoraçôes luminosas, festa de uma certa poesia de bondade e 
generalizada, de um sentimentalismo corn verniz de generosidade, nâo esta a viver em 
profundidade a mensagem do Menino Deus. 
Deus vem corn toda a sua simplicidade. Sendo Deus aparece cheio de mansidào e de paz, 
manifestando-se aos homens de boa vontade. Mais do que nunca necessitamos para o fim e 
começo do século que Cristo reine, mas para isso temos que O deixar reinar. Reinar no 
mundo para que haja mais fratemidade, menas mortos por aborto, menas velhos 
abandonados, jovens alienados, crianças desprezadas, etc... 
Que Cristo reine nos govemospara que haja sincero espirito deserviço, autenticidade, amor 
à verdade, apoio às famtlias. 
Deus quer nascer nas nossas vidas, nas nossas familias, para que reine ambiente de 
paz,educaçào, generosidade, oraçào, quer viver nas crianças para gozar a inocência dos 
sens coraçôes, quer viver nos jovens para os cativar na generosidade, quer viver nos adultos 
para que atinjam a sua maturidade, quer viver nos doentes para os consolar eJrutiflcar a 
sua dor. 
Temos de viver estas realidades corn profunda fé, esforçando-nos por penetrar no Mistério 
da presença de Cristo no meio de nos, iniciado corn o Seu nascimento. Devemos dar 
testemunho do apreço pela vida de graça que Ele nos trouxe, vivendo a Eucaristia (Missa) 
que toma Cristo présente e actualiza a Sua acçâo de Natal à Ressurreiçdo. 
Devemos estreitar os laços de amor corn todos os homens e instaurar entre os mesmos homens 
uma comunhâo verdadeiramente fratema, fazendo de todos os cristàos artifices da paz. 
Nesta prespectiva a todos os prezados leitores de ‘O Milénio’um Santo Natal. 

Rev. Eduardo Resendes 

EMBAIXADA DE PORTUGAL OTTAWA 
MENSAGEM DE NATAL - 98 

Passo este ano o meu segundo Natal neste pais. Muitos dos meus 

compatriotas, a quem agora me dirijo, têm certamente jâ atràs de si muitos 

e muitos Natais passades no Canada, pais magniflco que nos acolheu a 

todos. 

Como représentante de Portugal, nâo posso deixar nunca, nesta quadra 

festiva, de recordar a comunidadeportuguesa e, neste caso, a comunidade da 

Regiâo do Ontario e de Toronto, onde sempre fui acolhido pelos mais velhos 

ou pelos mais jovens, corn a mesma amizade e simpatia. 

Gostaria, pois, de vos desejar a todos -longe da terra que é nossa, mas 

proximo dos valores que sâo os nossos- um Feliz Natal e um Ano Novo corn 

prosperidade pessoal, êxito proftssional e emperfeita harmonia corn todos os 

membres da nossa e dos comunidades que integram este pais.Aos jovens, 

acrescentaria os votos para que nos objectivos que se fixarem para o futuro, 

integrem o piano de redescobrir o novo e moderno Portugal, pais que hoje 

participa, na linha da frente, na construçào duma nova Europa mais forte, 

mais coesa e mais solidâria, pais que nâo sô se orgulha do seu passade, mas 

hoje também se orguUia do seu futuro. 

José Manuel Duarte de Jesus 

Embaixador de Portugal 

MENSAGEM DE NATAL-98 

Apesar de ser celebrado por muitos outras etnias, o Natal tempara nos portugueses um 

especial signifïcado. Para as Comunidades Portuguesas, o Natal tem um sentido 
prôprio, evocando Portugal e a terra onde se nasceu, marcado pela personalidade de 

coda um. 

E nesta época natalicia que recordamos e mantemos tradiçôes comuns que nos unem e 

irmanam, renovando amizades, pensando naqueles menos afortunados que nos e 

dando-lhes uma palavra de carinho e apoio. 

As Comunidades portuguesas no Ontario e Manitoba necessitam da participaçâo de 

todos nos para se sentirem verdadeiramente valorizadas. A diversidade de questôes 

sobre assuntos do dia a dia comunitârio nâo deve obstar o esforço para criar uma 

comunidade genuina que fortaleça a harmonia entre os seus membros, suas instituiçoes 

e porque nâo também os serviços Consulares que devem acercar-se ainda mais dos 

genuinas aspiraçôes dos portugueses estejam eles perto ou longe. Hâ apenas escassos 

dias. Sua Excelência o Secretârio de Estado dos Comunidades Portuguesas inaugurou 

as novas instalaçôes do Consulado-Geral, que espero sejam do agrado da maioria da 

Comunidade, corn meUior acesso e serviço individualizado. 

Agrada-me afirmar o grande mérito que sâo o trabalho, a honestidade e a perseverança 

dos portugueses. Sâo estes dons que é necessârio preservar e guardar para o futuro. 

A todos desejo um Bom Natal e que o Ano Novo traga, para cada um e para todos as 

familias e colectividades em que cada um se integra, a paz, a felicidade e a satisfaçâo 

do que mais aspiram para si mesmos e para os seus prôximos. 

MENSAGEM DE NATAL 

Quisera Senhor, neste Natal, armar uma ârvore e nela pendurar, em vez de bolas, 

os nomes de todos os émigrantes. Daqueles, que labutam arduamente lâ longe, e 

que sâo tantas vezes esquecidos. 

Os que conheço e os que raramente encontre. Os sempre lembrados e os que às 

vezes ficam esquecidos. Aqueles miUiôes de homens e mulheres que se vêem 

defraudados nos seus direitos mais légitimas. Aqueles a quem conheço 

profundamente e aqueles a quem muito devo. Os meus amigos humildes e os mais 

importantes. Os nomes de todos os que me ensinaram que a distância nos 

aproxima. Uma ârvore de raizes muito profundas para que os seus nomes nunca 

sejam arrancqdos do coraçào dos que governam. De ramos muito extensos para 

que os novos nomes vindos de todos as partes venham juntar-se aos existentes. 

Uma ârvore de sombras muito agradâveis para que a nossa amizade, seja um 

momenta de repouso nas lutas da vida. Que o espirito de Natal esteja vivo em 

cada dia do Ano que se inicia para quepossamos juntos viver o AMOR ! 

Crescêncio José Ferreira 

Vice-Consul de Partirai em Toronto 

Corn um abraço amigo. 

LOURDES LARA 

Deputada - Circula fora da Europa. 
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nossos artistas e amigos! 
^ O nosso Antonio Amaro, 
•' Micaelense de quatro 

» 

costados, que chegou ao 
Canada no dia 22 de Junho 
de 1964 e que, mal chegou, 
foi logo tocar guitarra... 
-E verdade, mal cheguei 
aqui, fui tocar a um salào 
que jâ nâo existe, na 
Spadina e Oxford, 
acompanhar a Isabel 
Santos. Nunca mais 
esqueço que ganhei 8 
dôlares, um dinheirâo 
naquele altura. 
Este magnifico mùsico. 

mestre local da Guitarra 
Portuguesa, ‘dedilhou-nos’ 
a sua ementa natalicia: 

-Como de costume, 
Bacalhau corn Grelos, 
Massa Sovada, Salada, 
Frutas e âgua... -Agua ?- 
interrogamos nos, 
interrompendo Antonio 
Amaro.- Sim, explicou, 
muito naturalmente. -La 
em casa sô bebemos âgua! 
Claro, este jantar ficou de 
fora da minha lista!!! 

Antonio Amaro Bacalhau corn couves 

• • 

O casai Angolano, Gina e Victor Baptista, 
também estiveram connosco no convivio 
natalicio e, procuramos saber, quais os pratos 
tradicionais que iriam ter na noite de Natal. 
Gina, que é uma angolana de raizes 
transmontanas, nâo se fez rogada e explicou: 
-Claro, O velho e saboroso Bacalhau corn Couve, 
Grelos, Brôculos e Cebola...Ainda, Marisco à 
angolana e Polvo refugado.Também nâo vai 
faltar o Bolo-Rei, Aletria e Arroz Doce. 
No dia 25, Arroz de Polvo, que é uma delicia, a 
doçaria tradicional e a mais que tradicional, 
entre nos, a Bôla de Carne! 
Os olhos do Victor -que é técnico de electrônica- 
até faiscavam quando a mulher falava nos 
petiscos. Cada vez me sinto mais preocupado 
corn a possibilidade de escolha... 

