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O MILÉNIO 

Col ILIL UHL SL 

sem ver tel]> ras 

Foram tantos os amigos que nos enviaram 
postais e cartas de BOAS FESTAS que, a 
melhor soluçâo, é retribuir através do 
prôprio jornal O Milénio. 
Chegamos nâo sô aqueles que gentilmente 
nos brindaram como também aos outros que 
nâo O fizeram por esta ou aquela razâo. E 
agradâvel sentir a amizade e o apoio de tanta 
gente. E uma recompensa que nâo hâ 
dinheiro que pague. 
Somos um semanârio jovem mas, 
pessoalmente, jâ vivo para e da Comunidade, 
hâ muitos anos. E, graças a Deus, o carinho 
recebido desde entâo a esta parte é 
reconfortante e de agradecer corn toda a 
lealdade e profundidade. Bern hajam! 
Quando assim acontece nasce em nos uma 
sensaçâo de bem estar nâo sô pela atitude em 
si mesma mas, acima de tudo, porque 
ficamos corn a certeza que conseguimos 
atingir aquilo a que nos propusemos e corn o 
agrado de muita gente. Os tais amigos que 

nos lisonjeiam corn os sens simpâticos 
cartôes e outras manifestaçôes de apreço que 
muito nos honram e que penhoradamente 
agradecemos. 
Bem sei que generalizando desta forma nâo 
conseguimos dar o mesmo valor em relaçâo 
ao que recebemos. Mas, contamos corn a 
vossa generosa compreensâo, para que nâo se 
sintam minimizados e, muito menos, 
marginalizados. 
Sem os nossos amigos de sempre a nossa 
existência como Orgâo de Informaçâo nâo 
faria sentido. Portanto, bem longe do nosso 
pensamento, ter para convosco quaisquer 
atitudes de menos correcçâo. Nos, em O 
Milénio, somos eternamente devedores da 
vossa amizade e companhia. Vos, Leitores, 
Patrocinadores e Amigos, sâo o "pâo nosso 
de cada dia", por isso, que a vos também 
nunca faite o pâo, a paz e a alegria de viver! 
BOM NATAL a todos. 

JMC 

TU CA TU LA 
com os Leitores 

Ola, bons amigos. 

Nesta quadra festiva consagrada à famüia e ao 
menino Jesus, vamos neste "Tu câ tu là"falar 
apenas de coisas importantes inidadas por nos 
(Comunidade) ou a ter lugar entre nos. 

O CONGRESSO NACIONAL LUSa 
CANADIANO envlou ao Primeiro-Ministro 
do Canadâ, The Honourable Jean Chrétien, uma 
carta identificadora dos assuntos para os quais o 
povo Timorense nécessita da cooperaçâo da 
comunidade internacional para alcançar uma 
compléta liberdade politica e econômica. 
O CONGRESSO solicitou o apoio canadiano nas 
seguintes areas: 
-O reconhecimento oficial de Timor Leste como 
pais independente e a integraçâo de Timor Leste 
em organizaçôes internacionais. 
-LFm aumento da contribuiçâo Canadiana para o 
trabalho humanitârio em Timor Leste. 
-Liderança na investigaçâo dos crimes contra a 

^ humanidade e nos esforços para levar a tribunal 
aqueles que os cometeram. 
-Exercer pressâo sobre o governo da Indonésia para 
que contribua financeiramente para a reconstruçâo 
de Timor Leste. 
-Oferecer ao Governo Timorense o apoio de peritos 
Canadianos nas âreas das telecomunicaçôes e 

exploraçâo e gestâo de recursos naturais. 
-Ajudar a criaçâo de um fundo financiado pela 
comunidade internacional e destinado a criar 
incentivos para o investimento industrial em Timor 
Leste. 
Para mais informaçôes contactem Vitor Fonseca: 
(416) 486-4270 Ext.2605. 

A EMBAIXADA DE PORTUGAL, em 
Ottawa, enviou-nos um convite para que 
participemos numa palestra sob o tema: "Os 
grandes objectivos da Presidência Portuguesa 
2000". 

Esta palestra terâ lugar na Embaixada de Portugal, 
na Sala Atlântico, 4a. feira, dia 12 de Janeiro de 
2000, corn inicio às 18 horas. Sera servido um Porto 
de Honra. O nosso obrigado pelo convite e o desejo 
de Feliz NATAL. 

O Vereador Màrio Silva comunicou-nos que a 
sua Assessora Ana Bailâo irà trabalhar na 
Embaixada do Canadâ, em Lisboa, durante o 
primeiro semestre do ano 2000 afim de assistir a 
Embaixada por ocasiâo da Presidência de Portugal 
na Uniâo Europeia. 
A ANA BAILÂO ira trabalhar em vârios projectos 
designados pela Embaixada Canadiana e sera 
responsâvel por apresentar, ao Governo 
Canadiano, relatôrios sobre o programa politico e 
logistico da Uniâo Europeia. 
A escolha de Luso-Canadianos para representar e 

trabalhar para o Governo Canadiano é fruto da 
importância que o Canada dâ ao 
multiculturalismo. Parabéns, Ana Bailâo. Até 
Junho de 2000! 

A SL Clair West Services For Seniors - ST. 
CLAIR WEST SERVIÇOS PARA IDOSOS, 
situado no 1669 Eglinton Ave., West, em Toronto, 
précisa corn URGÊNCIA de Motoristas 
VOLUNTARIOS para tornar a vida de um idoso 
mais especial e mais feliz. 
Voluntârios que levem os idosos a consultas 
médicas e a. sessôes de terapia, a passeios, às 
compras, etc, uma vez por semana. 
Dâ-se subsidio de gasolina. Ajude os idosos da 
Comunidade. Ligue para os Serviços de 
Voluntârios: (416) 787-2114. 
Paie corn a Belisa Paulo. 

JMC 
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A histôria dapioneira 
Maria Celeste Freitas Pereira, 
é uma histôria que serve para 
contar no Natal pela sua 
ternura e graça e, ao mesmo 
tempo, por oferecer em poucas 
palavras todo o drama da 
separaçào entre casais e, 
depois, O reencontro... A Maria Celeste Freitas 

Pereira, nasceu no Faial do 
Norte, Ilha da Madeira, em 
12 de Fevereiro de 1926. 

Casou com Jordao Isidro de Freitas, 
no Faial do Norte, no dia 12 de 
Novembro de 1949. 
O marido Jordao de Freitas embarcou 
para o Canada na primeira leva de 
madeirenses, em 3 de Junho de 1953. 
Maria Celeste ficou so na Madeira 
com os filhos jâ nascidos na altura, 
Eugénio Isidro de Freitas (hoje com 49 
anos), Cecilia Benvinda de Freitas (48 
anos) e Orlando José Freitas (jâ 
falecido no Canada, em 1972). Este 
inditoso Orlando José foi o 
protagonista da insôlita histôria que 
abordamos na introduçâo... 
Maria Celeste chegou ao Porto de New 
York em 27 de Novembro e chegou a 
Toronto no dia 28 de Novembro de 
1953. Corn os filhos nos braços e a 
ânsia de reencontrar o marido, para 
desabafar saudades e incertezas, 
"arrancou" do Aeroporto corn a 
familia incompleta! Na cegueira do 
reencontro e uniâo familiar. Celeste e 
Jordào esqueceram o bébé Orlando 
José no Aeroporto. Hoje, é um 
episôdio para relembrar e rir mas, na 
altura, foi uma grande afliçâo. 

Bright". Pelo meio, devido a 
nâo gostar de viver no 
Canada, Celeste e os filhos 
foram para o Brasil (1960), 
mas a aventura sô durou 6 
meses, tendo regressado a 
Toronto. Pelas mesmas 
razôes, compraram casa na 
Madeira em 1971, là 
viveram uns tempos, mas 

psicôlogos, etc... Porque, para além de 
tudo isto, morre o seu filho Orlando 
José Freitas e, seu marido Jordào, 
desapareceu de casa corn a auxiliar 
que tratava da Maria Celeste. O 
destino quando quer é realmente 
cruel! 
Doente, traumatizada e a braços corn 
todos os dramas da sua vida. Maria 
Celeste dividiu tarefas corn os filhos, 
sempre a seu lado, e iniciou um 
pequeno negôcio de vender porta-a- 
porta, entre familiares e amigos, os 
conhecidos "Tapperware", caixas de 
plâstico para guardar coisas, 
especialmente, produtos alimenticios. 
A vida nâo foi fâcil para esta mulher. 
Um agradecimento faz questâo de 
fazer: Aos filhos e, particularmente, ao 
genro Jack Spadalier, marido da filha 
Cecilia, que desde sempre se 
prontificou a ajudar e a dar trabalho 
aos filhos nos sens salôes de 
cabeleireiro, sem os deixar perder a 
escola. -"Jack, foi o "pai" dos meus 
filhos!",-salientou, corn gratidâo. 
Maria Celeste. 
Na altura em que os portugueses 
comemoraram as Bodas de Prata no 
Canada, corn a presença do Présidente 
da Regiâo Autônoma da Madeira, Dr. 
Alberto Joâo Jardim ( a sua la. saida 
da Madeira, apôs ter sido empossado 
no cargo), a Maria Celeste Freitas 
Pereira recebeu uma Plaça 
Comemorativa por ter sido a primeira 
mulher portuguesa a ter um filho em 
Toronto. Nessa altura, em 1969, sua 
filha Cecilia, concorria e vencia o 
titulo de Miss Cinderela, e 
conquistava o 3o. lugar no concurso 
Miss Portugal. Segundo a Maria 
Celeste recorda, as primeiras 
mulheres a chegarem ao Canada 
foram a Zita do Placido (Montreal), a 
senhora Caires (Niagara Falls) e a 
senhora Nôbrega, em Windsor, além 
delà prôpria. As distâncias nessa 
época eram mais sentidas devido as 
poucas pessoas que se radicavam e à 
falta de comunicaçôes. 

Para que a histôria de Maria Celeste 
continue a justificar o espirito 
natalicio, em compléta sintonia corn 
os filhos, resolveu admitir que seu ex- 
marido Jordào visite sua casa e 
conviva corn os filhos. Aguas passadas 
nâo movem moinhos... 

-Felizmente que naquela época nâo 
roubavam nada em Toronto! - disse 
corn uma gargalhada feliz a Celeste, 
quando nos narrou o acontecimento. 
O casai Jordào e Maria Celeste Freitas 
Pereira, teve mais 5 filhos além dos jâ 
mencionados: Paulo Steven de Freitas, 
nascido no Western Hospital, em 
Toronto, actualmente corn 44 anos; 
Gilberto de Freitas (42 anos); 
Margareth Maria de Freitas (41 anos); 
Raül de Freitas (40) e Gabriel de 
Freitas (36). 
Ainda hoje, a Maria celeste "gravita" à 
volta dos filhos como uma "galinha", 
sâo sempre os seus meninos... 
Esta mulher de rija têmpera para além 
de tomar conta da familia, logo em 
1953, começou a trabalhar numa 
companhia de Cerejas. Em 1957, 
passou para uma fâbrica de costura 
onde se manteve até 1963, altura em 
que iniciaram uma pequena 
companhia de limpeza, a "New 

Jordào e Celeste 

com os très 
primeiros 

fiUios, HO inicio 
de vida no 

Canadâ. 

Nas fotografias, acima e ao lado, toda a 

familia reunida. A màe Maria Celeste, 
filhos, genres e netos. Uma felicidade apôs 

tanta amargura. 

voltaram a Toronto em 1972. Por 
insistência dos filhos para que a màe 
deixasse de trabalhar, o casai vendeu o 
negôcio da limpeza nesse ano de 1972, 
ficando o Jordào na gerência. Como os 
compradores nâo pagaram o devido, a 
"New Bright" voltou para os cuidados 
da familia Freitas, embora a Celeste e 
os filhos sô ficassem corn très 
pequenas casas. Por essa altura, um 
inesperado e estüpido acidente de 
automôvel, levou a Celeste para o 
Hospital corn vârias escoriaçôes e 
fracturas, particularmente, nas 
costelas e no joelho da perna direita. 
Quatro anos de muitas operaçôes, 
sofrimentos, terapias, consultas corn 
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Alegria e tristeza por 
Macau 

O Présidente Jorge Sampaio fez o 
discurso de despedida. Emocionado. 
A China celebrou o regresso do 
territorio à pâtria 

A bandeira portuguesa jâ nâo 
esvoaçava no mastro. Estavam, jâ la no 
alto, a bandeira verde de Macau, com 
a flor de lotus, e a da China. Macau 
voltou a ser chinés, mas os muitos 
convidados para as cerimônias, a 
começar pelos présidentes de Portugal 
e da China, iam saindo ao som da 
Cançâo do Mar. Foi um adeus 
português que emocionou Jorge 
Sampaio ao ver a bandeira vermelha e 
verde descer, pela ultima vez. E a 
cantar A Portuguesa. Um aperto de 

mâo de cerca de dez segundos entre 
Jorge Sampaio e Jiang Zemin selon a 
transferência de Macau de Portugal 
para a China, pondo termo a 442 anos 
de administraçâo portuguesa no 
territorio. Minutos antes, 
exactamente as zero horas de 20 de 
Dezembro - porque o protocolo foi 
seguido à risca -, tinha nascido a 
Jfegiâo Administrativa Especial de 
Macau (RAEM), evento testemunhado 
por centenas de convidados. Um dos 
momentos mais aplaudidos na 
cerimonia foi o do abraço entre Vasco 
Rocha Vieira, o ultimo governador 
português de Macau, e Edmund Ho 
Hau Wah, o primeiro chefe do 
Executivo da RAEM. E Sampaio fez 
questao de distinguir Rocha Vieira 
com uma saudaçâo especial, levando a 
maioria dos présentes a aplaudir o 
ultimo governador, numa homenagem 
que nâo estava prevista no rigoroso 
alinhamento das cerimônias. O 
ambiente de emoçâo contrastou com a 
festa dos Chineses. Ainda antes da 
meia-noite, milhares de pessoas 
começaram a juntar-se na Praça do 
Leal Senado para assistir, num ecra 
gigante, às cerimônias. E celebraram a 
mudança de soberania com gritos de 

jùbilo. Pouco tempo depots de a 
bandeira da RAEM ondular pela 
primeira vez nos céus de Macau, 
operârios no Leal Senado fizeram 
subir, ao som de gritos e acenos de 
alegria, uma enorme tela com o novo 
brasao da edilidade, que cobre o 
escudo anterior. O novo brasao, de 
Guilherme Ng Wai Meng, mantém a 
cor azul do municipio, sô que agora 
mais escuro, mas substitut os anjos por 
duas pombas e a esfera armilar pela 
flor-de-lôtus. Sofia Lopes, de 20 anos, 
que viveu em Macau mais de 10 anos, 
abandonou a praça lavada em 
lagrimas. A Lusa disse nâo ter 
palavras para explicar a tristeza: 
'Torque sempre achei que Macau era a 
minha terra e agora é dificil pensar o 
mesmo." 
A milhares de quilômetros de 

distância, na capital 
da China, "o regresso 
de Macau à pâtria" 
foi celebrado por 
cerca de 30 mil 
pessoas na enorme 
Praça de Tiananmen 
com mùsica e fogo- 
de-artificio e dois 
ecrâs gigantes. 
Estavam doze graus 
negatives e a festa 
durou menos de uma 
hora. Por essa hora, 
jâ a comitiva 
portuguesa tinha 
deixado Macau. O 
ùltimo a partir foi 
Rocha Vieira, o 

ùltimo governador. 