Arroz de polvo 

No Bar do Dundas Banquet Place, onde decorreu 
O jantar de Natal da CIRV, ouvia a nossa 
conversa corn Antonio Amaro, o Copeiro, 
Arnaldo Taveira, de Chaves,Trâs-os-Montes. 
Logo meteu o ‘seu Presunto’ no diâlogo, e, disse 
de sua justiça: 
- Lâ em casa, vamos ter Polvo de Espanha corn 
Batata e Grelos de Nabo. Depois, Bôlas de 
Bacalhau, Rabanadas, Bolo-Rei e boa pinga! 
Bom, esta ementa nâo esta nada ma! 

Maria Amaral, da World Vision Canada, e seu 
marido, nâo faltaram à festa. Sob o olhar 
deliciado do Amaral, a Maria, foi-nos dizendo: 
-Em casa dos meus pais, a familia junta-se. 6 
filhos, 17 netos e 3 bisnetos, uma farturinha. 
(onde cabem as prendas?). -Os mais velhos, 
agarram-se â tradiçâo do Bacalhau corn Batatas e 
Couves e, os mais jovens, preferem a Galinha e 
Bifanas. Claro, que iremos ter a habituai doçaria 
â nossa maneira, corn o Bolo-Rei na frente! 
Nada mau, mas fica-me longe! 

Bolo Rei 

O Consul de Portugal Interino, Crescêncio 
Ferreira, como bom Madeirense que é, tem uma 
jantarada de se lhe tirar o chapéu. 
-Bom, vou passar o Jantar de Natal, corn a minha 
filha e netos (sô netos sâo 5. Eia, tantas prendas!). 
-Vamos ter o tradicional Bacalhau e, depois, a 
inconfundivel Carne em Vinho-d’Alhos. Como 
bom madeirense, entre as doçarias, o Bolo de 
Mel e Vinho Madeira! 
Por aqui também me sirvo...! 

Waldemar, Zé da Vesga, Lina Esteves e outros convivas da 
Open House da CIRV, clamam aos céus pela noite da 

Consoada! 

Rabanadas 

A Felicidade Rodrigues mais o seu Manuel, 
deram também a sua ementa. Pasme-se, nâo a 
recebemos em verso do Manuel Gonçalves... 
-Bacalhau com Grelos e salada de Polvo à moda 
do Minho, nâo podem faltar!- Quase nos gritou a 
Felicidade, a antever a felicidade de saborear tâo 
gulosos petiscos.- Vamos, ainda, ter Marisco, 
Aletria, Mexidos, Rabanadas, Filhôses e Bolo- 
Rei. 
O Manuel Gonçalves, sorridente, exclamou: 
-Ôh, que felicidade ter-te, 6 Felicidade. Sem ti, era 
‘frango’ ajantarado! 
Era uma felicidade passar lâ por casa mas, jâ me 
sinto meio perdido, no meio de tantas 
especialidades. 

• « ê I 
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Ena, tantos a saudar o Natal! Domingos Melo, Mario Lebre, Frank Alvarez, MariZé, 

Bon Falcone, Meggie, Tony, Zé Mârio e Augusto Ribeiro. 

A todos um BOM NATAL de todos nos! 

O casai Gloria e José Soares, mais 
conhecido pela alcunha familiar 
Zé da Vesga, esteve no ‘open 
house’ da CIRV, e na ocasiâo, pedi 
ao Zé que me falasse sobre as suas 
preferências Pantagruélicas de 
Natal: 
-Claro, em familia, Bacalhau corn 
Batatas, com todos, e Pescada 
cozida, também, corn todos (deve 
estar a contar comigo também...). 
Pelas 24 horas, Aletria, um pouco 
de doçaria variada, Nozes, Figos 
passados, Rabanadas, Vinho 
Tinto e...Canela! 
No dia 25 (assim é que é bom, em 
qualquer momenta podemos fazer 
uma fuga a casa do Zé), pequeno- 
almoço corn uma dose de Roupa- 
velha, regado corn Vinho Tinto 
(...é para aquecer!). Depois...Paz e 
carinho; um sorriso é uma 
carência; Um abraço e um beijo. 
Um espirito de Natal que seja 
eternamente constante (aconselho 
um salto a casa do Zé, por altura 

A ÂRVORE DE NATAL DA CIRV, cheia 

corn as melhores prendas: Cartôes de Boas 

Festas dos ouvirUes e amigos! 

•••••«••••••••••••••• 

Roupa veUia 

do pequeno-almoço, percebem...). * 
Corn roupa-velha ao pequeno- ■ 
almoço, ao almoço jâ esta de fato " 
novo e, ao jantar, jâ nem dâ por 
nada... • 

O casai Edna (Brasil) e Hernani • 
Raposo (S.Miguel), nâo faltou à * 
nossa festa de Natal. Ela, corn uma 
barriguinha respeitâvel -vai ter * 
bébé la para Fevereiro-, deu-nos • 
corn aquele sorriso bem brasileiro, • 
a ementa da noite de Natal: • 
-Bom, nos vamos ter vârios casais • 
do Brasil connosco e, como de , 
costume, vâo levar algumas • 
iguarias de tradiçâo brasileira que, * 
para mim, de momento, sâo • 
surpresa... -Depuis, aumentando o • 
sorriso, acrescentou.- Eu vou fazer « 
o habituai prato de Pernil (perna • 
de porco...), Camarôes, Peril * 
recheado, salada de Carangueijo • 
fria, Arroz à Grega, farôfias e * 
muitos doces... Uma festa à • 
maneira Luso-brasileira! “ 
Eu que jâ tive a feliz oportunidade • 
de corner petisco da Edna, fiquei • 
na dùvida se devo corner em • 
minha casa ou dar um pulinho à • 
casa do Flernani. Lâ a mûsica é , 
outra... P 
O Hernani Raposo, jâ corn âgua- * 
na-boca, nem convidou! Vai nascer • 
um bébé saudâvel e • 
gordochinho...! • 

•••••••••••••■•••••••• 
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Célébré U^ÎIlfCrfCSf *99 na companhia de CIRV-FM/ 

Happy Travellers em Cayo Guillermo, CUbâ. 
Onde estâo situadas as mais bêlas praias do mundo! 
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I Excelente elenco artfstico: 

As BOinbOCâS (vindas de Portugal) 

Liz Rodrigues e Armando Ma doç4 

cinformaçôes e réservas em Happy Travellers 
Galleria Mall (Dufferin e Dupont) 
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O Natal nas Igrejas de Siena e de S. Mateus 
A nossa equipa de exteriores tinha 
intéressé em conhecer outras àreas 
onde, residem luso-canadianos por 
isso, foi até à Danforth onde, 
encontrou um ambiente saudavel e 
bem capaz de dar exemplos a outros 
grupos étnicos. 
Tratou-se, da primeira vez que, 
constatamos um elevado nümero de 
jovens a participar activamente na 
festa da familia. 
Para Joaquim Rocha, hâ dezanove 
anos que esta festa acontece pelo que, 
existe no seio desta comunidade, todo 
o interesse em que nâo acabe como 
nos confidenciou o interlocutor. 
Muitas vezes, temos de nos valer de 
outros meios para que as tradiçôes 
nâo desapareçam. Tinhamos imenso 
gosto que estas reuniôes desta familia 
grande continuassem para que, o 
bom nome das gentes portuguesas 
continuasse a ser respeitado. Somos, 
na realidade, uma pequena grande 
familia nesta area mas, além desta 
festinha para as crianças temos outros 
eventos que sâo do agrado das 
pessoas de meia idade. Refiro-me, 
concretamente, à tradicional matança 
do porco que, como sabe, acontece 
todos os anos nas terras de onde 
viemos. Gostamos de dar a conhecer 
aos filhos e netos as nossas tradiçôes e 
pensamos que estamos a conseguir. 
Depois, surge o carnaval que, voltara 
a alegrar grandes e pequenos. Na 
Pascoa, também celebramos a data 
com todo o nosso respeito. Como a 
maioria das gentes que por ca 
labutam sâo naturals da ilha Terceira 
também temos o tradicional “bodo” 
para o qual, conseguimos fazer reunir 
cerca de 700 pessoas. 

Na nossa missâo de cobrir o maximo 
de eventos possiveis, fomos mais para 
Oeste e, na Paroquia de Sâo Mateus, 
descobrimos um presépio ao vivo. Ai, 
tivemos obrigatoriamente de esperar 
por todos os quadros que, numa 
maneira cadenciada desfilaram 
perante a espectativa de todos os 
présentes. 
José Bettencourt é o responsâvel por 
esta festa que tem um pouco de tudo. 
Como nota curiosa a paciência e 
gosto dos jovens em colaborar para 
que o presépio vivo se tornasse ainda 
mais cheio de luz recordando 
algumas passagens Biblicas e, das 
quais, nâo resistimos à tentaçâo de 
recolher imagens que, concerteza, 
ficarâo para arquivos comunitârios. 
Os fundos desta festa reverterâo para 
a feitura de mais um evento de 
grande dimensâo entre nos e que, tem 
a ver corn Nossa Senhora da Luz. 
Como sabem realiza-se no primeiro 
feriado do mês de Setembro. 
Todos os anos realizamos a festa da 
nossa padroeira e, assim, recordamos 
corn muita fé aquilo a que estâvamos 
habituados na terra onde nascemos. 
Quanto à festa de Natal propriamente 
dita, a maioria das pessoas que aqui 
vieram sâo naturals da ilha Graciosa 
pelo que, tratando-se de uma ilha 
pequena parece que existe uma 
obrigatoriedade de grande uniâo. 
Esta parôquia foi fundada por 
italianos mas os portugueses jâ por 
aqui andam hâ mais de dez anos. Em 
1981 foi criada a Irmandade do 
Divino Espirito Santo. A comissâo de 
Nossa Senhora da Luz compléta, no 
proximo mês de Janeiro, cinco anos 
de existência. 

Aqui, bem patente, a juventude e paixào pelo Natal. Até o bébé esta 

compenetrado no seu papel de menino Jesus. 

O “veterano” das/estas natalicias da Igreja de Siena, Joaquim Rocha, em convtvio corn alguns 

amigos e colaboradores no salào de /estas da Igreja de Siena, na Dan/orth, em Toronto. 

José Bettencourt nâo quiz deixar 
passar esta oportunidade sem 
agradecer a todos os naturals da ilha 
branca que, num espirito de equipa 
ajudam a que os seus descendentes 
aprendam e sejam os continuadores 
destas tradiçôes. 
Como nota da equipa de exteriores 
apenas, a satisfaçâo de termos a 

oportunidade de contactar mais de 
perto corn tanta gente feliz e, que nos 
transmite sempre uma mensagem de 
vontade de estar na vida corn todos os 
valores que, um dia trouxeram na 
bagagem para terras desta diaspora. 
Que a grande vontade de vencer lhes 
continue a abrir caminho rumo â 
satisfaçâo plena. 

Cena do Presépio VIVO da Igr^a de S. Mateus, em Toronto. De salientar o amor das pessoas 

às suas tradiçôes e capacidade de incutir nos jovens a continuidade das mesmas. 

Mario Silva 
Vereador da Câmara 
Municipal de Toronto 

Trinity Niagra 
Tel: 392-7012 

Votos de um Feliz Natal e 
Prospère Ano Novo; 

que ‘99 seja um ano de 
progresse e desenvolvimento 

para todos. 

Aproveito ainda esta oportunidade para 
convidar-vos a participar nas celebraçôes 

Natalicias da cidade de Toronto que este ano 
contam corn a presença de vârios grupos 

corais e se realizam na Quinta-feira, 24 de 
Dezembro entre as llb30 e 12h45, no I/o andar 

da Câmara Municipal. 
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A ‘C P* Auto Body, de Augusio Pires, 

realizou uma simpâtica /esta de Natal, na 

prépria oficina, corn empregados e 

seus famîUares. 

Jâ chegamos 

tarde mas ainda 

apanhamos uma 

boa düzia de 

foliées em plena 

confraternizaçào e 

hem dispostos. 

Saüde e dinheiro 

para gastos sào os 

nossos votos... 

O conhecido homem de negôcios, David Tavares, realizou um jantar de 

confraternizaçào natalicia, corn o requinte a que jâ habituou seus amigos, 

colabaradores e clientes. Foi uma festa onde pairou a elegância e a boa 

disposiçào. Oproprietârio da TCS e da Canada Pure, estava radiante e feliz, 

deixando a mensagem de que, quando hd confîança e amizade, 

tudo se consegue. Nesta importante 

companhia, 

os NATAIS 

serào sempre 

felizes. 

CIRV-fm, abriu as portas ao convivio de Natal 

Na festa de Natal da CIRV, Tony Melo, Sarah Pacheco e Milû Pacheco, 

demonstram a alegria do encontro e a harmonia do Natal 

Os ‘Tabu’ nào faltaram!Aqui, Ed Câmara efoe Martins, confratemizam corn Tony Silveira, 

dos Panteras, Isabel Sinde e Mono Belmonte 

Chegou a época Natalicia e você sem saber o que oferecer ao seu marido. 
A soluçâo é simples: 
tem agora à sua disposiçào o assento mâgico para a sanita, baixa e levanta 
automâticamente, sem você lhe tocar e sem usar qualquer tipo de energia 
eléctrica. 

Esta é a prenda ideal para este Natal e principalmente para todos aqueles 
que têm problemas nas costas. 

A sua grande oportunidade de resolver dois grandes problemas: 

primeiro... a compra da prenda para o seu marido; 
segundo... acabar corn aquele argumento diârio do uso da sanita sem 
levantar o assento, o que a deixa fora de si. 

Acabe de vez corn isso telefonando para Arnaldo Dias! 

Tel: (416) 537-8889 
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CIRV-fm, abriu as portas ao convivio de Nated 
De copo na mao, s6 para 

‘ingles ver\ Frank Alvarez 

confratemiza com Maria 

Fernanda e Marcus 

Vinicios... 

A bonita Carmen Alvarez Falcone, faz companhia ao Chefe dos Serviços Socials do 

Consulado-Geral, Gonçalo Martins e sua mulher. 

O vencedor do Festival da 

Cançâo CIRV-98, Tony 

‘Tabu’ Gouveia em alegre 

momento com Isabel Sinde 

(tambémjâ vencedora do 

Festival da Cançâo...) Ed 

Câmara e Joe Martins. 

Gente grande da mûsica e da 

cançâo. 

A Debbie Silveira e seu noivo Nelson, em parodia pegada com Domingos Melo e 

sua mulher. Ou é da minha vista ou a Marlene estâ a fumar... 

JEWELLERY U ELECTRONICS 

Manata Jewellers é a soluçâo para as suas 
compras de Natal: 

Cristais, Maquinas de Filmar e Fotografar, 
Relogios, Pratas e muito Ouro de Portugal. 

PARA QUEM NAO SABE O QUE OFERECER MANATA JEWELLERY 

TEM AGORA CERTIFICADOS DE OFERTA. 

S 846 DUNDAS STREET, WEST, TORONTO TELEFONE: 603-9572 | 

Antes de comprar veja a variada colecçâo do Manata e, 
se o Manata nào tiver - 

^ pode encomendarH ^ 
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Victor Baptista, técnico da CIRV, Orlando Matias e mulher, do Festival Portugais TV e, a 

dona ‘da papelada’ Maria do Céu e marido Fernando. Nota-se que a Céu 

esta em dieta, nâo se nota ? 

De Hamilton, veto o nosso Director de TV, Manuel Alves e mulher que, na foto,fazem 

companhia à Gloria ...do Zé da Vesga. 

A Jtlha e esposa do nosso colega Luis Fernandes, Sarah e Maria, 

confratemizando corn o casai, Amaral, de Hamilton. 

Venda a sua Casa 
Corn o Mediador 
Que Mais Vende 

JOÂO CARVALHO I 
O MEDIADOR PORTUGUÊS DA REIMAX NO CANADÂ QUE MAIS VENDE 

Telefone agora mesmo: ^ 
RB^MBK^ENTRALCORR i5»3U“-LUoU 

f- 

Platinum 
Award 

. Winner , 
VENDIDA POR $325,000\ 

EM37DIAS 
ALISTADA POR $339,900 
VENDIDA POR $340,000 

VENDIDA POR $247,000] 
EM 9 DI AS 

^ALISTADA POR $309,000 
t VENDIDA POR $298,000 i VENDIDA POR 5295,000 

nijfjjjim! 