E os Chineses disseram: 
•Ao Men ni hao" 

Em Pequim, na Praça Tiananmen, 
milhares de pessoas festejaram o 
regresso de Macau à "mâe-pâtria". 
Segunda-feira foi feriado. 

Segunda-feira foi feriado nacional na 
Repüblica Popular da China. A noite, 
num dos pavilhôes gimnodesportivos 
de Pequim, houve um grande comicio- 
espectâculo corn a presença do 
Présidente Jiang Zemin e de todos os 
outres seis membres do Politburo do 
Partido Comunista Chinés, a cûpula 
do Poder. Uma festa que pretende 
assinalar a reunificaçâo da China apôs 
a reintegraçâo das ex-colônias 
britânica e portuguesa de Hong Kong 
e Macau. 
Junto ao painel viam-se quatre 
grandes caractères, também 
vermelhos: "AO MEN NI HAO" ("Olâ 
Macau"). 
Hâ dois anos e meio, quando a China 
reassumiu a soberania sobre Hong 

Kong, os festejos realizados no mesmo 
local reuniram cem mil pessoas e 
duraram até ao nascer do Sol. Desta 
vez, devido ao frio, as celebraçôes 
foram mais reduzidas e as 30 mil 
pessoas seleccionadas para a ocasiâo 

começaram a dispersar logo às 00 e 15 
(hora local). 
Oficialmente, porém, a transferência 
de Macau para a administraçâo 
chinesa é considerada tào importante 
como o "regresso de Hong Kong", no 
dia 1 de Julho de 1997, e représenta 
"mais um grande passe para a 
compléta reunificaçâo da China. 

Làgrimas na festa 

Eram 23 horas e 57 minutos quando 
Portugal se despediu de Macau. Jorge 
Sampaio, emocionado, recordou à 
China e ao mundo que os macaenses 
têm o direito de viver em liberdade. 
De manhà, Rocha Vieira chorou com 
a bandeira no coraçâo. Jiang Zemin 
chegou a meio da tarde, poucas horas 
antes de a China tomar posse do 
territôrio. Na cerimônia de transiçâo, 
nâo se esqueceu de Taiwan, 
prometendo que a uniâo total da 
pâtria estâ para breve. 
Dezenas de pessoas despediram-se de 
Jorge Sampaio e Rocha Vieira. 
Présidente da Repüblica deixou 
Macau rumo à Tailândia e Timor- 
Leste. 
A madrugada gelada nâo impediu 
dezenas de pessoas, na sua maior 
parte de origem chinesa, de se 
deslocarem ao aeroporto de Macau 
para um ùltimo adeus ao Présidente 
da Repüblica portuguesa, Jorge 
Sampaio. O aeroporto de Macau 
estava praticamente vazio cerca de 
uma hora antes do Airbus A-320 da 

Continua na pagina seguinte 

O Présidente Português Ramalho Eanes num encontro com o Director do Conselho ConsuUor do 
Partido Comunista Central Chines, Deng Xiaoping, no ano de 1985, em Beijing. Ambas as 
partes portuguesa e chinesa atingiram consenso, apôs negociaçào, sobre a questâo de Macau. 
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Continuaçâo da pagina anterior 

Um adeus a Macau 
Air Macau descolar corn destine a 
Banguecoque (Tailândia), onde o 
Chefe de Estado português fez uma 
visita oficial de dois dias. À medida 
que se aproximava a hora da partida, 
algumas dezenas de pessoas 
começaram a colocar-se à porta da sala 
VIP do Aéroporté de Macau para se 
despedirem de Jorge Sampaio. Um 
grupo de monges e freiras de origem 
chinesa esperaram largos minutes 
para ver o Présidente português, 
enquanto um velho, corn as lâgrimas 
nos olhos, segurava numa coroa de 
flores para oferecer ao casai Sampaio. 
Quando o carro do Chefe de Estado 
português chegou ao aéroporté, os 
populares aplaudiram e muitos nem 
sequer evitaram as lâgrimas nos olhos. 
O aviâo da comitiva presidencial 
descolou do aéroporté de Macau à 1 e 
35 (17 e 35 em Lisboa) com destine a 
Banguecoque levando também o 
ùltimo governador de Macau, Vasco 
Rocha Vieira. Jorge Sampaio foi o 
ùltimo Présidente da Repüblica 
portuguesa a visitar Macau como 
soberano do territorio. 

Seita Falun Gong 
afastada à força 

Movimento chinés de inspiraçâo 

budista réclama a legalizaçào depois 
de ter sido banido pelo regime de 
Pequim. Mas foi proibido de se 
manifestar 

A concentraçâo de membres do 
movimento chinés Falun Gong 
começou pacificamente pela manhâ, 
às dez horas locals, mas terminou em 
violêneia corn agentes policiais a 
removerem os manifestantes à força 
perante as câmaras fotogrâficas e de 
televisâo de todo o mundo. Ao inicio 
estavam présentes no jardim cerca de 
très dezenas de membres do 
movimento que reivindica a libertaçâo 
dos mais de dez mil elementos presos 
na China e a legalizaçào da 
organizaçâo, oficialmente banida pelo 
regime de Pequim. Faziam exercicios 
de meditaçào ao som de müsica 
budista chinesa. Policias eram poucos 
e sô observavam. Tudo iria mudar 
quando compareceu no local um 
agente policial à paisana de apelido 
Chung. De imediato os quatre 
membres do movimento que 
empunhavam cartazes corn dizeres em 
chinés e a frase "Falun Dafa" foram 
detidos e os cartazes violentamente 
arrebatados pela policia. O "circo" da 
comunicaçâo social continuava corn os 
jornalistas e repôrteres fotogrâficos e 
operadores de câmara a 

documentarem o acontecimento e a 
entrevistarem todos os membres do 
movimento que se mostravam abertos 
a divulgar as razôes porque vieram a 
Macau neste dia. "Apenas queremos 
tornar pùblico que a actuaçào do 
Governo de Pequim contra o nosso 
movimento é errada. Nào fazemos mal 
a ninguém", acentuou uma activista da 
seita, que conta corn cem milhôes de 
membres em todo o mundo. Cerca das 
12 e 20, o agente à paisana de apelido 
Chung voltou a comparecer no local e 
todos os jornalistas perceberam que 

iria ser o fim da manifestaçâo. 
Agentes da Policia de Intervençâo 
arrastaram pela força os manifestantes 
até ao parque de estacionamento de 
onde foram levados para destine 
incerto. 
O primeiro-ministro português, 
confrontado corn a situaçào, disse que 
"nâo devemos ter preocupaçâo 
excessiva porque os acordos foram 
negociados corn Portugal de boa-fé, e a 
China vai cumpri-los", referindo-se à 
garantia dos direitos humanos em 
Macau. 

I 
I 

i 

MONT6PIO GGRAL 
Representative Office 

o Escritorio de Representaçâo 
do Montepio Gérai, em Toronto, 
deseja a todos os clientes e 
amigos um Santo Natal e 
prospero Ano Novo. 

I Tel: (416) 588-7776 Fax: (416) 588-0030 
1286 Dundas Street West Toronto, Ontario M6J 1X7 

-, 
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As chuvas torrenciais, que 
castigaram as areas 
costeiras da Venezuela 
durante uma semana, 

foram atribuidas ao fenômeno 
meteorolôgico La Nina, que resfria as 
âguas do oceano e provoca um tempo 
incomumente frio e chuvoso na 
América do Sul nesta época do ano. 
Alguns voluntârios uniram-se aos 
soldados venezuelanos na busca aos 
sobreviventes, mas também passaram 
a ajudar a enterrar os mortos. 
Enquanto isso, navios da Marinha 
transportam os moradores que 
perderam as suas casas para abrigos 
temporârios. A magnitude da 

calamidade surpreendeu a 
Venezuela, que conta corn a 
solidariedade de dezenas de paises. 
Os Estados Unidos, que compram a 
maior parte de seu petrôleo da naçâo 
sul-americana, ofereceu dois aviôes e 
nove helicôpteros. No domingo, a 
primeira dama Marisabel Châvez 
abriu o palâcio presidencial para as 
crianças que podem ter ficado ôrfâs 
durante os temporais, jâ considerados 

a pior catâstrofe natural do século na 
Venezuela. Uma jovem, Faira Lopez, 
pediu ajuda para encontrar a irma de 
apenas très meses. "O bébé é tudo que 
tenho", disse Lopez, contando que os 
pais e outros parentes morreram. 
"Procurei-a em todos os cantos, mas 
nào consigo encontrâ-la". Lopez foi 
resgatada no sâbado, apôs passar 
quatro dias sem âgua e comida na 
cidade de La Guaira. 

As tropas internacionais 

de paz em Timor Leste 

descobriram, na 

segunda-feira passada, 

ossos e outras partes de 

corpos em duas covas 

coletivas onde podem ter 

sido enterradas mais de 

100 vitimas dos 

massacres promovidos 

pelas milicias contrarias 

à independência do 

territorio e pelos 

soldados indonésios. 

Mergulhadores da Marinha 
australiana retiraram os 
restas de cerca de dez corpos 
que haviam sido jogados num 
lago de Maubara, a 12 
quilômetros da cidade 
costeira de Liquiça. E outras 
dezenas podem estar 
enterrados no mesmo local. 
As tropas de paz acreditam que todos 
os mortos sejam vitimas de um 
ataque realizado em 6 de Abril deste 
ano contra a principal igreja de 
Liquiça. O grupo de direitos 
humanos timorense Yayasan Hak 
alega que 67 pessoas foram mortas a 
tiro ou degoladas por soldados e 
militantes leais a Jacarta. Os 
mergulhadores disseram que foram 
levados até ao pequeno lago por um 
camponês que contou ter dirigido um 
camiâo cheio de corpos até ao local, 
apôs O massacre na igreja. Além 
disso, tropas australianas acreditam 
que encontraram uma cova coletiva 
corn mais de 50 corpos no enclave de 
Oecussi. Desde Setembro e até à 
descoberta dessas novas covas, cerca 

de 200 corpos jâ haviam sido 
resgatados de sepulturas clandestinas. 
As tropas internacionais calculam 
que 170 pessoas foram mortas em 
Oecussi, um enclave que faz parte de 
Timor Leste, mas é cercado por 
Timor Oeste. Oecussi foi a ültima 
area a ser alcançada pela missâo de 
paz, iniciada a 20 de Setembro. As 
Naçôes Unidas, que administram 
Timor Leste durante o periodo de 
transiçâo para a independência, estâo 
a investigar as alegaçôes de que os 
massacres foram organizados pelos 
militares indonésios. O Conselho de 
Segurança da ONU analisa a criaçâo 
de um tribunal de crimes de guerra, 
para julgar os responsâveis pela 
violência. 

oç novor 

pronto-tf- jnverno em 

Temos muitos atSiïïlliados 
para a sua casa e 

enxovais para noivas e 
bébés. 

Qualidade, baixos preços YOUR FAMILY CLOTHING STORE 
763 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J-1T9 (416) 603-4293 
325 Central Parkway W., Mississauga, Ontario L5B-3X9 
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O vereador Mario Silva 
Deseja a toda a comunidade umas Festas Felizes e 
faz votos para que ela entre no novo século corn 

ainda mais confiança, optimismo e perseverança. 
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Por: Luis Fernandes 

Estamos em pleno Natal deste ùltimo ano do 
século e, mais uma vez, se reune a familia à 
volta da mesa grande. 
Trata-se, de uma noite onde se passa em revista 
uma série de acontecimentos que nos 
marcaram em mais um ano. Vamos falar das 
desgrâças que assolaram este nosso planeta e 
de outras que, de maneira mais pessoal, 
tocaram a maioria daqueles que ainda resistem. 
Foram mortes naturais e outras que, talvez, 
poderiam ter sido evitadas se o Ser Homem 
nào fosse tâo convencido da sua fraca 
grandiosidade. Tanta gente que, na noite da 
consoada, deveria aproveitar para reflectir 
sobre O que poderia ter sido um ano mais igual 
para todos. 
Afinal, ainda existera pessoas que passam 
fome. Outras, ha que ainda nâo conseguiram 
um salârio em troca da venda do seu trabalho 
e, ainda outras, que foram cruelmente 
despedidas sera justas causas dos empregos. 
Alguém lhe chamou um dia Mundo Câo 
todavia, penso que a éxpressâo peça por ainda 
haver seres ditos racionais qucj estariam muito 
melhor a aprender grandes liçôes que, todos os 
dias, nos dâo os seres chamados de irracionais. 
Os homens continuam a matar o seu 
semelhante fisica e mentalmente sô por prazer 
enquanto, alguns animais e, ém plena selva, ô 
fazem sô para subsistência. Afinal quem sâo os 
irracionais? 
Que felicidade séria termos o prazer de uma 
noite de consoada onde apenas se falasse de 

Quantas vezes dm comigo 
a pensar que, afinal, e 

passados todos estes anos, 
depots de conhecer tanta 

gente, cada vez mais gosto 
de apreciar as atitudes 

meigas do meu goto. 

histôrias de sucesso. Onde nâo perdessemos 
tempo com os médiocres e frustrados porque 
nâo haveria razâo da sua existência. 
Que beleza todos terem emprego e um lar onde 
existisse sempre lugar para o irracional que, 
todos os dias, nos Ïambe as mâos e nos afaga os 
sentimentos. 
Quantas vezes dou comigo a pensar que, afinal, 
e passados todos estes anos, depois de conhecer 
tanta gente, cada vez mais gosto de apreciar as 
atitudes meigas do meu gato. 
Para todo esse mundo animal desejo que, para 
o ano, nâo tenha de escrever sobre o mesmo 
tema. 
Poderâ ser que a palavra AMOR substitua a 
crueldade, a inyeja e a ganância de uns tantos 
quejandos. 

Um bom Natal com paz, harmonia e 
fraternidade é, afinal, o que desejo a todos 
quantos dveram a paciência de 1er os meus 
pensamentos durante todo o ano. 

Albertino Gabriel e todo o pessoal da 

PAPELARIA PORTUGAL desejam aos seus 

amigos e clientes um NATAL feliz e que o ANO 

2000 lhes traga tudo de bom. 

A familia MANATA deseja a todos os clientes e 

amigos um NATAL cheio de prendas e um Novo 

Ano pleno de saûde e alegrias. 

DOMINGOS MEAT PACKERS LTD 

m loHuecedm 
kahitual M cameA de 

aUa quoHdade de 
VtmmgM Meal Packm 

Horâcio Domingos 

0 ùnico matadouro portugues 
de suinos no Canada, 

filial de Horâcio Domingos Wholesale 
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Morreu a mulher do 
cantor Roberto Carlos Maria Rita Simôes Braga, 

mulher do famoso 
cantor brasileiro 
Roberto Carlos, morreu 

num hospital de Sâo Paulo, vitima de 
cancro na regiào pélvica, 
informaram fontes médicas, na 
passada segunda-feira. 
Maria Rita, que tinha 38 anos, 
faleceu quase à meia-noite de 
domingo, disse um porta-voz do 
Hospital Albert Einstein, onde 
estava internada. A doença fora 
diagnosticada em Setembro de 1998 
e, depois de varias sessôes de 
quimioterapia e radioterapia, os 
médicos consideraram que estava 
curada. 
Mas, depois de algum tempo, o 
cancro, um tipo raro que se alastra 
pela regiâo do ûtero, voltou a se 
manifestar e a paciente viajou para 
os Estados Unidos para outro 
tratamento. Desde 24 de Novembre, 

Maria Rita, que era professera e 
psicôloga, estava internada em Sâo 
Paulo. Roberto Carlos, que se casou 
corn Maria Rita em 1996, cancelou 
nas ultimas semanas todos os seus 
compromisses, inclusive um especial 
de Natal para a rede Globo de 
televisâo, a fim de ficar ao lado de 
sua mulher. 

Detidos suspeitos de 
assassi'nio de mulher 
dentre de viatura 
Dois suspeitos de terem assassinado 
uma mulher de 26 anos dentro do seu 
carro na ilha de Sâo Miguel foram 
detidos terça-feira de madrugada pela 
Policia Judiciâria de Ponta Delgada. 
Fernanda Pimentel, que trabalhava 
para a Agência Lusa, foi alvo de uma 
emboscada no ramai de Porto 
Formoso, a estrada que faz a ligaçâo 
entre a cidade da Ribeira Grande e as 
Fumas, corn o veiculo que conduzia a 
ser alvejado por dois tiros disparados 
do exterior. As balas acertaram na 
porta, do lado do condutor, atingindo 
a vitima no coraçâo e provocando a 
sua morte imediata, référé o matutino 
lisboeta. Segundo o Pùblico, o 
homicida terâ agido alegadamente a 
mando de um individuo emigrante 
no Canada que pretendia casar corn a 
vitima, divorciada e mâe de uma 
menina, e levâ-la para aquele pais. 

Para isso, o alegado homicida exigia 
que a vitima entregasse a filha aos 
cuidados do pai, residente na ilha de 
Sâo Miguel, algo que nunca terâ sido 
aceite. Perante as sucessivas récusas, 
O individuo terâ decidido contratar 
alguém para pôr fim â vida da 
mulher, conta ojornal, indicando que 
O crime terâ sido planeado ao longo 
dos ùltimos dias. Para deter os 
suspeitos, a recorreu aos registos 
de uma das empresas de aluguer de 
automôveis existentes na ilha - no dia 
do homicidio um veiculo alugado 
tinha sido avistado a abandonar a alta 
velocidade o local em que foi 
encontrada a vitima. Informaçôes 
prestadas pelos familiares da mulher 
à Policia Judiciâria de Ponta Delgada 
também contribuiram para a 
detençâo dos suspeitos, adianta o 
Pùblico. 

1090 College St. Toronto, Ontario M6H-1B3 
Tel: (416) 539-0630 / Fax (416) 539-0630 

Americanos em alerta na passagem de ano 
O conselheiro para a Segurança 
Nacional dos Estados Unidos, 
Sandy Berger, avisou os americanos 
para estarem vigilantes no periodo 
do Ano Novo devido à ameaça de 
ataques terroristas, reforçada pela 
reçente detençâo na fronteira 
americano-canadiana de um 
argelino que tentava introduzir no 
pais mais de cem quilos de 
explosives. Em entrevista à cadeia 
de Televisâo CBS, Sandy Berger 
âssegurou que as autoridades 
americanas nâo estâo a par de 
ameaças especificas, mas frisou que 
é muito provâvel que os grupos 
terroristas aproveitem o periodo da 
passagem do milénio e as 
preocupaçôes dâs autoridades corn 

o "bug" informâtico do ano 2000 
para lançarem ataques contra 
interesses americanos, quer no 
estrangeiro quer no prôprio 
territôrio dos Estados Unidos. 
Recorde-se que ainda no inicio do 
mês, o Departamento de Estado 
emitiu um aviso a todos os 
americanos em viagem para estarem 
atentoSj devido a "informaçôes 
crediveis" de que estavam em 
preparaçâo atentados anti- 
americanos. Os receios quanto à 
preparaçâo de uma vaga de 
atentados nos EUA foi reforçada na 
semana passada, depois de a 
Guarda Fronteiriça americana ter 
detido na fronteira corn o Canada 
um cidadào argelino que tentava 

entrar nos EUA com cem quilos de 
nitroglicerina e outro material 
empregue no fabrieo de bombas. A 
Policia jâ admitiu que o suspeito 
pode ter ligaçôes à organizaçâo 
terrorista internacional liderada 
pelo dissidente 
saudita Osama bin 
Laden. Um outro 
cidadâo argelino foi 
ontem detido na 
fronteira entre os dois 

corn um paises 
passaporte falso, 
estando a Policia a 
investigar a sua 
eventual ligaçâo corn 
o primeiro detido. 
Este incidente levou 

as autoridades a reforçarem a 
segurança nas fronteiras, 
principal men te nas zonas remotas, 
onde existe escassa ou nenhuma 
vigilâneia, o que poderâ ser 
aproveitado pelos terroristas. O 

Departamento de 
Estado ordenou ainda o 
reforço da segurança em 
todas as embaixadas e 
consulados americanos 
espalhados pelo mütido, 
tendo criado équipas 
especiais de evacuaçào 
para intervir em 
situaçâo de emergêneia 
durante o periodo 
critico da passagem de 
ano. 

Neva 

BOAS 
FESTAS 

Màquinas espresso 
comerdab e doméstteas 

Âssjstênda Qarantida 

Seasons Greetings 
from 

Carl De Faria, M.F.P. 
Mississauga East 

.4.V the Member of Provincial Parliument for Mississauga hast, it 
"ires me "reat pleasure to scud season's ÿireeiiugs to all the staff and 
readers ofO Milénio. 

t hope the holiday season brink's you and your loved ones the 
spirit of peace and joy, and that the year to come is filled uith 
happiness and prosperity. 

Siitecrely, '5(' W 

Curl De Faria, MPP 
Mis.sissauf>a Fast Ontsno 
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QUEBEQUE - CANADA : SAGA INFINITA 
"A economia foi resolvida e vai bem; os orçamentos estâo equilibrados; enfim, a 

insipidez estava jâ a evadir os membros do governo liberal, os quais jà nâo sabiam o 

que fazer durante o mês para justifîcarem os salàrios chorudos que o povo Ihes paga" 

No limiar de novo século e milénio, o 
Canada consegue fazer perdurar a 
sua saga mais sagrada: O Quebéque. 
Todos os partidos que governam o 
pais, sabem que de vez em quando hâ 
que mexer na questâo quebequense, 
para delà se tirar o melhor partido 
nas sondagens. 
Afinal, a economia foi resolvida e vai 
bem (até que vire no nosso vizinho 
americano); os orçamentos estâo 
equilibrados; enfim, a insipidez 
estava jâ a evadir os membros do 
governo liberal, os quais jâ nâo 
sabiam o que fazer durante o mês 
para justificarem os salàrios 
chorudos que o povo lhes paga. Vai 
dai, um dos ratinhos do partido, um 
tal Dion, insistiu para que se mexa 
mais um pouco na questâo da 
soberania quebequense, para que o 
povo, pelo menos, veja que eles 
quando nada têm para fazer, 
inventam. Nâo hâ como um politico 

para inventar. De resto, jâ dizia o 
grande mago Trudeau que "a politica 
é a arte do possivel". 
E pronto. Ai temos o barulho 
rotineiro do referendo no Quebéque. 
Por outro lado, o primeiro-ministro 
do Quebéque, Lucien Bouchard jâ 
nâo falava hâ tempos no tal 
referendo, sabendo que as sondagens 
nâo o apoiavam no assunto. E quem 
foi mexer no excremento? 
O primeiro-ministro do Canadâ, 
Jean Chretien. Claro que a coisa jâ 
cheira cada vez pior e agora até vai 
ironicamente ajudar Bouchard, cujas 
sondagens esta semana jâ mudaram 
a seu favor - graças aos federalistas. 
O Parlamento em Ottawa prépara 
uma proposta de lei a apresentar jâ 
nos prôximos dias, sobre barreiras, 
limites e condiçôes a impôr ao 
Quebéque para referendos futures. A 
Assembleia Nacional do Quebéque, 
por sua vez, tem jâ um documente a 

ser aprovado por todos os partidos 
(incluindo os libérais do Quebéque) 
em proteste das interferências de 
Ottawa. 
E porque nâo ficou Ottawa quieta? 
Porque tinham de nos dar esta oferta 
de Natal? Justificar os salàrios que 
lhes pagamos. Se nâo, nada têm para 
fazer...!!! 
Corn mais esta atitude, Jean 
Chretien estâ a embaraçar o seu 
amigo liberal (ex-conservador) Jean 
Charest, que tudo tem feito para 
ganhar um lugar ao sol. Neste jogo 
complicado entre o gato e o rato, 
Jean Charest sô pode apoiar o seu 
"inimigo natural" Bouchard, porque 
sabe que cairâ em desgraça popular 
se fizer o contrârio. 
Robert Bourassa sabia disso, quando 
afirmava que primeiro era 
quebequense, para depois ser 
canadiano. No Quebéque, quem tem 
ambiçôes politicas tem de equilibrar 

em françês. 
Enquanto que em 1995, o primeiro- 
ministro canadiano esperou tempo 
demais para reagir e sô o fez quando 
lhe disseram que ia perder o 
referendo, agora precipitou-se e 
andou corn a carroça à frente dos 
bois. 
Como nâo acredito que entre todos 
os membros do governo em Ottawa 
nâo haja pelo menos um que pense e 
tenha visto que o momento nâo era 
nada propicio para falar em 
referendos, sô posso concluir, 
portanto, que tudo o que eles 
querem, repito, é justificar perante 
nôs que trabalham. 
Mesmo que esse trabalho seja 
repetitive, insipide, sensabor, 
monôtono, frouxo... 

Serâ que merecem mesmo pagar-lhes 
corn os nossos milhôes? 

prietârios ia Paiaria e Pastelaria 

e seas juncionârios Jesejam a to Jos os amigos e clientes 

NOVO repleto i e um le coisas ooas e saude para as 

T,ncomenie na CSIL(D*E9^*E o seu ûnico onde pode encontrar 1 UBm 

em ouro. Si Catdense sorteia S tibras em ouroi- Ainda, *Bào de Lô, ^TOOS Castelares, 

Mimos, ^Toncos e todos asÿuloseimas nataticias e o saboroso pào tipo português. 

Tel: (416) 534-3847 1209 Dundas St West, Toronto, Ont.M6JlX3 
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GOnsul-Geral de 
Portugal visitou idosos, 
doentes e detidos 
O Cônsul-Geral de Portugal, em 
Toronto, Dr. Joao Perestrello, visitou 
na quadra natalicia prisôes, hospitais 
e centros da terceira idade, onde se 
encontrou com luso-canadianos 
detidos, doentes e idosos. 

da parte dos visitados pois, nem 
sempre os représentantes do Governo 
de Portugal, souberam estar 
présentes nos momentos e locals 
proprios. 
Na imagem, vemos o Dr. Joâo 

respectivamente. A todos levou uma 
palavra de conforto e esperança. 
Esta atitude do Dr. Joâo Perestrello, 
sempre acompanhado do Chefe dos 
Serviços Socials do Consulado-Geral, 
Gonçalo Baptista Martins, obteve eco 

Perestrello, escutando a responsâvel 
portuguesa do St. Christopher 
Centre, Odete Nascimento, por altura 
da visita àquele estabelecimento de 
convivio e apoio aos idosos. A todos 
BOM NATAL. 