ALISTADA POR $239,900 
VENDIDA POR $235,000 

EM 8 DI AS 
^ALISTADA POR $239,900 
g VENDIDA POR $234,000 ; 

iÜ^ALISTADA POR $229,9001 
VENDIDA POR $223,000 

ALISTADA POR $215,000' 
VENDIDA POR $210,000 ; 

I EM 2 DIAS 

ALISTADA POR $209,900 
VENDIDA POR $209,000 

EM 30 DIAS 

[ALISTADA POR $179,900] 
i VENDIDA POR $176,000 ] 

EM 5 DMS 

Para vender casa 
telefone 

agora mesmo 

530-1080 |AL/SrADA POR $169,000 
! VENDIDA POR $269,000 
I EM 5 DIAS 

! VENDIDA POR 99% i 
,DQ PREÇO PEDIDO 
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CARNEIRO Voce talvez se incline a achar que tudo 

esta ruim. Cuidado. Nâo fique pensando 

em coisas chatas do passado. Melhor séria 

testar as oportunidades de urn bom 

negocio imobiliario. Um pisciano terâ 

papel importante. 

GEMEOS Procure ver alem das coisas imediatas - 

imagine o que deseja e isso acontecera. 

K J Concentre a atençào no mistério, na intriga "«c, «98 e na demonstraçào de fenômenos psiquicos. 

^ 4 I ê ^ jogada. 

CARANGÜEJO Livre-se da letargia emocional; um novo 

amor esta em seu horizonte. Alguém Ihe 

dira: "E verdade, você é inventive, criativo, 

original, mas tern de ser mais responsavel." 

Um leonino esta envolvido nisso. 

TOURO A separaçào da pessoa em quern você 

confiava é temporària. A ausência farâ o seu 

afeto crescer ainda mais. As conseqüências 

de acontecimentos recentes podem levar a 

vinganças. Um capricomiano esta em cena. 

LEÀO Seu computador pode sofrer uma pane e a 

^ mâquina de escrever poderà salvar o seu dia. 
Uma trapalhada juridica poderà resolver-se 

logo, em seu favor. Seu casamento esta sujeito 

a uma séria discussâo. 

VIRGEM Tente outres caminhos para chegar aos seus 

objetivos. Conserve o equilibrio emocional, 

deixe de lado o seu orgulho falso e procure a 

ajuda de um sagitariano. Um geminiano/a 

também quer aparecer. 

BALANÇA Brevemente, você poderà encontrar uma 

pessoa que vai desempenhar um papel muito 

importante em sua vida. A presença de 

crianças e mûltiplas sensaçôes tomarào o dia 

memoràvel. Native de Escorpiào marca 

presença. 

ESCORPIAO Dê uma olhada na mensagem para o signo 

de Sagitàrio para obter uma dica preciosa. 

SAGITARIO A palavra escrita tira você de énormes 

; dificuldades. A paquera aaescenta um 

tempero a sua vida. Mas saiba até onde pode 

CAPRICÔRNIO A decoraçâo de Natal convencional da 

familia é melhor, évité excentricidades para 

Bui^ nâo ter problemas. 0 présenté recebido ajuda 

Pl**" 1| a embelezar o seu lar. Hà também müsica no 

j ambiente para completar uma noite 

agradàvel. 

AQUARIO A decoraçâo de Natal convencional da 

familia é melhor, évité excentricidades para 

nâo ter problemas. 0 présente recebido 

ajuda a embelezar o seu lar. Hà também 

müsica no ambiente para completar uma 

noite agradàvel. 

PEIXE S 0 dedo do destino aponta para você: serà 

; designado para assumir o comando. 0 

cenàrio financeiro està brilhante e o 

i relacionamento amoroso, empolgante. Hà 

I um nativo de Capricomio nesse novo 

cenàrio. 

^ ^ ^ BANCO ESPIRITO SANTO ^ 

0 SEU BANCO DE SEMPBE 

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

Pacote de Bénéficies aos Nâo Residentes. 
Solidez Financeira. 

Empréstimos Garantidos por hipoteca de bens emPortugal. 

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

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

Internet - http:/ /www.bes.pt 

Tel 

O casai Eduarda e Francisco 

de Almeida, de London, veio 
até Toronto visitar a 

Redaeçào de O MILÉNIO, 

saudar todos e, enviar boas 
Pestas a toda a Comunidade. 

Francisco de Almeida é, a 

partir de Janeiro, 
colaborador nosso, na feitura 

de Palavras Cruzados. 

Cruzott-se no nosso 
caminho... 

SIGNORA 

BENEDETA 
Conselheira espiritual sobre todos os problemas da vida. 

Lê o seu future na palma da mâo e em cartas. Foi escolhida 
para aessistir pessoas corn problemas e tem ajudado muita gentc 
de todas as çategorias sociais corn problemas de amor. 
Casamento, negôcios c saiide, nenhum problema, 
quer ele seja grande ou pequeno, fica por resolver. 
Se reside fora da area de Toronto faça a sua chamada 
a pagar pelo destinatàrio. 

647 Sheppard Ave., W. Tel: (416) 638-0582 
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PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL APOSTA 
NA MELHORIA DO SISTEMA DE SAÛDE DOS AÇORES 

O Présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, disse em Angra do 
Heroismo, que o seu executive vai 
acentuar, nos proximos dois anos, o 
investimento e a sua atençâo na melhoria 
da situaçâo da saude e na prestaçâo de 
cuidados na Regiâo. 

Carlos César, que discursava na tomada de posse 
do Subsecretario Regional Adjunto do Secretario 
da Educaçâo e Assuntos Sociais, Vitor Carneiro, 
salientou que o Governo encara o gastos no sistema 
de saüde, na sua acepçâo global e desde a 
prevençâo, como um investimento social e nâo 
como um custo. 

Porém, para que se libertem mais recursos 
financeiros e humanos para o investimento na 
Saüde dos açorianos, é indispensâvel conter todos 
os derramamentos inûteis, evitâveis e nâo 
reprodutivos dos meios que estâo empenhados, 
procurando, corn a especialidade e a sensibilidade 
que o sistema em causa exige, toda a racionalidade 
e todos os aproveitamentos de eficâcia, quer ao 
nivel de uma restruturaçào global adequada à 
nossa organizaçâo insular, quer ao nivel dos 
aspectos técnicos e de pormenor que geram um 
envolvimento mais fluido dos seus agentes e dos 
meios - acrescentou. 

Afirmou ainda que além das medidas jâ tomadas e 
a tomar para a correcçâo dos desequilibrios 
financeiros crônicos do Serviço Regional de Saüde, 
da regularizaçào jâ feita das dividas para corn os 

fornecedores e da identificaçâo dos aspectos gérais 
e especificos que têm dificultado e estrangulado o 
nosso sistema püblico, urge, agora, num momento 
em que se encontra em discussâo o novo Estatuto 
Regional de Saüde, encontrar vias que conduzam 
ao maior consenso possivel para a sua aprovaçâo e 
as condiçôes para um envolvimento empenhado de 
todos os seus agentes designadamente os que 
intervêm directamente no sistema. 

Neste âmbito, sublinhou que o executivo quer 
implementar na Regiâo uma organizaçâo corn base 
nas Unidades de Saüde de Ilha, fundamentando-se 
na homogeneidade da relaçâo entre o territôrio e o 
utente, a separaçâo da funçâo e do poder técnico da 
funçâo face ao poder de administraçâo e de gestâo, 
a introduçâo de uma nova filosofia de 
financiamento contratualizado e a entrada em 
funcionamento do Instituto de Gestâo Financeira 
da Saüde, bem como a intervençâo complementar 
ao sistema püblico da medicina privada e de 
instituiçôes particulares. 

Carlos César adiantou que para isso é preciso 
contar corn todos para esta tarefa, desde os 
médicos aos enfermeiros e aos outros profissionais 
de saüde, até âs Misericôrdias, Ordens Religiosas e 
outras instituiçôes particulares de solidariedade 
social nos dominios da saüde mental e dos 
cuidados continuados. 
O Chefe do executivo regional referiu que a 
tomada de posse hoje de Vitor Carneiro marca uma 
nova fase institucional no dominio orgânico da 
coordenaçâo do sector da Saüde nos Açores. 