IA convite de empresârios da 
I Bermuda, a Caravana Açores vai 
actuar naquela ilha de veraneio em 
15 de Janeiro de 2000. 

IA noticia foi-nos avançada por 
I Antonio Amaro, quando nos 
apresentou a Joao Correia, sua 

\ mulher Berta e filha Raquel, 
\ residentes e anfitriôes na Bermuda 
Ma maioria dos artista que os 
I visitam. 

Antonio Tabico e Tony Câmara, i 
serâo acompanhados pelos i 
mùsicos Antonio Amaro, Hernani 
Raposo, Leonardo Medeiros e i 
Edmundo Pimentel. 
A Caravana Açores actuarâ no i 
Salao da Igreja de Sâo Paulo, 
Bermuda. 
Uma forma quentinha de iniciar o i 
2000 para os componentes da i 
Caravana Açores! 

Contos de Natal na 
A Escola Portuguesa de York a funcionar 
na Casa do Alentejo terminou o seu 
periodo escolar do ano de 1999 com o 
convite da Professera Paula Carneiro ao 
escritor de contos, poesia e prosa Fernando 
Feliciano de Melo, de quern sâo conhecidas 
vârias publicaçôes desde hâ varies anos. 
A Ilha do Dolphin e reminiscências. Os 
visitantes da America, Nadine, bem como 
Folhas levadas p’lo vento, sâo algumas das 
suas obras conhecidas. 
Foi uma oportunidade unica para escutar 
dois contos, um dos quais inédite, e o outre 
recentemente publicado e deliciar os 
alunos présentes. 

> “A oferta pobrezinha” que nos relata com 
encanto o verdadeiro espirito natalicio e 

fraterno numa histôria carregada de 
simbologia, foi o primeiro conto que nos 
apresentou. 
“O rapazinho valente” em que o sentido de 
reconhecimento pelo esforço em prol da 
bondade sài recompensado foi o segundo 
conto e 0 que serviu de ponte para uma 
troca de experiências particularmente 
enriquecedora. 
Fica por certo na nossa memôria afectiva e 
literâria esta oportunidade de ter o prôprio 
autor a dar-nos a visâo dos sens sonhos. 
Ficou registado em certificado 
devidamente assinado por todos, pelo quai 
se passou o devido Diploma como se pode 
verificar na imagem fotogrâfica. 

Nuno Miller 

     __ 

POR^E Ô ÎMP^V^ 
NÀO TEM HORA MARCADAI ' 

Tome as decisôes certas sobre o seu futuro. 
Consulte Daniel Fernandes 
e informe-se sobre pianos especiais como: 

Seguros de vida, acidentes, doenças 
Seguros de hipoteca 
Pianos de reforma (RRSP) 
Preservaçâo de heranças 

DANIEL FERNANDES (24 HORAS) TEL: (416) 823~0 

3300 Bloor St., W., Ste. 1002, West Tower, Etobicoke 

JATS AUTO COLLISION 
ùesejamuiŸo boas fest as a todos os amigos e clientes. 

se la de uniâa entre as 
fam flias e 
os amigos. 

■(416) 
16 Belvia Road, Etobicoke, Ont. M8W 3R3 
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Coureuse 
BaKery, mais 
um auhiersârio 

A Padaria e Fastelaria COURENSE 
comemorou mais um aniversârio, o quarto, no que 
respeita ao local onde agora se encontra. Foi um 
dia bonito corn as varias ofertas para os clientes e 
amigos. O Bolo Rei é uma delicia! 
O grande pùblico correspondeu enchendo o 
espaço durante varias horas. 
Ao casai Célia e José Cunha, proprietârio da 
Courense, assim como ao filho André, os nossos 
parabéns, extensivos ao simpâtico pessoal corn que 
souberam rodear-se. 
Feliz NATAL e doce ANO NOVO! 

Ê dificil falar de Natal 
enquanto no pais em que 
vivemos, considerado o de 
melhor nivel de vida do 
Mundo, continuar a dormir 
gente ao frio e à neve apesar 
das repetidas promessas dos 
politicos. Crianças sem ter que 
corner, apesar do charme e da 
diplomacia das palavras dos 
responsâveis. Pessoas sem 
medicamentaçâo indispensâvel 
à vida e a indûstria 
farmacêutica corn lucros 
exorbitantes. Idosos que 
esperam uma mào amiga 
enquanto outros se pavoneiam 
a esbanjar o que pode faltar 
aos pobres. 
Apesar de todos reconhecer- 
mos que aqui a vida é 
aparentemente mais fâcil, mais 

atraente e corn uma 
solidariedade social forte, 
enquanto persistir um acto de 
vingança e se dispararem 
tiros de ôdio falar de Natal 
é e sera sempre uma 
optima oportunidade de 
reflexâo. 
Nâo irei consumir este espaço 
a mostrar o que todos nos 
vemos, ouvimos e sentimos 
durante os 365 dias do ano. 
Faço-o apenas corn a intençâo 
de rever a Mensagem que 
afinai Cristo nos trouxe e a 
todos dirigiu independente da 
condiçâo de nascimento, da 
raça, crença, poder ou boisa. 
E este Universalismo de Paz, 
Justiça igualdade humanisme 
que se constitui como a base 
para que a Terra prometida 
nâo seja mais apenas um 
sonho, mas sim o resultado de 
um esforço de mudança de 
atitude, quer dos estados e dos 
seus responsâveis quer de 
todos nos individualmente e 
em conjunto perante a extrema 
urgência e necessidade de 

combater a fome, a 
descriminaçâo, as 

perseguiçôes e todos os 
constrangimentos morais, 
religiosos e sociais que fazem 
corn que o Mundo ainda se 
apresente muito doente. 
Que este Natal, ajude cada um 
de nos a reforçar a consciência 
da nossa capacidade de anâlise 
e de actuaçâo, para que nâo 
tenhamos um dia que nos 
confrontar corn as chagas 
sociais e sentir a dor de quem 
perdeu mais uma excelente 
oportunidade de fazer Natal e 
assim, ajudar a fazer um 
mundo mais juste, mais igual e 
mais humano. 

Para todos vôs e respectivas 
familias, expresse os mais 
sinceros votes de que tenham 
um Santo Natal e um Ano 
novo repleto de saùde, Paz e 
demais venturas. 

MANUEL DE PAULOS e seus J 

colaboradores desejam BOAS PESTAS M 

aos amigos e clientes e aconselham 3 ^ 

grandes espectâculos de FIM-DE-ANO ^ 

corn boa müsica e uma ementa de S 

3 Locaiô: sonho! J 
Bundm 
1352 Dundaô St. W. ^ 
com actuaçao ào conjunto Os Panteras Æ 

Europa Convention Centre m 
7050 Sramalea Kd. J 
DJ Zip Zip , T- ^ 

Europa Catering 
1407 Dundas st. W ^ 
DJ Paradise e DJ Moda Nova^ 

PARA RESERVAS OU INFORMACOES 
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Foi mais um grande sucesso! 

Mais de 300 crianças foram 
inscritas para a festa de Natal da 
Casa do Alentejo, em Toronto, com 
o apoio de CIRV-fm que transmitiu 
em directo o acontecimento. Tony 
"Tabu" Gouveia, Mara Tavares, 
Duo SâolindaSÿ Shawn Fernandes, 
Tony Melo, Liz Rodrigues, 
Catarina Cardeal, Suzanne Silva, 
Grupo Coral da Casa do Alentejo, 
Isabel Sinde, Melissa \A^^^ 
Gilberto Rancini, Sarah Pacheco e 
Fatima Ferreira, dei“am mais brilho 
à festa que foi dirigida por Maria 
Fernanda com a colaboraçâo de 
Ana Fernandes. 
O Pat Natal nSo teve descanso quer 
na distribuiçâo de brîiiquedos quer 
na paciência de "aturar" toda aquela 
maravilhosa e endiabrada gente 
niiüda. Um agradecimento muito 
sincere aos patrocinadores NOVA 
ERA Bakery; LUSITANIA Farms; 
MONTEPIO Geral; 
SOTTOMAYOR Bank Canada e 

Banco Português do ATLAÂNTICO. 
No final da festa Joâo Ferreira- 
Presidente da Casa do Alentejo e, 
Frank Alvarez, Présidente de CIRV- 
fm, agradeceram a todos os 
participantes e colaboradores, e 
enviajram saudaçôes natalicias as 
crian|as e suas familias. Fazemos 
votos para que as crianças possam ser 
livrés, felizes e sem fome. Ja chega de 
carêneias! 

JMC 

Bodas de Praia 
do casai 

Ana e lufs Bettencourt 
Os simpaticos filhos de Ana e 
Luis Bettencourt nao se 
pouparam em esforços para 
proporcionarem uma festa aos 
pais com requinte e boa 
disposiçâo. E assim aconteceu! 
O Casai Ana Maria e Luis 
Bettencourt (ambos naturais da 
Ilha da Madeira), que emigrou 
para o Canada em 1976, teve um 
convivio alegre e feliz, junto dos 
familiares e amigos que encheram 
a sala de festas. Um jantar saboroso e 
bem servido por alguns familiares e 
colaboradores habituais do Império 
Catering -propriedade do casai-, serviu 
de mote a uma noite bem passada, com 
musica ritmada e divertida do DJ 

Chikko's. Os nossos parabéns à Ana 
Maria e ao Luis Bettencourt pelo 25o, 
aniversario de casamento e, aos filhos 
Marcio, Dianne e Keven Bettencourt, 
pelo carinho que demonstararm pelos 
pais. Felicidades! 

VPAutobody &DRIVE ME 
CAR RENTAL 

AUCUSTO PHIS e sua equipa de especialistas 
desejam BdiS I ESTAS aos clientes e amigos e que 

0 AdO NQV0 ihes dê tudo de bom. 

iteseoMiios a agêneias de wiagens 
e agenies ariisiieos 
- Carros liovos 

^^^^^Carîbo^^ie^jrorontoTel^04^4555^^^^^ 

Natal da Minha lnfância 
I Quantas saudades daquele tempo. 
I O jantar era melhorado, o sempre 
I lembrado bacalhau corn batatas e 

couves, nao se ouvia falar em bolo 
rei, pelo menos la pelas minhas 
bandas, mas havia, isso sim, as 
filhos e o arroz doce que minha 
mâe tao bem sabia fazer. Lembro- 
me que, apesar da pobreza, meu 
pai sempre arranjava uns tostôeS 
para comprar uns chocolates para 
os filhos e uns brinquedos e que 
filhos éramos muitos. Para brincar, 
faziamos os nossos prôprios 
brinquedos corn latas, madeira e as 
bonecas eram feitas de trapos e até 
faziamos as nossas prôprias casas 
corn pedras e galhos de ârvores. Sô 
que às vezes caiam e lâ tinhamos 
que as levantar de novo! Nos, pela 
altura do Natal, iamos buscar 
musgo nos “maroiços” da quinta, 
arranjâvamos pedras de; brita e 

cascalho miudinho para fazer os 
caminhos, a gruta era feita corn 
duas pedras de brita grandes. Nâo 
havia ârvore de Natal. Hojé b Natal 
esta muito comercializado, nâo 
existe alegria nos prazeres simples 
da vida. As crianças pedem os 
brinquedos que vêem aos outros ou 
na televisâo e ninguém faz os seus 
prôprios brinquedos. Chama-se a 
isso progresse, sera? - Que 
saudades daquele tempo de 
criança onde nâo exisitiam 
ambiçôes mas 
sim alegria nos 
prazeres simples 
da vida, viver no 
campo, à beira 
mar, corn a 
natureza por 
coinpanheira. 

Maria José Tavares 

PORK FRIED RICE 
BEEF & BROCCOLI 

CANTONESE CHOW MEIN 
“& SOUR CHICKEN BALLS 

WE SPEAK PORTUGUESEM 
I ASK FOR FATIMA | 

FAST HOT DELIVERY 

(416)366-6633 
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NOTA GRANDE PARA 0 
ClURE DE MISSISSAUGA 

Por Luis Fernandes 

Assistimos no passado Sâbado no Clube Português 
de Mississauga a algo que é digno de louvor. Um 
grupo de boas vontades, daquela laboriosa 
colectividade conseguiu, pôr de pé um presépio 
vivo que, dado o rigôr da encenaçâo, bem poderia 
ser representado em qualquer parte do Mundo e 
mesmo que a lingua oficial nâo fosse o português. 
A sala estava completamente cheia de associados 
que, de certo, ficaram felizes pelo talento 
demonstrado por este grupo cénico que conta nos 
seus quadros corn vârios grupos etârios. Dado o 

pormenor imprimido a este presépio vivo 
sou, bem capaz de alertar a actual e 
laboriosa direcçâo do Clube Português de 
Mississauga para que, mantenha uma 
atençào muito especial na eventual criaçâo 
de um dos melhores grupos cénicos de 
toda a comunidade. Por aquilo que nos foi 
dado apreciar, tratou-se, de mais um 
marco que o Clube semeou entre nos. 
Na minha opiniâo, hâ que dar 
continuidade ao projecto e expandi-lo 
além fronteiras. 
Parabéns a todos quantos estiveram 
envolvidos no evento. 
O melhor, esta ainda para vir. 

Serâ natal.,. 
Sera Natal, no dia em que as 
fâbricas de material de guerra 
encerrarem as suas portas; 
-Serâ natal, quando acabar o 
fanatisme religioso no médio 
oriente e quando a Europa de 
leste tiver paz; 
-Serâ natal, quando no melhor 
pais do mundo para se viver, 
nâo houver pessoas a morrer de 
frio nas ruas e, quando nesse mesmo pais, 
deixar de haver crianças corn fome; 
-Serâ natal, quando os nossos jovens tiverem 
esperança no futuro; 
-Serâ natal quando em todo o mundo houver 
paz e nâo se morrer de solidâo! 
Feliz natal! 

I Visite HAPPY 
I TRAVELLERS 
9na Galleria 

Shopjping 
Centre, na 
Dufferin e 
Dupont, em 
Toronto. 

No Ano 2.000 
viajem corn 
Happy 
Travellers e 
riam-se àae 
distancias! 
Revejam 
Portugal e 
conheçam o 
mundo corn a 
Happy 
Travellers. 

Fernanda Almeida e Cristina, nesta importante 
quadra festiva e famiiiar, saCidam os seus 

estimados ciientes e amigos, desejando-lhes 
saCide, aiegria e bem estar. 

c^Cy^tmay^yiJàli * * c^C^tmiy-(}\J^ * * * 
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uma voz para o fado da Coimbra 

Ojovem Anthony "Tabico" Camara, o 
Tony "Tabiquinho" para os amigos, 
lançon publicamente o sen primeiro 
trabalho gravado com fados de Coimbra 

e baladas, no passado domingo, no Ambience Hall, 
com uma sala repleta de gente amiga e saudosa do 
fado de Coimbra, um estilo pouco usado entre nos. 
O "nervoso miudinho" dos primeiros passos até ao 

palco que dominou o Tony Câmara foi depressa 
ultrapassado pelo carinho do publico e pelo calor 
humano que emanava. Os müsicos Hernani 
Raposo, Antonio Amaro, Gabriel Teves e Leonardo 
Medeiros, "encapados" a rigor, acompanharam 
com a mestria habitual o jovem Tony Câmara. As 

baladas e fados de Coimbra brotaram da sua voz 
potente e cheia com a naturalidade da agua de uma 
fonte e, desde a primeira interpretaçâo até à 
tradicional "Coimbra tern mais encanto, na hora da 
despedida...", o publico nao foi parco em tributar- 
Ihe aplausos e a cantar com ele. O "Tabiquinho" 
esta de parabéns! 
A festa iniciou-se com a bençâo do Padre Antero de 
Melo e uma refeiçâo a condizer do Vitor Catering e 
fechou com a alegria a que nos habituou a 
"Caravana Açores", com o som de Midnight 
Illusion... Lourdes Faria, Antonio Tabico, José 
Pereira, David Freitas, Eduardo Pimentel, Manuel 
Fisher, Gabriel Teves, Leonardo Medeiros, Antonio 
Amaro e Hernani Raposo, fizeram as honras da 
casa, numa festa que foi apresentada por Antonio 
César. Ao casai Lourdes e Antonio Tabico, as 
nossas felicitaçôes pelo êxito do jovem-rebento e, ao 
Tony, aquele abraço de muita amizade com o 
desejo de muitas felicidades. 

Joe Furtado, da Venus Creations, ofereceu 
um jantar-convivio de Natal no 
Hollywood Nights aos artistas da 

Comunidade e aos amigos. 
Foi um convivio intéressante e alegre, onde 
vârios artistas présentes actuaram numa 
demonstraçâo de carinho para com a Venus 
Creations, colegas de profissâo e amigos de 
outros sectores. 
Na fotografia, um momento de "sossego" em 
que Joe Furtado esta rodeado da Sao e do 
Daniel Carvalho. O nosso agradecimento pelo 
convite enviado. 

Maria das Anlas 
em tern SUAVE 
A artista luso-canadiana, MARIA DOS ANJOS, de 
Kingston, lançon um CD intitulado SUAVE, gravado 
por Carlos Rosa e produzido por Luis Gil Bettencourt, 
na Praia da Vitoria, Terceira. Um rabalho com poemas 
de Vitorino Nemésio, Antonio Sousa e David Mourao 
Ferreira e mùsicas de Luis Gil Bettencourt e Caco 
Velho-Piratini. Um trabalho de qualidade para uma voz 
SUAVE e bonita. Parabéns Maria dos Anjos. Bom Natal 
e muitas cantigas. 

u « t VN.» \t u^upo » 

A Goldstar Records & Videos 
lançon no mercado dois novos 
trabalhos com artistas da 
comunidade luso-canadiana de 
Toronto. 
O primeiro DESGARRADA - 
Recordar é viver e, o segundo, 
AS VELHAS, moda regional 
Terceirense. As desgarradas 
estào a cargo dos conhecidos 
Luciana Machado, Mario 
Marinho e Manuel Tomas, e As 

Velhas, nas vozes do Avelino 
Teixeira e do Manuel Tomas. 
Ambos os trabalhos estao à 
venda nos estabelecimentos da 
especialidade e no mercado 
tradicional português. Uma 
simpâtica prenda de Natal da 
Goldstar Music of Canada, com 
produçâo de Hernani Raposo. 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÀO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Pro%7@ifeo @ Bom 
acaUiau de Fesla 

Receita paxa 4 pessoas 
Tempo : 90 minutos 
Grau de difîculdade : Médio 

Ing^edientes: 

4 Postas de Bacalhau 
2 Cebolas 
1 Lata Grande de Tomate Pelado 
1 dl de Azeite 
Leite 
Farinha 
Açûcar 
1 Ramo de Salsa 
7 Folha de Louro 
Sal e Pimenta Moida 

Confecçâo: 
Tire pele e as espinhas das postas do 
bacalhau jâ demolhadas e corte em 
lombos grossos. Ponha-os num recipiente 
e cubra-os com leite. Entretanto, prepare 
O seguinte molho : corte as cebolas em 
rodelas e leve a cozer no azeite. Junte o 
ramo de salsa, o louro, o Tomate Pelado 
GULOSO e deixe apurar sobre lume 
fraco. Retire a folha de louro e triture o 
molho corn a varinha. Tempere corn uma 
pitada de açûcar, sal, pimenta moida na 
hora, e deixe apurar um pouco mais. 
Escorra os lombos de bacalhau, passe-os 
por farinha e frite-os, de ambos os lados, 
em azeite quente. Escorra os lombos de 
bacalhau e, â medida que estiverem 
fritos, junte-os ao molho. Deixe ferver 
mais 5 minutos. 
Acompanhe corn puré de batata e salada. 

Fera Assaut e ledwidt Li 
.LLL m lilr 

Ingredientes: 
(para 8 pessoas) 

Confecçâo: 
Prepare o peru e ponha-o de molho 
em âgua fria corn os limôes em 
rodelas, de um dia para o outro. No 
dia seguinte enxugue o peru e recheie- 
Ihe o papo corn o seguinte picado: 
pique a carne de porco, o figado do 
peru e o de vitela e o toucinho. Pique 
a cebola e aloure-a corn uma colher de 
sopa de manteiga. Junte as carnes, os 
pinhôes, as azeitonas sem caroço, o 
miolo de pâo amolecido corn um 
pouco de leite e a colher de sopa de 
salsa picada. 
Ligue corn os ovos batidos e a 
aguardente e tempere corn sal, 
pimenta e noz moscada. Encha o papo 
do peru corn o recheio, feche a 
abertura corn agulha e linha e deixe 

/ peru pequeno ou perua 
2 limôes 
3 colheres (de sopa) de manteiga 
50 grs de toucinho 
250 grs de came de porco 
250 grs de figado de vitela 
50 grs de pinhôes 
100 grs de miolo de pào 
50 gr de azeitonas 
2 ovos 
1 colher de (sopa) de salsa picada 
1/2 dl de aguardente 
leite 
1 cebola pequena 
7 dente de alho 
sal, pimentae noz moscada 
vinho branco 

ficar algumas horas. Coloque o peru 
num tabuleiro, regue-o corn a restante 
manteiga derretida e leve a assar em 
forno 'médio (180°C). A meio da 
assadura refresque o peru corn um 
pouco de vinho branco. Depois de 
assado, retire-lhe as linhas corn que foi 
cosido e sirva-o acompanhado corn 
ervilhas salteadas e cenouras 
estufadas. Nos topos da travessa 
ponha agriôes bem frescos. A parte 
sirva um arroz de passas e pinhôes. * 
Um peru de 5 kg recheado leva cerca 
de 4 horas a assar. Se começar muito 
cedo, envolva-o em folha de aluminio. 
Acompanhe corn vinho tinto Pedra 
d'Armas. Termine corn uma 
aguardente Aliança Velha. 

Confecçâo: 
Preparam-se 3 düzias de ovos em 
fio e 2 düzias em trouxas. 

Estas nào se enrolam. Fazem-se os 
ovos moles corn os ingredientes 
citados e juntam-se-lhes as 
amêndoas peladas e finamente 
raladas. Leva-se esta espécie ao 
lume brando para engrossar. Para 
armar a lampreia: dispôe-se uma 
terça parte dos fios de ovos no 
prato de serviço, dando-lhes a 
forma de lampreia; por cima deba- 
se a espécie de ovos moles e 
amêndoa e cobre-se esta corn mais 
fios de ovos. Dispôem-se as «capas» 
das trouxas sobre o conjunto 
anterior, sobrepondo-as e 
moldando-as, de modo a ficar corn 
o feitio da lampreia ( embora 
bastante menos comprida ). A 

Ingredientes: 
Para os Hos de ovos: 
60 gemas 
5 claras 
1 kg de açûcar 

Para os ovos moles: 
175 grs de açûcar 
12 gemas 
1 Clara 

Para a espécie: 
250 grs de amêndoas 
Açûcar para caramelo 
« glace » de açûcar branco 

cabeça deverâ ter muito mais 
volume do que a cauda. Faz-se um 
pouco de caramelo escuro ( mas 
sem queimar, pois amarga ) que se 
deita sobre parte do corpo da 
lampreia (ver fotos ) e depois, corn 
a «glace» de açûcar branco 
desenham-se os olhos, a boca e 
«escamas» na ponta da cauda. 
Colocam-se cerejas cristalizadas 
nos olhos e um pouco de cidrâo a 
simular a lingua. 
Contorna-se toda a lampreia corn 
fios de ovos. 

* O açûcar caramelo e a « glace » sô 
se aplicam no dia em que a 
lampreia sera comida, pois em 
contacte corn a calda das trouxas 
têm tendência para derreter. 

42^ por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira 1-877-209-7355 
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Depois da presença de patrocinadores e politicos a 
recepçâo da CIRV-fm voltou a encher com artistas, 
colegas da informaçâo e publico em geral. 
A "salinha" rebentou pelas costuras... 
Factura de deliciosos petiscos à portuguesa de 
Europa Catering e bebidas à discriçâo, até o "Pai 
Natal"...perdeu a cabeça. "Pintou a manta" com 
tudo e corn todos, e nem se coibiu de fazer 
discursos numa mescla curiosa de português- 

inglês... para disfarçar. 
Ainda hâ muito boa gente que nâo sabe quem foi o 
"Pai Natal-99" da CIRV-fm. Também nâo 
dizemos... 
Mais uma vez tivemos a companhia amiga do 
Grupo Coral Feminino da Casa do Alentejo, corn 
cantigas alusivas ao Natal, a alegria esfusiante dos 
artistas locais que, num convivio que se torna cada 
vez mais raro, encontraram-se frente-a-frente corn a 

"malta" da casa e corn o pùblico anônimo e, 
naturalmente, o "bombardeamento" de novidades e 
desejos de feliz Natal e prôspero Ano Novo. 
Frank Alvarez & Ca., sentiram bem no fundo, o 
peso das amizades feitas ao longo dos anos. Bem 
hajam bons e "velhos" amigos. Podem, em contra- 
partida, contar connosco, como até aqui! 
Obrigado e Feliz Natal. 

JMC 

Morada: 

  Telefone:   

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

Tibério e Rosa Branco 
desejam aos seus 
amigos e clientes 
BOAS PESTAS e 

que O ANO 
NOVO lhes traga 

as maiores 
veQtura's e 

■"alegrias! 
.5 ' 

Tel: (416) 534-7515 
Fax: (416) 534-31^ 
1171 Dundas Sù^etWest, Toronto, Ontario M^J 1X3 

Uma grande équipa da CIRV, “FP” e O Milénio, ajogar lado-a-lado corn artistas e fans, no 

convivio natalicio de 1999. Que sempre seja assim ou melhor. As fotos falam por nos. 

O que fica 

mais na 

retina? 

As elegantes 

pemas da 

Liz Rodrigues, 

a gravata do 

Tony Ruprecht 

ou, ainda, 

O harmonioso 

conjunto 

Hernani 

Nâo aponte o dedo que éfeio, oh présidente! Frank Alvarez feliz e contente confratemiza corn o 

“Pai Natal-99” da CIRV-fm. Este (ou esta?) Pai Natalfoi uma festa dentro de outra festa... 

Assine e djvulgue 

O MILENIO 
Assinatura anual no Canada, por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 
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A nova geraçâo de 

artistas luso- 

canadianos 

apadrinhados por 

Sam Rosenbaum e 

Frank Alvarez. 

Catarina, Tony e 

Liz, jd tim carreiras 

de sucesso mas 

podem ir mais longe. 

A simbiose entre a ACAPO e ao copo... Mesmo em festa hd sempre quern se sente sem faxer nada.. 
Oh, meu mentno Jesus, dai-nos prendtnhas e luz... 

O grupo Coral Feminino da Casa do Alentejo, sempre presente! 

Fans, artistas, 

colegas dos Orgdos 

de Informaçào em 

perfeita 

harmonia. 

Viva 0 

Mano Belmonte é 

radical. Agarrou-se 

ao “Pai Natal” com 

unhas e dentes... 

(lid, iwLliiJiicsei; da iiuiTica do RüLIC. 
iï [aLiillias; idiiy e JüïC Ldla^, itiaiiLieidLlüs 
da y & d Cuiiatfc CuiilL-actoics, Lac* (Uili) 
descfaai a iadus vds; aai ME KM'iL c 
c aai il\(l KÜVÜ iiLcau dc [clLcidade* 

:tS'üû-*STgDEOu^^ 
K :t«GAccKîï«n®Sii 

ML? PA E A,CORES' ONTARIO 'QUEBEC 

L'LLEIK HuviaJ & (iirLadc, dc 
^Raaad C LMlas, CaialiLmtc-Caaadd, 
5^ ca\la saadagflcs; iiaialtcLas aus 
^ cEcaics: c aiaytis: c dcs^a-llics: aai 

km diKKl dicta dc alciiria c iiai. 