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL 

ENTREGA CASAS A FAMILIAS DA LAGOA 

O Présidente do Governo Regional dos Açores, 
Carlos César, presidiu à cerimônia de entrega de 
11 habitaçôes sociais do Loteamento da 
Relvinha, na freguesia de Santa Cruz da Lagoa 
(S.Miguel). 
Apôs a cerimônia, Carlos CEsar destacou o 
empenhamento do seu executivo na resoluA„o 
dos problemas habitacionais existentes na 
Regi„o AutUnoma, onde, disse, existirem cerca 
de 15.000 casos de casas degradadasReferiu, a 
propUsito, que o executivo regional vai resolver 
estas situaAies muito mais rapidamente do que 
no passado, quando se construla menos casas do 
que as necess-rias e menos do que este Governo. 
Neste ,mbito, afirmou ainda que este VII < 
Governo Regional gostaria de entregar casas 
todos os dias para resolver rapidamente os 
problemas habitacionais do arquipElago, mas a 
Regi„o n„o tem meios para isso. 
O Présidente do Governo Regional afirmou, por 
outro lado, que a C,mara da Lagoa aproveitou 
bem o financiamento goyernamental de 50 por 
cento para a construA„o destas moradias, 
acrescentando que o mesmo n„o se tem passado 
corn algumas outras autarquias dos AAores. 
As onze familias que agora receberam casas, 
tambEm financiadas em 50 por cento pelo 
Instituto Nacional de HabitaA„o, resîdiam 
anteriormente em barracas e habitaAies muito 
dégradas no concelho da Lagoa. 
Na cerimUnia participaram igualmente o 
Secret-rio Regional da HabitaA„o e 
Equipamentos, JosE Contente, e os Directores 
Regionais da HabitaA„o, Ricardo Silva, e da 
Juventude, Emprego e FormaA„o Profissional, 
Rui Bettencourt. 

I 

Célébré UlillfCrfCSf ‘99 na companhia de CIRV-FM & 
Happy Travellers em Cayo Guillermo, lUbâ. 

Onde estâo situadas as mais bêlas praias do mundo! 
CONNOSCO NO WinfCrfCSf ‘99 ESTARÀO:  1 

PfR(-P R I 
CHURRASQUEIRA 

entro de Informaçâo 
Imoblliârlo & Real Estate Inc. 

A ESCOLHA CERTA PARA UMA COMPRA OU VENDA CERTA 

567-3775 

John Silva 
Corretor 

Rui (Roy) da Silva 
Representande de Vendus 

Kathleen Henriques 
Représentante de Vendus 

Totalmente dedicados à comunidade portuguesa 

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

ESPECIAIS DIÀRIOS DE COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA 
E UMA LISTA DE VINHOS PARA TODOS OS GOSTOS. 

A NOSSA SALA DE JANTAR OFERECE-LHE UM AMBIENTE 
MEDITERRÀNIO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS. 

ÇAbertot todos os dios para almoço e 
jantar 

(excepto às Terças) 

TEL: 537-2098 

Cûzlnha sempre preparada de fresco! 
Os nossos preçûSi.4 Val adoré-losi 

Telefoné para réservas, 
entrega ou take-out 

928 COLLEGE STREET (JUNTO À DOVERCOURT) 

I 
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fascinios capazes de galvanizar as 
novas geraçôes. Os encontros que 
os jovens luso-descendentes 
tiverem em Aveiro corn os 
secretârios de Estado da Juventude 
e das Comunidades foram como 
que O “primeiro beijo o ensaio 
para muitos outros rumos, sendo 
claro O entendimento, a sâ troca de 
ideias, sem clivagens de qualquer 
espécie, sinal de que modos de 
debater e pensar ajustados aos 
tempos de hoje resultam 
plenamente e ' implicam uma 
renovaçâo de modelos que por ai 
proliferam, necessitados 
de...arquivo. O mesmo é dizer que 
se esta a alterar radicalmente a 
estratégia e a forma como as 
comunidades estâo a ser 
governadas. O mesmo é dizer, 
numa linguagem “ multimédia “ 
que estes encontros provaram que 
as pessoas, todas interligadas, 
tornam o sistema numa rede de 
plurissentido, onde o emissor e o 
receptor (re)agem a cada instante, 
sem quebras de produtividade. 

subscrevendo quase que um 
atestado de ôbito aos processos (a 
quem interessam?) até agora 
utilizados por parte de algumas 
estruturas das comunidades. Sem 
pretender exilar questôes de razâo 
que possam justificar ainda certas 
posiçôes, nem os credos pelos quais 
ainda se regem algumas esferas 
representativas desse grande 
universo que sâo as comunidades 
portuguesas, existindo duas 
concepçôes distintas de encarar a 
ligaçâo às mesmas, sou pelos 
apartidârios, bem-parecidos e 
animados luso-descendentes. 

Eduardo Saraiva *Assessor de 

SECCP*Artigo publicado no JN/Porto. 

QUERIDA, ESCOLHI OS MIÛDOS 
Filhos de um século que se diz 
avançado e livre de preconceitos, as 
novas geraçôes de portugueses 
espalhados pelo mundo, corn o ar 
despreocupado de quem vai para a 
praia curtir as ondas, acharam que 
em Portugal continua a baver 
mentalidades curtas e rétrogradas 
que apoiam classificaçôes 
irracionais e descabidas, gente que 
professa o “apartheid” racial e 
xenôfobo, pelo menos em relaçâo 
aos pais:- Hâ portugueses 
e...emigrantesü! Para combater esta 
desagradâvel segregaçâo, os putos 
contrapôem uma comprometedora 
equivalência: - Hâ parvos e 
parvosü! Se a nossa sociedade é tâo 
hipôcrita em relaçâo aos seus 
compatriotas, eles, filhos e netos 
dos que muito deram, dâo e darâo 
a Portugal, pelo contrario, 
assumem sem réservas um 
sentimento de orgulho e profundo 
respeito pela condiçâo de quantos 
tiveram de partir: - Os nossos pais 
nâo foram «émigrantes», foram 
refugiados politico-sociaisü! Este 

agridoce argumente é elucidative 
do alto nivel de preocupaçâo em 
“limpar” a imagem que a partir do 
desconhecimento se fez de duas ou 
très geraçôes obrigadas a procurar 
noutras paragens a estabilidade 
que em Portugal lhes estava 
vedada. Portante, temos jovens 
libertés de estigmas, livres de 
instintos conflituosos, longe dos 
chatérrimos. ideolôgicos e 
ultrapassados conceitos sobre 
“emigraçâo”, uma juventude a 
pensar alto, corn conhecimentos 
culturais, académicos e 
profissionais évidentes (e por de 
mais evidenciados), predisposta a 
nâo perder a sua ligaçâo a Portugal, 
sendo claro que a desejam em 
moldes diferentes, como diferentes 
sâo as suas perspectivas. 
Avizinham-se dias decisôrios do 
amanhâ. Tanto nos circules do 
relacionamento (no duplo sentido) 
como no da politica sobre os mais 
sortidos ângulos, como no das 
infra-estruturas. E nestes dominios 
que residirâo os argumentes e os 

CIRV-fm, abriu as portas ao convivio de Natal 

Zé da Vesga, dâ ‘aulas’ a 

Hernani Raposo e Tony 

‘ Silva... A muUier de Tony, 

esta a leste da conversa. Ela 

sabe que dali nâo sai nada 

dejeito... 

Mais uma mesa bem 

divertida; Manuel Gonçalves 

e Felicidade, Gina e Victor 

Baptista, e Orlando Matias e 

mulher. Casalinhos de 

pombos... 

Dois dos herois da festa. Pelo menos dos 

mais divertidos-.Frank Louis Alvarez e 

Bon Falcone. A juventude e o corte à 

escovinha fazem destas coisas... 

Firma vendedora de sistemas de satélite précisa de um(a) vendedoija) 
que fale Inglês e Português. Experiência no ramo séria vantajosa mas 
nâo necessâria pois o(a) candidato(a) sera treinado(a). Renumeraçâo 
excellente! Envie o seu C.V. alravés de fax para (905) 670-2851. 