(1- Ltetaaimfe WRIB, aa LUia de &aia Liana - « 
içaics, saada as: seas taattas auitaas e dtciiits ^ 
da< Caaadd c USi, dc^cfaada-llid' aai &aid ^ 
RMIL e aai Ravd iim dida dc caKas ddai’. ^ 
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Porque me recandidato Durante os meus seis Governos, o Partido 
Social Democrata realizou o 
compromisso que assumira corn o Povo 
Madeirense. 

Passâmos de uma situaçâo de territôrio dominado, 
para um territôrio politicamente autônomo. 
Concretizâmos as profundas transformaçôes que se 
impunham nos campos social, cultural e 
econômico. 
Em vez da fatalidade de emigrar, encontramos 
emprego na nossa terra. Os nùmeros falam por si. 
As realidades sâo mais do que évidentes quando 
comparadas corn o passado e corn a prôpria 
Europa, cujo quotidiano de vida, hoje nos é igual. 
Os relatôrios internacionais confirmam o bom 
sucesso dos nossos dificeis trabalhos de 
modernizaçâo do arquipélago e até sugerem, num 
futuro proximo, a possibilidade da auto-suficiência 
do territôrio. 
Tudo isto decorreu e se fez, apesar da Oposiçâo 
nem sequer se distinguir entre eles por qualquer 
diferença de valores ou de programas, mas se 
confundir no seu objectivo comum de, sem 
alternativas concretas, ser apenas contra o Partido 
Social Democrata. 
Tudo isto decorreu e se fez, apesar da cultura 
imperial e de interesses dominantes de Lisboa. Os 
quiais utilizaram parte da classe politica, bem como 
certa comunicaçâo social, para campanhas 
vergonhosas contra nôs, mas que sô beliscaram os 
seus miserâveis autores. 
Tudo isto decorreu e se fez, apesar de desde hâ 
vinte e cinco anos, todos os dias, um grupo 
capitalista britânico e os seus sôcios socialistas que 
perseguem um projecto de poder para a Madeira e 
nâo perdoam as transformaçôes que enterraram o 
passado, todos os dias, na sua imprensa, me 
atacarem, ou ao meu Governo, ou ao PSD. 
Reforçados, na Regiâo, pela subserviência da 

Guid 

Desejamos a todos 
os nossos clientes 

e amigos um feliz natal 
e um prôspero ano novo. 

Um especial agradecimento 
a todos aqueles que, 

atiavés dos anos, 
colaboraram c apoiaram 

o Giiia Comcrcial Português, 
c coniribuiram para que 

estes 25 anos 
fo.ssem possiveis de celebrar. 

Muito Obrigado 

The Viofhi W/rie Luso 
• CORSHM 4M fUattMf ■ o/ infoimation 

wvvw. guiaiink. corn 

1278 Duudits St. Toionto. Üi2t.. M6J 1X7 ict; (4I6> 532-3t67 
hax;i4î6) .^32-1649 

televisâo e da radio do Estado, à orientaçnao do 
poder politico de Lisboa, e pela sociedade do 
Grupo Lusomundo corn o "loby" de poder referido. 
Tudo isto decorreu e se fez, apesar de a Madeira 
estar politicamente diferente do restante poder 
politico-partidârio no territôrio nacional, resistente, 
orgulhosa da sua identidade e afirmaçâo prôpria. 
Mas, graças a Deus que, apesar de tanta 
incompreensâo, injustiça e dificuldades, apesar de 
tantos obstâculos, conseguiu-se mudar e 
modernizar a Madeira. Mudar e modernizar numa 
paz total e numa estabilidade politico-social, 
criando-se os postos de trabalho no arquipélago. 
O mérito nôa é meu. "Uma andorinha nâo faz a 
Primavera". O mérito é da maioria do Povo 
Madeirense que me apoiou e me empurrou para 
ganhar os grands desafios. O mérito é inclusive dos 
extraordinârios companheiros de percurso que eu 
tive a felicidade de encontrar, desde o 
administrativo ao partidârio. Eles têm todo o 
direito de se sentir orgulhosos pelo papel activo que 
desempenharam nestas mudanças da Madeira e do 
Porto Santo. 
Tivemos sucesso, nâo nos descaracterizâmos como 
outros partidos e noutros locais, porque tivemos e 
temos uma causa. Chama-se Madeira. 
Constituiria uma ôptima saida, cessar as minhas 
funçôes no final do prôximo ano, nâo me 
desgastando mais tempo algum. Depois, tenho 
mais 25 anos sobre mim, em relaçâo aos 31 anos de 
1974, quando foi preciso defender a Democracia, a 
Autonomia e as Liberdades perante certos 
individuos que hoje, hipocritamente, corn memôria 
curta, se apresentam como "democratas". E alguns, 
até, como notâveis capitalistas. 
Na Madeira, o que no futuro se passar no Partido 
Social Democrata, terâ uma influência decisiva no 
progresso, na estabilidade e na paz da sua 
populaçâo. O PSD da Madeira tem varias pessoas 

rt MILLENNIUM LIGHTS 

BmsONGHEDGES 

Por: 
Alberto 

^^1 Joâo 
Jardim 

corn capacidade para me substituir, e é justo que 
tenham essa ambiçâo légitima, pois em Politica 
temos de possuir ambiçâo. O errado, é tê-la para 
além das nossas capacidades, o que dâ origem 
àquelas frustraçôes e complexos que vemos por ai 
vomitados raivosamente. 
Mas a minha substituiçâo no PSD da Madeira, para 
evitar uma repercussâo negativa na estabilidade e 
no Desenvolvimento Integral do territôrio, tem de 
se fazer praparada, cuidadosa e consensualmente, 
pelo que hâ que fixar prazos. 
E melhor sermos nôs a procurât contrôlât o 
destino, do que o destino nos contrôlât. Jâ basta as 
partidas que ele às vezes nos prega na vida... 
Por outro lado, séria frustrante deixar a Madeira 
nas mâos dos conhecidos e ambiciosos fortes 
grupos econômicos, os quais sempre me 
combateram e procuraram contrariât a nossa luta 
por uma Madeira Nova. E eles nâo desistem. As 
caracteristicas do arquipélago permitem evitar o 
actual fenônemo globalizante da concentraçâo 
capitalista e manter a defesa e a afirmaçâo das 
classes médias, das classes trabalhadoras, das 
pequenas e médias empresas e dos agricultores. 
Estes prôximos anos sâo decisivos para colocar 
sobre rodas o fundamental novo Quadro 
Comunitârio de Apoio da Uniâo Europeia, o quai 
pode conduzir à auto-suficiência da Regiâo 
Autônoma. 
Conquistado o reconhecimento da ultraperiferia no 
Tratado de Amesterdâo, é agora, nestes anos que se 
seguem, que sera juridicamente fixado o conteûdo 
decisivo desta posiçâo institucional dentro de uma 
Uniâo Europeia, a quai, entretanto, se vai alongar a 
leste e para ai enviar fundos que antes vinham para 
o sul. 
Temos a inadiâvel Operaçâo Integrada de 
Desenvolvimento de Porto Santo, cuja prôxima 
concretizaçâo reforçarâ substancialmente a 
economia da Regiâo Autônoma e muito mais ainda 
transformarâ aquela ilha. 
Temos uma prôxima revisâo constitucional, onde, 
de uma vez por todas, temos de acabar corn o 
contencioso da Autonomia. Nâo queremos o 
separatismo, mas temos o Direito de exigir que, no 
seio da mesma Pâtria portuguesa, unidos pela 
Constituiçâo da Repüblica, nos seja reconhecido 
um maior poder legislative, sem subordinaçâo a 
inadmissiveis "leis gérais da Repüblica" ou a 
subjectivas "especificidades". Temos o Direito de 
exigir que nos seja transferida a Tutela dos Serviços 

Continua na pagina seguinte 
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Lucia Lotito 
Proprietaria ^ichelk, 

Unisex Salon 

Tel: (416) 535-3712 

College st. (at Grace), Tor., Ont. M6G1B8 
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CRÔNICA À DISTANCIA 

Porque me recandidato 
Continuaçâo da pagina anterior 

e Estabelecimentos da Repûblica que 
intéressa serem geridos pelos Orgâos 
eleitos pelo Povo Madeirense. 
Contestamos a instituiçâo imprôpria 
"ministro da Repûblica". Se no-lo 
recusarem, o Direito Internacional e a 
propria Constituiçào da Repûblica 
Portuguesa, permitem-nos que nâo 
nos conformemos e que, sobretudo, se 
continue a lutar pelos nossos Direitos. 
Estas questôes foram participadas e 
responsavelmente discutidas no 
interior do PSD da Madeira, através 
das bases que fazem e sâo o pilar do 
PSD. Foram por mim muito 
reflectidas. 
Em relaçâo hâ très anos atrâs, às 
eleiçôes regionais em que 
sinceramente manifeste! a intençâo 
de nâo me candidatar, muito desafios 
surgiram ou se tornarem mais 
prementes. 
Nâo fujo ao combate nâo ignoro 
confortavelmente as novas situaçôes 
que entretanto agora se pôem. 
Nâo gostaria de ver o PSD da 
Madeira com as mesmas dificuldades 
do Continente e dos Açores, 
Sobretudo, nâo gostaria de ver todo 
este esforço da Madeira, dos ûltimos 
anos, traido pela instabilidade, ou 

apropriado por interesses que nâo os 
do Povo Madeirense. Gostaria que a 
Autonomia Politica atingisse aquele 
patamar digno de sermos Senhores 
da nossa terra. 
Decidi aceitar que o Congresso da 
Madeira do Partido Social 
Democrata, no proximo mes de 
Março, me realeja como candidate a 
Présidente do Governo nas eleiçôes 
regionais de Outubro proximo. Mas 
manterei a minha decisâo de nâo 
cumprir uma legislatura inteira. 
Submeter-me-ei às eleiçôes, 
indiferente ao habituai barafustar das 
figuras da Oposiçâo doméstica, as 
quais, apôs 25 anos de consecutivas 
derrotas, nâo hâ maneira de 
deixarem refrescar e renovar 
utilmente os respectives partidos. 
Nâo sâo eles que decidem o future da 
Madeira. 
Quem decide o futuro da Madeira, 
quem manda na Madeira, é o Povo 
Madeirense. Quem vai dizer o que 
quer para os prôximos anos, é o 
eleitorado da Madeira e do Porto 
Santo. E nas mâos do Povo 
Madeirense que, como sempre, 
humildemente me coloco. E do 
eleitorado madeirense que aguardo as 
decisôes que democraticamente 

entender me aplicar. 
A maioriia do Povo Madeirense é 
justa. Sabe pesar entre qualidades e 
defeitos, entre méritos e erros. Sabe 
julgar a obra realizada e sabe avaliar 
a capacidade para eu continuar a 
desenvolvê-la, para eu continuar a 
mudar a Madeira, apesar das 
habituais tentativas de tudo 
reaccionariamente travar, por parte 
da Oposiçâo que temos. 
Mas, se mais uma vez eu merecer a 
confiança do Povo, devo também ser 
muito sincero e transparente. 
Hâ necessidade de uma mudança em 
paz e estabilidade, pelo que é decisivo 
para o futuro da Madeira tudo o que, 
nos prôximos anos, se passar no PSD 
regional. 
Se merecer confiança nas eleiçôes de 
Outubro de 2000, logo a partir dai 
assumirei, eu prôprio, a conduçâo do 
processo da minha substituiçâo, como 
disse, cuidada e consensualmente. 
Em Fevereiro de 2003, teremos entâo 
a eleiçâo de um novo lider do 
PSD/Madeira. Este, face à maioria 
que neste cenârio logicamente o PSD 
terâ na Assembleia Legislativa 
Regional, receberâ a confiança desta, 
para formar Governo. 
O Povo Madeirense terâ mais um ano 

e meio, até às eleiçôes regionais de 
Outubro de 2004, para ver o que vale, 
como governa, este novo lider. E, 
assim, nessas eleiçôes, o eleitorado 
terâ jâ todos os elementos para avaliar 
corn segurança, e para votar em plena 
consciência. Julgo ser este o melhor e 
mais seguro caminho para um futuro 
da Madeira, que se quer em 
permanente mudança, de progresso e 
de Desenvolvimento Integral. 
E que é o interesse de Portugal. 

OHf-VflOLfî 

ÜLOSMOHII*: 

BOAS FESTAS 
C H EV-OLD S 

Victor Maciel 
West York CHEV-OLDS continua os grandes saidos. 
Gigantesca selecçâo de carros, camiôes e carrinhas de 
carga e passageiros, novoS;^ de '99. Tudo tem que ser 
vendido para dar lugar aos novos modelos do ano 
2000. Financiamento desde 1.9%. 
Para que pagar mais quando pode poupar ao comprar um 
automovel, carrinha ou camiào, novo ou usado, em West 
York CHEV-OLDS? 

Website: www.toronto.com/westyork 
(416) 656"1200 E-mail: westyork@idirect.com 

Contacte 
Victor Maciel 

ou 
Marcos Vinicius, 

os seus 
représentantes 

portugueses em 
West York 

Chev-Olds. 

1785 St. Clair Ave., W., Toronto, 

A West York Chev-Olds faz agora os testes anti-poluiçâo para o governo do Ontario 
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CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Investigue, explore, descubra, 
imprima o seu estilo sem imitar os 
outros. As pessoas sâo atraidas por 
si porque, dizem, possui um 
notavel senso de humor. Dê asas à 
sua curiosidade intelectual. 

As circunstâncias voltam-se a seu 
favor. Por isso, seja seletivo, 
imprima o seu estiio. Tome a 
iniciativa e deixe que saibam que 
esta a falar a série quando diz: "Exijo 
o melhor e nada menos do que isso." 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Inquira, faça perguntas por mais 
constrangedoras que possam 
parecer. Houve uma reuniâo 
sécréta que the dizia respeito, 
embora nâo tenha sido convidado. 
Hâ um native de Virgem 
envolvido nisso. 

VIRGEM 
23/8 a 22/9 

TOURO 
21/4 a 20/5 

Voce podera transformar-se no 
assunto do memento. Revise 
provas, examine e reescreva. 
Desmonte para poder reconstruir. 
Um native de Escorpiâo, altamente 
impressionado, toma-se um aliado 
valioso. 