Companhia portuguesa précisa de secretària que fale fluentemente 
Português/Inglês. Comunicativa corn o pùblico e conhecimentos de 
computadores. Envie C.V. pelo fax (416) 626-6926. 
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FELIZ NATAL 
Descrito como a época do ano de mais 

alegria e mais harmonia, o Natal movimenta um 
numéro infinito de pessoas que atarefadas se 
deslocam de um lugar para o outro à busca de mais 
uma prenda (que ainda nâo sabem muito bem quai 
sera), mais uma guloseima para esse dia tào 
especial, mais uma coisa daqui e outra dali. 
Quantas destas pessoas se lembrarâo do verdadeiro 
significado de Natal? Sera que é algo subjectivo 
demais para ser discutido? Na verdade, o Natal é 
para uns motivo de muita alegria, ao mesmo tempo 
que é para outros motivo de muita tristeza e 
angüstia. A ganância do homem cega-o, torna-o um 
ser sem sentimentos capaz de passar por cima de 
tudo e todos, atropelando o dia-a-dia dos seus 
irmâos que nada lhe fizeram para merecer 
tamanha crueldade. E o povo de um pais que é 
bombardeado como consequência de meia dùzia 
de ‘fulanos’ que se acham donos do mundo; é a 
exagerada preocupaçâo sobre a vida pessoal de um 
homem, quando milhares de pessoas nesse mesmo 
pais morrem vitimas de fome, criminalidade e 
injustiça; é a preocupaçâo em evitar que a boisa 
sofra uma queda, quando nos paises do terceiro 
mundo, milhares de crianças sofrem a queda da 
morte causada pela fome e pela sede. Mas, é 
Natal!!! Menino Jesus, cada vez te admiro mais!!! 
Admiro-te por quereres, ano apôs ano, transformar- 
te Menino e vires a um mundo tâo cruel como este 
que usa o teu nascimento para prazer pessoal e 
para as artimanhas da sua ganância. Pois, até entre 
os que dizem te admirar, se vê tanta injustiça!!! 
Ocorre-me, aqui, a histôria de uma colega minha. 
Lutando pelo seu futuro e seguindo a sua carreira 
de ensino, esta rapariga foi enviada para uma 
escola catôlica para fazer o seu estâgio. Porque tem 

um nome de étnia diferente (étnia pré-julgada 
como estùpida e ignorante) e porque tem um 
pequeno sotaque quando fala inglês, viu todo o seu 
programa ir por âgua abaixo devido à 
discriminaçâo daquela que a avaliava. Minha 
senhora, a rapariga nunca te fez mal; tal como tu 
tiveste a tua oportunidade, ela esta a lutar pela sua; 
nunca te deu motivo para desgostares delà, é 
aplicada e tem sucesso na sua carreira académica; 
entâo porquê esse racismo, discriminaçâo e 
injustiça? Sô porque te achas oriunda de um povo 
que se julga dono do Canada, nâo te dâ o direito de 
te veres superior a qualquer outra pessoa. Quem 
diria que no seio de uma escola catôlica existia o 
disfarce de Belzebu na pessoa desta senhora? No 
entanto, é uma das que mais luta para ver o Natal 
celebrado na escola. Por isso, é que nâo sei o que 
dizer de mais um Natal. De qualquer maneira, 
boas festas e que este seja mais um santo e feliz 
Natal! Menino Jesus, feliz aniversârio! 

Por: Ana Fernandes 

Ana Fernandes, fez parte da équipa da Air Transat 
que, corn um grupo de entusiasmadas crianças, 
foram pelos céus do Ontario, à procura do Pai 
Natal. E, encontraram-no, para espanto e alegria 
das crianças! Contamos corn a nossa amiga Ana 
Rodrigues, a cicerone eficiente de sempre, e corn a 
simpatia do comandante e todo o pessoal de bordo. 
Uma viagem inesquecivel para todos, 
particularmente, para as crianças e os responsâveis 
da World Vision Canada. O Pai Natal, nâo sô 
ofereceu prendas às crianças a bordo como, ainda, 
em nome da Air Transat, deu 10 mil dôlares para 
as crianças da World Vision! A Maria Amaral, caiu 
das nuvens... 
Esta viagem tradicional da Air Transat à procura 
do Pai Natal, para apoio a instituiçôes de 
beneficiência, é uma das iniciativas mais validas 
que conhecemos, é, voar bem alto! 

SPRING WATER BEVERAGES 

Âguas paras 
adodcadas 

ûnicamente corn o 
açûcar natural dos 

frutos. 

Para mais informaçôes telefone para: 

(416) 744-9822 ou 1-800-361-2369 § 

ASSINE E DIVULGE 

o MILÉNIO 

Assinatura anual por apenas $48, incluindo o G ST. 

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

Faça de « O MILÉNIO » a sua companhia semanal. 

Nome:   

Morada: . 

Telefone: 

Para mais informaçôes: (416) 538-0940 
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Locals de distribuiçâo de O 
MILÉNIO, no circuito do 
PORTUGUESE BOOK STORE; 

BRAMPTON; 
-Fortino ' s 54 
-Sâo Miguel Supermarket 
-Tradicional Bakery and Dell 
MISSISSAUGA: 
-Trigo Bakery 
-Vi - Ana Gifts Inc. 
-Litoral Bakery 
-Feira Nova 
-Nova Pastry 
LONDON; 
-Ocean Food Centre 
-London Portuguese Bakery 
-European Groceries 
CAMBRIDGE; 
Video Europa 
LEAMINGTON; 
-Clube Com. Português 
-Agência Forno 

DISTRIBUIÇÂO DIRECTA 
TORONTO; 
-Papelarias Portugal 
-Silva & Sobral Variety Store 
-College Book Store 
-Discount Mart 
- 3 Padarias NOVA ERA 
- Courense Bakery 
- Pepper’s Café 
-Churrasqueira Costa Verde 
MISSISSAUGA; 
-Tropical Nights Restaurant 
OAKVILLE: 
-Nova Era Bakery 
-Azores Supermarket 
-Tahiti Bakery 
-Kingsway Bakery 
-John’s BBQ^ 
HAMILTON: 
-Alves Supermarket 
OTTAWA: 
-José Soares (Delegaçâo) 

Info: (416) 538-0940 

CIRV-fm, abriu as portas ao 
convivio de Natal 

0 casai JoseJina e 
Morim, em risada 

pegada com o nosso 
produtor chinés. Jâ sei 
porque seestâo a rir: nâo 

se entendem... 

Nellie e Tony Couto, a senhora Miller e, imagineml, Tony Silva e mulher, agarradinhos... 

Luis Fernandes, dd o mote à 
conversa, com o Amaral, o casai 

Alves e, ainda, o casai Gloria e Zi 
da Vesga. Em belexa... 

Waldemar Mejdoubi e Tony 

Silva, fartaram-se de dançar. 
Quai deles era ela ? 
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A mesa que o Europa Catering expos aogosto requintado da rapaziada foi exceknte. Vtjam os 

cuidados de John Martins, Hemani Raposo e Frank Alvarez, a encher o prato... 

E, aqui, no mesmo 

ritual à voüa da 

mesa. Bon, Virna, 

Debbie e namorado, 

e, ainda, a 

Marlene... 

Ah, mas hd mais. 

Na mesa nâo 

faliaram outras 

cuidadosos. 

Waldemar 

Mejdoubi, Vima e 

namorado. Bon 

Falcone e Ma^e 

Medeiros... 

Pensavam que tinham acabado? Olhem para a Gina, Fernanda Pinto, o Carlos 

Cuevas e 0 Francisco Valenzuela e companheira... 

Tel-e Connect Systems Ltd. 

A maior companhia privada 
distribuidora de sistemas de 
telecomunicaçôes do Canada, 

NORSTAR 

MERIDIAN 1 

COMPANION 

N0RTEL 
NORTHERN TELECOM 
AUTHORIZED DISTRIBUTOR 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Telecommunications Systems 
Wireless Communications Systems 
Integrated Data Wiring Systems 
Voice Processing / Voice Mail Systems 
Call Centre Applications/ACD Systems 
ISDN/BRI Digital Services 
CTI Applications 
Networking 
Office Integration 
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Tel-e Connect Systems, 
é o feliz recepiente de um prémio no 

Authorized Independent Distributor Awards 
pelos produtos 

Norstar and Companion. 

ESCRITORIOS DE REPRESENTAÇÀO 
ATRAVÉS DO CANADÂ 

SERVIÇO DE 24 HORAS: 1-888-935-1234 
101 TORO ROAD, UNIT 28, TORONTO, ONTARIO 

Tel: (416) 635-9133 Fax (Vendas): 635-1711 
WWW.tcscanada.com 
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Obra de Saramago é 
prenda de Natal na Suécia 

As obras de José 
Saramago têm uma 
grande procura entre 
os suecos, que 
parecem considerar os 
livros do Nobel da 
Literatura uma 
excelente prenda de 
Natal, segundo Hans 
Berggren, tradutor de 
Saramago para a 
lingua sueca. De 
acordo com o tradutor, 
a maioria dos suecos 
decobriu agora os cinco livros de 
Saramago traduzidos para aquela 
lingua - “Memorial do Convento”, 
“Historia do Cerco de Lisboa”, 
“Evangelho Segundo Jesus Cristo”, 
“Ensaio Sobre a Cegueira” e “Todos 
os Nomes” -, o que fez aumentar em 
cerca de 20 exemplares por dia as 
vendas do escritor português. Para 
Berggren, Saramago era antes mais 
conhecido entre os intelectuais e 
pessoas interessadas pela literatura 
mundial, que jâ o consideravam um 
dos grandes escritores portugueses da 
actualidade. Berggren, que traduziu 
très dos cinco livros de Saramago 
para a lingua sueca, disse que com a 
atribuiçâo do Nobel da Literatura ao 
escritor português a procura da sua 

obra aumentou de tal 
modo que os dois mil 
exemplares que havia em 
“stock” esgotaram-se no 
mercado em meia hora. 
Perante esta situaçâo 
inesperada, o editor de 
Saramago na Suécia teve 
que mandar editar mais 
55 mil exemplares, os 
quais se encontram 
praticamente esgotados. 
Em Janeiro, a obra de 
Saramago vai chegar às 

bancas suecas no formato de livro de 
bolso, para poder ser facilmente 
levado para o emprego ou para férias. 
Também na Suécia, tal como 
acontece entre a maioria dos paises 
europeus, o “Evangelho Segundo 
Jesus Cristo” é a obra que divide os 
seus fâs. Este foi o caso de Marianne 
Eyre, que traduziu os primeiros dois 
livros de Saramago, mas que, como 
catôlica convicta, deixou de o fazer 
quando chegou a vez do “Evangelho 
Segundo Jesus Cristo”, por 
considerar o seu conteûdo 
incompativel corn a fé cristâ. 
Marianne Eyre sô voltou a traduzir 
para Saramago durante as cerimônias 
de atribuiçâo do Prémio Nobel da 
Literatura de 1998. 