Recuse-se a ficar prazerosamente 
apenas sentado no sofa. Agarre 
uma excelente oportunidade de 
viagem. Voeê costuma atrair as 
pessoas que gostam de confiar-lhe 
os problemas. 

CAPRICORNIO 
22/12 a 20/1 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

As oportunidades e a sorte estâo 
do seu lado - este pode ser o inicio 
de um periodo de vitôrias. Em 
case de apostas, o seu numéro da 
sorte é 6. As questôes domésticas 
dominam o cenârio. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

Mantenha a flexibilidade nos 
pianos, esteja preparado para 
mudanças, viagens, experiências 
fora do comum. Uma pessoa do 
sexo oposto confessa sentir, uma 
irresistivel atraçâo por si. 

Abandone as ideias preconcebidas, 
esteja aberto a novos conceitos, à 
originalidade. A fase lunar promete 
parceria, publicidade e casamento. 
Numa polémica corn um native de 
cameiro, empenhe-se ao mâximo. 

Diminua o ritmo, examine os factos 
e os numéros. Enfase em esforços 
cooperatives e um reencontro 
emocionante corn o ser amado. 
Natives de Caranguejo e 
Capricômio desempenham papel 
fundamental na sua vida. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

Se nâo sabe o que fazer, nâo faça 
nada! Seja sensivel aos sofrimentos 
de um parente que confessa estar a 
atravessar uma ma fase. Muitas 
respostas podem ser encontradas 
nos bastidores. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

Voce pode estar a lidar corn um 
mundo de ilusâo. Voeê consegue 
transformar as suas fantasias em 
realidade. Sabendo disso, aja de 
acordo. Hà um nativo de balança 
intrigado, querendo fazer parte do 
sua équipa. 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

LEÂO Procure enxergar além do imediato. 
22/7 a 22/8 visualize a produçâo, promoçâo de 

um intenso relacionamento 
emocional, que, na verdade, poderà 
até tomar-se quente demais. Um 
nativo de capricômio figura no 
cenârio. 
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SAUDE EM SUA CASA 
QUANDO FAITA 0 AR. 

As VEZES PORE SER FALSO ALARME. 

I 

Por: 
Dr, César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Nâo hâ nada mais 
dramâtico, do que a 
sensaçâo de que nos vai 
faltar o ar. Essa sensaçâo 

pode ser sûbita, ou lenta; pode ser 
real, ou apenas aparente; contudo é 
sempre aterrorizadora. 
Na hiperventilaçâo ansiosa, a 
origem esta no pânico, e os ataques 
de pânico sâo ansiedades sûbitas e 
incontrolâveis que pertencem ao 
grupo das doenças neurôticas. No 
pânico respiratôrio a origem nâo é 
fisica, mas apenas uma 
perturbaçâo mental. Essa 
perturbaçâo mental, ao originar 
uma sensaçâo de falta de ar 
quando a ventilaçâo dos pulmôes 
esta perfeita, faz corn que a pessoa 
em pânico respire tâo râpido, e tâo 
profundamente, que os pulmôes 
acabam por fornecer oxigénio em 

exagero ao sangue. O excesso de 
oxigénio vai modificar a 
concentraçâo das particulas iôes de 
câlcio no sangue, e isto vai causar 
sintomas tais como: a sensaçâo de 
se ir desmaiar, formigueiros nos 
lâbios e dedos, ou contracçôes nos 
mùsculos das mâos e dos pés. E 
assim que um estado de 
perturbaçâo mental pode originar 
um estado de perturbaçâo fisica. 
Estas condiçôes corn sintomas de 
doença fisica, causadas por 
ansiedade ou outras perturbaçôes 
mentais, sâo chamadas doenças 
psico-somâticas. 
A hiperventilaçâo associada ao 
pânico é uma condiçâo benigna, 
temporâria, e geralmente de pouca 
duraçâo. O seu melhor tratamento 
é a calma e a descontracçâo. 
Muitas vezes um copo de âgua, ou 

um medicamento calmante, 
podem contribuir para uma 
resoluçâo râpida e eficaz do ataque 
de ansiedade e pânico. Os sintomas 
résultantes do excesso de oxigénio 
desaparecem prontamente quando 
se respira varias vezes o ar 
expirado, pobre em oxigénio. Para 
isso basta por-se um saco em frente 
da boca e do nariz e respirar o ar 
do saco. 
Também algumas doenças do 
coraçâo, ao culminarem na 
falha cardiaca, fazem 
corn que se acumule 
liquido nos pulmôes, que 
por sua vez vai interferir 
corn a entrada do ar nos 
alvéolos pulmonares e 
originar falha de 
respiraçâo. Aqui, a 
doença cardiaca passa a 

ter uma componente respiratôria a 
quai desaparece corn o tratamento 
efectivo da doença do coraçâo. 
E que nem sempre a falta de ar 
implica doença do aparelho 
respiratôrio. Algumas vezes a falta 
de ar é apenas uma impressâo do 
cérebro, que pode originar e 
continuar a persistir quando na 
realidade existe ar a mais. 
Na prôxima semana vamos deixar a 

mente e o coraçâo em paz e 
\ falar da falta de ar causada 

pelas doenças do aparelho 
respiratôrio. 
Até la desejo a todos os 

meus leitores a 
tranquilidade de 
espirito, a alegria do 
coraçâo, um Natal 
feliz, e a esperança de 

um Novo Milénio de paz.. 

Laboureras International Union of North America 
Local 183 

r t o 

LOCAL 183 
Affiliated with the 
A. F. ofL- C.I.O. 

&C.L.C. 

Tony Dionisio 
Business Manager 

John Dias 
Secretary- Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Coiacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco DiGiovanni 
Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Local 183 

Universal Workers Union 

Nesta época do ano fazemos uma pausa para reflectir naquilo que consideramos 
como especial. E um periodo para afamilia e para a comunidade. 

Em nome da Direcçâo, Pessoal e dos 24 mil membros da Local 183, desejamos a 
todos os nossos familiares e amigos espalhados pelas comunidades em toda a Area 
da Grande Toronto, o melhor que esta quadra festiva tern. 

Também gostavamos de pedir para lembrar os menos afortunados nos sens 
pensamentos, oraçôes. Dê uma parte de um dos seus mais preciosos bens - o seu 
tempo- para ajudar os que se encontram sem situaçâo de necessidade. 

Também alargamos os nossos melhores desejos e agradecimentos a todos os que 
ajudaram ao enorme e positivo crescimento da Local 183 durante estes anos. 

Que o ano 2000 vos traga tudo o que desejais e mereceis em felicidades e saüde. 

FELIZ ANO NOVO 

1263 Wilson Ave. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(416) 241-1183 
Facsimile 

(416) 241-9843 

INFORMATION 
Social Services 

241-1183 ext. 173/5 
Benefit Plan 

General: 240-7480 
Claims: 240-7487 

Local 183 
Credit Union 

242- 6643 
Dental Clinic 

241- 1190 

Prepaid Legal Plan 
243- 2088 

Local 183 
Training Centre 

242- 7551 
Caritas Project 

Community Against 
Alcobol & Drugs 

748-9988 
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FamHia CIRV, "FP" e 
O Milénio em fest:a de Natal 

Ja é da Tradiçâo. 
Todos quantos trabalham em CIRV-fm, Festival Português TV e O Milénio, 
juntaram-se no Dundas Banquet Place e confraternizaram...até cair, cair de 
cansaço, nâo por causa de bebidas, claro! É que o Tony-TNT nao deu descanço 
à "rapaziada" com müsica da pesada que desfez o magnifico manjar cozinhado 
por Manuel de Paulos. O que vale é que o banqueté chegou e sobrou... 
Para entremear a agradabilissima confraternizaçâo natalicia tivemos a 
presença do Mimo-Ilusionista Paul que, corn humor e talento, tornou a tarde 
muito mais alegre ainda. Na ocasiâo, o présidente Frank Alvarez agradeceu a 
todos os produtores, colaboradores e patrocinadores e salientou a entrada, na 
Primavera de 2000, de uma emissâo de 24 horas em lingua portuguesa, o 
mesmo acontecendo em lingua espanhola. 
Naturalmente, acrescentou o desejo de BOM NATAL a todos e que o ano 2000 
seja de concretizaçâo pessoal e profissional. 

★ ★ ★ ★ 
★ ★ ★ 
★ ★ 

A SATA Express deseja a todos os seus 
clientes e amigos um FELIZ NATAL e 
espera que o ANO NOVO lhes ofereça 
tudo quanto so||haram. 

SATA 
Express é 
a forma 

mais 
pràtica e 
ràpida de 

viajar para 
os Açores. 

# 

Dentro do mesmo espirito, retribuimos ao Frank Alvarez as BOAS FESTAS de 
modo a que entre no Ano 2000 corn o entusiasmo que lhe é caracteristico para 
levar de vencida os pianos a que se propos! 

JMC 

ra. Tatyana Craescu^ 
O mais complet© e \ 

moderno serviço de cirurgîa 
dentària, limpeza de dentes 

e cuidados corn a boca. 

'üAceitam-se todos os tipos de seguros üAbertos à mite (Terças e Quintas) 
•ùParque de estacionamento nas traseims izFala-se Português 

Para uma consulta telefone: / O / ‘"OO^ / 
1818 Eglinton Ave., w., suite 5, Toronto (esquina corn a Dufferin) 
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Famnia CIRV, "FP" e 
□ Milenio em festa de Nal^al 

O Mimo- 

Uusionista Paul, 

cheio de boa 

vontade em 

“afinar” a 

orquestra de sinos 

da CIRV... 

Foi uma perda de 

tempo e 

gargalhada 

pegada! 

Outra atracçào na 

festa foi ojovem 

Shawn Femades 

Desman que com o 

ritmo de sempre 

entusiamou os 

présentes. 

De um lado o enchimento 

dospratos. Do outro, a 

espectativa de pratos 

vazios. Bom, depots nâo 

tiveram màos a medir e, 

de copos, muito menos... 

A mistura sâ e feUz 

dos grupos étnicos 

na CIRVfnu 

Portugueses, 

sul-americanos e 

macedonios em plena 

convivio à esquerda 

e...mais pratos 

recheados à direita. 

Nâo podemos deixar de mencionar a belissima mesa apresentada por 

Manuel de Paulas. Quepena que a rapaziada “distraidamente” tivesse 

dado cabo delà... Na imagem, osprodutores Russos ao ataqueJ 

Smkmade> Atmans 
Nenhum problema, 

quer ele seja 
grande ou 
pequeno, 
ficapor 
resolver. 

447 

Casamento, 
M^cios e Saudi, 

(416)603-7755^:^^ % 
iBathttrst St. {ao sul da College) 

CHRYSLER PLYMOUTH (1964) LTD. 
North of Sheppard 

Saje&TeajHwToiHult^ 

(416) 635-1660 FAX:(416) 635-179 
199 RIMROCK RD., TORONTO^ ONTARIO M3J-3C6 

^^^^A^S^EASlNG^AOTS^^SERVICEj^BODYSHO^^_ 
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Timor-Leste: 

Generals pederae 
nâe ir a tribunal de 
guerre - présidente 
indenésio 
A Indonésia poderà nàlo permitir 
que os seus generals sejsim 
julgados num tribunal de guerra 
internacional cuja constituiçâo 
esta a ser considerada pelas 
Naçôes Unidas, disse o présidente 
Abdurrahman Wahid. 

O présidente indonésio revelou esta posiçâo 
escassas horas depois do antigo chefe militai, 
general Wiranto, actual ministre da Segurança e 
Assuntos Politicos, nâo ter comparecido perante a 
comissâo de investigaçâo nomeada pelo governo 
para averiguar as violaçôes de direitos humanos 
em Timor-Leste. Wahid disse que sera o sistema 
judicial indonésio a julgar os générais indonésios, 
caso se prove o seu envolvimento nas atrocidades 
registadas em Timor-Leste, e nâo as Naçôes 
Unidas. 
"A Indonésia nâo quer um tribunal internacional 
para julgar Wiranto e outres chefes militares", disse 
o présidente, que considerou o assunto uma 
matéria de "soberania nacional". "Nâo estou a 
tentai protéger ninguém. Temos que respeitar os 
nossos tribunais", acrescentou. 
O general Wiranto foi convocado para se 
apresentar perante a Comissâo de Investigaçâo de 
Violaçôes de Direitos Humanos em Timor- Leste, 
mas nâo compareceu, enviando uma mensagem a 
solicitai o adiamento da sua audiçâo para a 
prôxima semana. 
Os membres da comissâo nomeada pelo governo 
consideram que o antigo chefe das Forças Armadas 
indonésias e outres comandantes militares podem 
vir a ser responsabilizados pela violêneia de que 
tiveram conhecimento e nada fizeram para évitai. 
Lideres timorenses têm vindo a acusar Wiranto de 
ser o principal responsâvel pelo banho de sangue e 
pela destruiçâo que ocorreu no territôrio em 
Setembro, apôs o anùncio da vitôria da 
independência no referendo de 30 de Agosto. 
O general, por seu lado, tem negado as alegaçôes 
de que os militares estiveram envolvidos nas 
atrocidades. Até ao momento, foram encontrados 
230 corpos de timorenses assassinados durante a 
campanha de violêneia protagonizada pelas 
milicias anti-independentistas e por militares 
indonésios. 
O Banco Mundial calcula que pelo menos 75 por 
cento da populaçâo timorense foi obrigada a 
abandonar as suas casas e 70 por cento dos 
edificios e estruturas foram destruidas pelos 
grupos armados apoiantes da integraçâo de Timor- 
Leste na Indonésia e por militares de Jacarta. 
Asmara Nababan, membro da Comissâo de 
Investigaçâo, disse que os advogados de Wiranto 
pediram formalmente para que a sua audiçâo fosse 
adiada. "Disseram-nos que precisam de mais 
tempo", afirmou, acrescentando: 
"Demos-lhe mais uma semana". 