Norte-americanos 
continuam a apoiar présidente 

Apesar do voto de destituiçâo de 
sâbado contra o présidente Bill 
Clinton, os norte-americanos 
continuam a apoiar a sua gestào e a 
nâo querer a destituiçâo ou a 
demissâo, segundo sondagens 
difundidas hoje. Lima sondagem 
conjunta da cadeia de televisâo CNN 
e do diârio “USA Today” indica que 
73 por cento dos norte-americanos 
aprova a forma como Clinton esta a 
desenvolver o seu trabalho. 
Este apoio é inclusivamente superior 
em 10 pontos ao obtido numa 
sondagem équivalente realizada na 
semana passada, antes do pedido de 
destituiçâo da Câmara dos 
Représentantes. Também a 
sondagem conjunta “CBS News”- 
”New York Times”, realizada sâbado 
e domingo, aponta para uma 
aprovaçâo da gestâo do présidente 
por 73 por cento dos inquiridos, 
superior em cinco pontos à revelada 
numa sondagem semelhante da 
semana passada. Este estudo mostra 
ainda que os republicanos têm agora 
a sua mais baixa popularidade 
registada nos 14 anos em que estes 
meios realizam estas sondagens. Uma 
outra sondagem, do diârio “The 
Washington Post” e da cadeia de 
televisâo ABC, indica que 59 por 
cento dos inquiridos nâo esta de 

acordo corn o julgamento do 
présidente, contra 40 por cento a 
favor do mesmo. Questionados sobre 
se o Senado deve destituir Clinton, 66 
por cento dos entrevistados declaram 
nâo concordar corn essa medida, 
enquanto 33 por cento dizem 
concordar. Setenta e nove por cento 
declaram ainda nâo concordar corn a 
atençâo que tem sido dada âs 
infidelidades matrimoniais do 
présidente. Finalmente, um inquérito 
conduzido pela NBC imediatamente 
apôs o voto da Câmara dos 
représentantes, indica que 72 por 
cento dos norte-americanos aprovam 
a manutençâo de Clinton na 
presidência, contra 25 por cento que a 
desaprovam. 

Os ôrgâos de informaçâo interpretam 
estas sondagens como uma indicaçâo 
de que os norte-americanos têm uma 
opiniâo clara sobre o que se esta a 
passar corn o présidente, 
considerando que ele deve ser 
repreendido mas nâo afastado do seu 
cargo, uma vez que a mentira nâo pôs 
em perigo o pais nem o seu trabalho. 
A propôsito, o porta-voz da Casa 
Branca Barry Toiv declarou: “O 
pùblico reconhece claramente a 
natureza apartidarista deste 
processo”. 

Bill Clinton pôe fim aos 
ataques aéreos ao laque 

O Présidente Bill Clinton pôs sâbado 
à noite fim aos ataques aéreos ao 
Iraque e à operaçâo anglo-americana. 
“Missâo cumprida”, ao termo de 70 
horas da operaçâo “Raposa do 
Deserto”, disse Clinton que falava a 
partir da Casa Branca, rodeado pelos 
seus principais conselheiros militâtes 
e diplomâticos. 

Os Estados Unidos “continuarâo 
vigilantes e prontos a recorrer à 
força” caso o Iraque tente reconstruit 
o seu arsenal de armas de destruiçâo 
massiva, acrescentou. O Présidente 
norte-americano reafirmou a sua 
vontade de ver surgir um novo 
Governo no Iraque e assegurou que 
Washington iria “reforçar o seu apoio 
à oposiçâo iraquiana”. 
O Pentâgono informou que a ofensiva 
aniquilou 100 alvos, envolvendo 650 
ataques; 425 missels cruzeiro, cada 
um corn o valor de $750.000, que 
foram disparados de barcos de guerra 
dos Estados Unidos situados no Golfo 
e bombardeiros B-52. 
Também o Reino Unido pôs fim aos 
raides aéreos contra o Iraque, 
anunciou o primeiro-ministro 
britânico. Tony Blair. Tony Blair, 
disse em Londres, que a operaçâo 
militât anglo-americana tinha 
alcançado os seus objectives. 

“Podemos estar satisfeitos por um 
trabalho bem feito”, disse em 
Downing Street, o primeiro-ministro 
do Reino Unido. “Os nossos 
objectives foram atingidos”, 
acrescentou. “Estâmes orgulhosos 
dos homens e mulheres que serviram 
sob a bandeira”, disse. Tony Blair 
lançon uma advertência ao 
Présidente iraquiano afirmando que 
o Ocidente continuarâ vigilante e estâ 
pronto a agir caso este volte a faltar. 
“Tinhamos como objective derrubar 
e tornar inopérantes as capacidades 
militâtes de Saddam Hussein e 
conseguimo-lo. 

Importantes infraestruturas militâtes 
de Saddam Hussein ficaram em 
ruinas”, disse o primeiro-ministro 
britânico. Por seu lado o vice- 
primeiro ministre iraquiano Tariq 
Aziz declarou que 62 soldados 
morreram e 180 ficaram feridos 
durante as quatre noites de ataques 
aéreos anglo-norte-americanos. 
Aziz divulgou estes nümeros numa 
conferência de imprensa, como prova 
da sua afirmaçào segundo a quai os 
Estados Unidos nâo conseguiram 
infligir estragos à potência militât 
iraquiana. “Gabaram-se de um 
grande êxito... Mentiram”, declarou 
Aziz. 
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Resultados da 15^ Jornada 

Boavista 3 
Campomaiorense 1 
FC Porto 3 
Salgueiros 5 
Alverca 3 
Uniao Leiria 1 
Vitoria Setubal 1 
Benfica 3 
Sp. Braga 1 

Farense 0 
Guimaraes 0 
Sporting 2 
Rio Ave 1 
Maritimo 0 
Beira-Mar 0 
Chaves 0 
Académica 0 
Estrela Amadora 1 

I Divisâo (16/a jornada) - Classincaçâo 

EQUIPA P 

1 FC PORTO 38 
2 BOAVISTA 35 
3 BENFICA 33 
4 SPORTING 32 
5 AMADORA 29 
6 UNIAO LEIRIA 27 
7 SALGUEIROS 25 
8 SETUBAL 21 
9 RIO AVE 19 
10 BRAGA 18 
11 GUIMARAES 17 
12 FARENSE 17 
13 ALVERCA 17 
14 CAMPOMAIOR. 15 
15 BEIRA-MAR 14 
16 MARITIMO 12 
17 CHAVES 12 
18 ACADEMICA 10 

Programa da 17/a jornada: 

03 Janeiro /99 

Vitôria Guimarâes - Alverca ^ 
Maritimo - Boavista 
Farense - Uniâo Leiria 
Beira-Mar - Salgueiros 
Rio Ave - Sp. Braga 
Estrela Amadora - FC Porto 
Sporting - Benfica 
Académica - Vitôria Setùbal 
Chaves - Campomaiorense 

Melhores marcadores do 
campeonato português de 

futebol apôs a 16/a jornada: 

-16 golos: 
Mario JARDEL - FC Porto, Brasil 

- 15 golos: 
NUNO Ribeiro “GOMES”, Benfica 

• 11 golos: 
Elpidio SILVA - Braga, Brasil 

- 9 golos: 
Ion TIMOFTE - Boavista , Roménia 

- 8 golos: 
Ivaylo lORDANOV, Sporting, Bulgaria 

Europeu: Portugal vence Espanha e sagra-se campeâo 
Portugal sagrou-se no passado sâbado campeâo europeu 
de hôquei em patins pela quarta vez consecutiva, ao 
vencer a Espanha por 2-1, apôs recurso aos remates da 
linha de grande penalidade, na final da 43“ ediçâo da 
prova, realizada Paços de Ferreira. No jogo de nervos de 
mais uma final ibérica, os hoquistas portugueses 
pareceram acusar o peso da dupla responsabilidade de 
defenderem très titulos consecutivos e de o fazerem em 
casa. O primeiro exemple disse foi dado logo aos 30 
segundos, quando Paulo Alves atirou contra a barreira, 
apôs um livre cobrado por Vitor Fortunate, e a équipa 
portuguesa se “esqueceu” de Caceres Calvera, que ficou 
corn a bola e partiu isolado para a baliza, valendo na 
altura a boa intervençâo do guarda-redes José Carlos. O 
encontre decorria muito equilibrado e Portugal, que 
estava notoriamente melhor no ataque, criava algumas 
situaçôes de perigo junto da baliza de Edo Bosch, 
principalmente por intermédio de Tô Neves, que por 
duas vezes surgiu “na cara” do guardiâo espanhol, mas 
nâo teve a calma necessâria para o ultrapassar. E foi 
fruto de uma desconcentraçâo portuguesa que a 
Espanha chegou ao golo: os espanhôis marcaram um 
livre rapidamente, ainda no seu meio-campo, a bola 
seguiu para Gabaldon, corn Benito a acompanhar o 
lance e a provocar uma superioridade numérica (apenas 
Vitor Fortunate tinha recuperado) que nâo foi 
desperdiçada. Estava inaugurado o marcador, numa 
primeira parte muito equilibrada, em que uma das 
équipas foi mais eficaz. Nestes 20 minutes iniciais, 
destaque ainda para uma grande. penalidade que 
Borregan tentou concretizar, mas a que o guarda-redes 
português se opôs corn segurança. A segunda parte 
revelou uma équipa portuguesa mais pressionante, a 
jogar “em cima” dos espanhôis, que tentavam manter a 
vantagem preciosa obtida no primeiro tempo. Sô que o 
seleccionador português, Cristiano Pereira, tinha um 
“trunfo” chamado Ricardo Pereira “guardado” no 
banco. Lançou-o e foi o jovem jogador que ditou o 
prolongamento, ao marcar um golo em tudo idêntico ao 
esp'anhol, a passe de Tô Neves. No prolongamento 
assistiu-se ao natural receio 
de ambas as équipas 
sofrerem um golo que 
poderia deitar tudo a 
perder e nâo foi de 
estranhar que a decisâo do 
campeonato transitasse 
para o desempate por 
remates da marca de 
grande penalidade, em que 

Portugal conseguiu marcar um e os espanhôis 
permitiram sempre a defesa a José Carlos. Estava 

encontrado o vencedor do 
43° Campeonato Europeu de 
Hôquei em Patins, no quai 
Portugal alcançou o seu 20° 
titulo, quarto consecutivo. 

Fase do jogo Portugal vs 
Espanha, que decorreu em 
Paços de Ferreira, a 
contar para o Campeonato 
da Europa de Hôquei em 
Patins. 

AÇORES NOS III JOGOS DAS ILHAS 

A Regiâo Autônoma dos Açores volta a participar no 
prôximo ano nos Jogos das Ilhas, se realizam em 
Palermo, ha Sicilia (Itâlia). 
Na ediçâo de 1999, que tem lugar a 4 e 5 de Junho, 
participam, para além dos Açores, as Baléares, as 
Canârias, Chipre, a Côrsega, a Madeira, Malta, a 
Sardenha e a Sicilia. Destinados a jovens atletas 
nascidos em 1984 e 1985, os 111 Jogos das Ilhas vâo ser 
disputados nas modalidades de andebol, atletismo, 
basquetebol, judo, nataçâo, ténis de mesa, vela e 
voleibol. 
Este evento desportivo, cujas primeiras duas ediçôes 
tiveram lugar em Ajaccio, na Côrsega, é anual e reüne 
atletas de 14 e 15 anos das regiôes insulares 
europeias.Pretende-se corn esta realizaçâo incutir nos 
jovens um espirito e uma cidadania europeus e 
transmitir uma mensagem desportiva fundamentada no 
“fair-play” e no respeito pelos outros, para além de 
possibilitar o encontro entre jovens de origens e culturas 
diferentes que têm em comum a insularidade. 

i 

NHL 
Re$uUado§e I 
ClassUicacâo 
Resultados dos jogos 
realizados na terça-feira: 

St. Louis 3 
N.Y. Islanders 3 

Phoenix 6 
Detroit 2 

Los Angeles 3 
Pittsburg 0 

Vancouver 5 
Calgary 3 

Anaheim 1 
Colorado 0 

Classificaçâo da 
Divisâo Nordeste 

(antes do jogo Toronto-Dallas) 

Toronto 40 
Bufalo 39 
Boston 36 
Ottawa 31 
Montreal 23 

GALLERIA f 
SHOPPING 
CENTRE 

A gerêneia e os comerciantes da 
Galleria Shopping Centre deseja a 
todos umfeliz Natal e um prôspero 

ano novo. 

NA ESQUINA DA DUPONT E DUFFERIN TELELEFONE: 533-2317 
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JOAO PINTO, bom de bola e de coraçâo 
Joào Pinto, O menino de ouro do Benfica, fez contas à vida e, ofereceu aos 

meninos carentes da UNICEF, um cheque de Mil Contos l 
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Couceiroyjoào Pinto, o flOm e ...o cheque para as crianças 

sob a benefîciência da UNICEF. 

O endiabrado e talentoso futebolista, sob o 
manto do vigor e da luta domingo-apôs-domingo, 
tem um grande coraçâo bondoso. Nâo consegue 
esconde-lo! As crianças, desprotegidas que 
‘vejetam’ por esse mundo fora, com algum 
aconchego da UNICEF, 
merecem de JOÀO PINTO 
todo o carinho para que, neste 
Natal, possam ter um pouco 
mais do que o habituai. No 
fundo, o dinheiro nâo é tudo ! 
Se todas as crianças do mundo 
pudessem ter o que os seus 
prôprios filhos têm, como séria 
bom e o mundo melhor! Mas, a 
crua verdade, anda a milhôes 
de anos luz da realidade. 
Milhares e milhares de 
crianças morrem, diâriamente, 
por falta de âgua e pàoü! Nâo 
se pede mais: Apenas âgua e pâo, meus senhores! 
Claro, muitos vâo dizer.-O Joâo Pinto dâ porque 
tem muito! 
-Ok!- Refutamos nôs.-E, outros, que têm mais 
ainda e nada dâo? E aqueles que têm menos, que 
podem dar menos, e nada dâo? Apenas dizem 

que os outros dâo, porque têm? O problema é 
que, s6 dâ quem tem coraçâo e entende as 
misérias da humanidade, particularmente, das 
crianças e idosos. Somos demasiadamente 
acomodados e distraidos. O nosso egoismo nâo 

deixa ver o que nos rodeia. 
Paciência! O mundo esta feito 
assim. Mas, pelo amor de Deus, 
nâo critiquem que dâ. Nâo 
digam que é para dar nas vistas 
ou por puro ‘marketing’... Dar é 
importante, especialmente, se 
nâo hâ intençâo de...receber! A 
felicidade de dar a quem précisa 
deverâ, SEMPRE, sobrepôr-se 
aos ‘negôcios ' e às gratidôes de 
ocasiâo. 
Joâo Pinto, deu mais contos, no 
Natal, às crianças do que golos 
ao Benfica mas, estâ perdoado! 

As crianças sâo uma prioridade mais présenté do 
que o Benfica. Entre o PÀO e a GLÔFCIA, escolhe 
sempre o PÀO, amigo Joào, o pâo nosso de cada 
dia! E, se puderes marcar uns golitos, ninguém te 
leva a mal... 

JMC 

José Eustâquio 

Servindo a Comunidade Portuguesa 

Licença para o consume 

de bebidas alcoôlicas em festas 

comunitârias de negôcios ou particulates. 

Consulte-nos para mais inforinaçôes. 

Labatt Breweries Ontario; (416) 240-3068 

Labatt Breweries Ontario: (416) 240-3068 

As nossas cervejas 
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