'19B9/imprensa: 

Ql^ jornalistas mortos 
vUemtodoomundo 
Noventa e 
comunicaçâo 

seis profissionais 
social foram 

mortos em 1999 em todo o 
mundo, elevando o total de 
vitimas no decénio 
passado para mais de 500, 
informou a Federaçâo 
internacional de 
jornalistas, FIJ. 
"Foi um ano negro, num 
século de massacres 
continues, e uma vez mais 
os jornalistas e as pessoas que 
trabalham com eles foram 
vitimas de assassinios, crimes e 
guerras", declarou o secretârio- 
geral da FIJ, Aldan White. A 
violêneia nos Balcâs, Rùssia e 
Serra Leoa esteve na origem da 
maioria das mortes. 
De acordo com o relatôrio da FIJ, 25 jornalistas e 
trabalhadores de meios da comunicaçâo social 
morreram na Jugoslâvia, 16 deles no 
bombardeamento pela NATO do edificio da 
radiotelevisâo sérvia em Abril ultimo. Neste 
quadro, a FIJ qualificou de "pouco judiciosa e 
imprudente" a decisào de "visar os meios dé 
comunicaçâo" tomada pela NATO durante a sua 
ofensiva aérea contra a Jugoslâvia. 
Na América Latina, perderam a vida seis pessoas 
ligadas aos "media" na Colômbia, uma na 
Argentina, uma na Repüblica Dominicana e 
outra no Peru. 
O relatôrio assinala a propôsito que, na 
Colômbia, a crise reavivou o temor de ver os 
jornalistas latino-americanos "cederem ante as 
pressôes dos grupos criminosos". Durante a onda 
de violêneia que, apôs o referendo, varreu Timor- 
Leste foram mortos (pelas milicias prô-indonésia) 
dois jornalistas. Na Sérvia, o assassinio de Slavko 
Curuvija, redactor do "Dnevni Telegrafa", foi 
particularmente "espantoso", lê-se no relatôrio, 
que garante nâo ter diminuido a opressâo 
sistemâtica dos "media" independentes por parte 
do regime de Slobodan Milosevic. 
O relatôrio dâ ainda conta de nove mortos na 
Rùssia, precisando que, na Tchetchénia, as forçcis 
russas bombardearam e atacaram um centro de 
imprensa tchetcheno em Grozni. * 

MENSAGEM de Peter Ferreira 
Vice-Presidente das Bibliotecas 22«22 
Pùblicas de Mississauga 

Coma Vice-Presidente das Bibliotecas de 
Mississauga, quero aproveitar esta quadra 
Natalicia para desejar a toda a Comunidade 
Portuguesa umas/estas felizes e que o Ano 
Novo que se aproxima seja de passagem para 
muitos outras, plenos de razôes para que 
sintam a vida corn toda a intensidade e a vivant 
corn optimismo. 
Sejamos firmes nas nossos decisôes, amigos 
uns dos outras que, todas as dificuldades, serâc 
superadas. 

Espero que este Natal seja repleto de 
alegria para todos e que sejamos dignos da 
nossa Comunidade, do pais de nascimento e da 
terra de acolhimento. 

BOM NATAL ! 

Précisa se de pedreiros o operârios. 
Para mais informaçôes telefone para 653-5586 

Companhia de limpeza précisa de pessoal para a 
ârea de Mississauga. Tel: 369-0134 ext:182 

Precisa-se de carpinteiros de acabamento. 
Telefone para 534-8218 depois das 19 horas. 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel: (905)568-3838 

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

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel: 593-4383 

O banco CIBC na Dundas & Ossington tem vagas 
para as seguintes posiçôes: Empregàdas de balcâo 
e Assistentes bancârios. Contactai Bento Martins 
pelo telefone 588-3478 ext. 222 

Companhia de limpeza précisa de pessoal. 
Tel: 767-3438 

Companhia de limpeza précisa de senhoras em 
regime part-time. Tel: 442-4992 

Cadeia de supermercados précisa de empregadas 
para caixas registadoras. Tel; 736-6606 

Restaurante précisa de cozinheira experiente em 
comida portuguesa. Tel;817-0980 

Pessoal para limpeza na ârea de Mississauga. 
Tel: John 369-0137. 

Pessoal corn carta de conduçâo para instalaçâo de 
alarmes. Oferece-se treino. Tel: George 255-8888 

Cabeleireira. Tel: 532-3433 

Empregadas de caixa para supermercado. 
Tel: 736-6606 

Pessoal para limpeza em Mississauga. 
Tel: (905) 502-6555 

Oferece-se aulas de Inglês gràtis 
(Part-time ou FuU-üme), nivel bàsico, intennédio 

e avançado para "Landed Immigrants” ou 
Refugiados. Oferecemos bilhetes de transporte 

pûblico (Free TTC) e creche gràtis. Estamos 
localizados no 533a Gladsone Ave., 

entre a Bloor e a Dufferin. Para mais informaçôes 
telefone para (416) 532-2824. 

COMPflnHIO DE lÎECA 

VEriDE-SE OU flCEITfl-SE SÔCIO. 

IniERESSADOS DEVEI1 COniflCTAR: 

(416) 530-1545 
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Tchetchénia: 
Grozni sofre piores ataaues 
dos ûltimos dez dias 
A capital tchetchena sofreu na noite 
de terça-feira para os mais violentas 
ataques de artilharia dos ültimos dez 
dias, que fizeram numerosas vitimas, 
afirmou o présidente da câmara de 
Grozni, Letcha Dudaiev. 
"Os tiros cairam sobre toda a cidade", 
declarou Dudaiev à agência russa 
Interfax, acrescentando que o ataque 
foi especialmente intenso no distrito 
de Zavodskoi, onde existe uma fâbrica 
de produtos quimicos e varias 
refinarias de petroleo. 
Dudaiev precisou que os ataques 
fizeram numerosas vitimas entre a 
populaçâo civil e entre os guerrilheiros 
que defendem a cidade. Segundo o 
comando das tropas fédérais no 
Câucaso do Norte, perto de très 
dezenas de rebeldes foram mortos 
terça-feira à noite, durante a ofensiva 
das tropas fédérais. 
Cerca de 200 combatentes 
tchetchenos, apoiados por tiros de 
morteiro, tentaram romper o cerco a 
Grozni, cercada hâ mais de duas 
semanas pelas forças russas, tendo-se 
registado perto de très dezenas de 
mortos entre os guerrilheiros e um 
soldado russo ficou ferido, de acordo 
corn a mesma fonte. O ministro do 

Interior russo, Vladimir Rushailo, 
afirmou terça- feira que "os prazos da 
tomada de Grozni estâo fixados", mas 
que, naturalmente, "nâo se pode 
adiantar o dia, a hora e o lugar da 
operaçâo". 
Por outro lado, os rebeldes 
tchetchenos reivindicaram uma 
vitôria ao cercarem e infligirem 
pesadas baixas a um contingente de 
cerca de mil pâra-quedistas lançados 
hâ uma semana de pâra-quedas numa 
zona a cinco quilômetros da fronteira 
sul corn a Georgia. Segundo o 
comandante tchecheno Adam 
Baibulatov, os pâra-quedistas russos 
estâo encurralados sob intenso fogo 
dos sens homens, o que impede os 
helicôpteros russos de aterrarem em 
seu auxilio. 
Os militares russos estarâo corn falta 
de mantimentos e muniçôes. Fontes 
militares russas confirmaram ter 
lançado a semana passada tropas 
junto da fronteira corn a Georgia para 
cortarem as linhas de abastecimento 
dos rebeldes nas montanhas, mas 
declinaram comentar as afirmaçôes 
dos guerrilheiros de que tinham 
cercado os pâra-quedistas e infligido 
pesadas baixas. 

Marque uma enfrevisUi au/t o Naturistu Homeopaia 
Antonio Medeiros, jâ com inaitos attos de experiècia, 
que o poderd a judar ua soluçao dos sens probtenms. 

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

Bôsnia paralisada 
pela nave 

Estado de emergência em Sarajevo 

o Governo da Bosnia decretou 
ontem o estado de emergência na 
regiâo de Sarajevo, na sequência do 
piores nevôes dos ültimos 50 anos, 
que praticamente paralisaram o 
pais. O mau tempo provocou cortes 
de estradas e problemas no 
abastecimento de electricidade em 
vârios pontos do pais. A neve, que 
começou a cair na semana passada, 
cobre a maioria das cidades 
bôsnias, atingindo, nalguns casos, 
mais de um metro de altura, 
forçando as autoridades a fechar as 
escolas e a aconselhar as pessoas a 
permanecerem dentro das suas 
casas e s6 sairem em caso de força 
maior. Os transportes püblicos 
estâo completamente paralisados 
na regiâo da capital, a zona mais 
afectada, onde o Governo decidiu 
ontem decretar o estado de 
emergência. O aeroporto de 
Sarajevo encontra-se encerrado 
desde quinta-feira. Os nevôes, os 
piores dos ültimos 50 anos, 
segundo os meteorologistas, 

provocaram ainda a queda de 
vârias linhas de abastecimento de 
electricidade por todo o pais, 
privando dezenas de milhar de 
pessoas de energia eléctrica. Vârias 
localidades estâo isoladas devido à 
neve, que cortou dezenas de 
estradas. Na regiâo sul da Bôsnia, é 
a chuva que estâ a fazer estragos, 
corn a subida do caudal do rio 
Neretva a ameaçar inundar a 
cidade de Mostar, onde pelo menos 
320 pessoas tiveram jâ que ser 
evacuadas das suas casas devido à 
ameaça de inundaçôes. 

w Casa Abril 
RESTAURANT rATERlIVf. 

O Calor do seu Invemo 
Authentic Portuguese Cuisine 

FELIZ NATAL Û 
e JWgJV ^ 

-WBOAS PESTAS f 

Specializing in: IJ 
Seafood Fully 
Licensed - Live 
EntertainmenL^^^^M 
Weddings, Baptism^^^ 
Banquets, Communions 
and other events 

>654-9669 / 654-9056 rAX:(416)654-9058 
OÀKWOOD AVCNLC, TORONTO, ON M6C 2W4 
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Atletismo: 
Sâo Silvestrs Amadora 
Badas de prata no virar 
do Milénio 
O etiope Habte Jifar serâ um dos 
principals adversaries do português 
José Ramos na conquista do "tri" na 
corrida de Sâo Silvestre da Amadora, 
prova de atletismo que a 31 de 
Dezembro comemora as suas Bodas 
de Prata. 
No sector feminino, o ingresso da 
russa Alina Ivanova trouxe ainda 
mais qualidade a um lote de atletas de 
luxo, que conta ainda corn as 
presenças confirmadas da romena 
Constantina Dita e ainda das 
portuguesas Manuela Machado, 
Helena Sampaio, Marina Bastos e a 
super- favorita Fernanda Ribeiro. 

A 25/a ediçâo da "melhor Sâo 
Silvestre de Portugal", este ano corn 
novo horârio, corn a prova masculina 
a iniciar-se às 19;00 e a feminina às 
19:10, tem jâ sucesso assegurado pelo 
elenco reunido pela organizaçâo, 
como ficou demonstrado durante a 
apresentaçâo da prova, que faz parte 
do calendârio oficial da Federaçâo 
Internacional de Atletismo Amador 
(lAAF). Uma cerimônia que serviu 
ainda para a realizaçâo de 
homenagens a Antonio Manuel 
Santos, présidente do Clube Operârio 
Rangel, entidade organizadora da 
prova, e ainda ao campeâo olimpico 
Carlos Lopes, vencedor da primeira 
ediçâo da prova da Amadora, em 
1975. Habte Jifar, detentor da terceira 
melhor marca mundial nos 10.000 
metros em 1999 (27.06,45 minutes), 
encabeça o grupo de atletas 
estrangeiros que se preparam para o 
"assalto" ao primeiro lugar do pôdio, 
que apenas fugiu aos portugueses em 
1995, corn a vitôria a pertencer entâo 
ao queniano Erick Lagat. Jifar correu 
em Portugal em 1994, tendo-se 
sagrado vice-campeâo mundial de 
juniores em Lisboa. 

O contingente estrangeiro conta 
ainda corn o sul-africano Shadrack 
Hoff, 15/o no Mundial de corta-mato 
de Capetown, e ainda o eslovaco 
Robert Stefko, 12/o classificado no 
Campeonato do Mundo de corta- 
mato deste ano, em Belfast. Vencedor 
das ediçôes de 1997 e 1998, José 
Ramos parte corn justas pretensôes â 
conquista do "tri". Vitor Almeida, 
Alberto Chaiça e Joâo Junqueira 
partem igualmente na condiçâo de 
candidates aos primeiros lugares, tal 
comojoaquim Pinheiro, José Santos, 
Joaquim Silva, Antonio Rodrigues, 
Pedro Cunha, Antonio Salvador, Rui 
Borges, Rui Vieira, Antonio 
Travassos, Carlos Patricio e Manuel 
Silva. 
Na luta pela classificaçâo colectiva, os 
principals favorites â vitôria no troféu 
sâo o Sporting, Terbel, Maratona e 
Conforlimpa. A recente vice-campeâ 
europeia de corta-mato em Velenje 
(Eslovénia), Constantina Dita, é uma 
das figuras de cartaz da competiçâo 
feminina, tal como a etiope Ayelech 
Worku, medalha de bronze nos 
Mundiais de Sevilha. No entante, a 
principal favorita é indiscutivelmente 
a portuguesa Fernanda Ribeira, que 
jâ inscreveu o seu nome por cinco 
vezes no palmarès da prova. Manuela 
Machado, Helena Sampaio e Marina 
Bastos sâo outres dos nomes da 
"armada" portuguesa corn condiçôes 
para correr para o pôdio. A este lote 
juntam-se Rosa Oliveira, jâ com uma 
vitôria na Amadora, e ainda Fâtima 
Novais, Lassaleta Mineiro, Luzia Dias 
e Albertina Machado. Um conjunto 
que permite ao Sporting de Braga 
mirar a vitôria colectiva, numa luta 
em que também estarâo empenhados 
o Maratona da Maia e o FC Porto. 
Na apresentaçâo da prova, dois 
"mementos altos" marcaram a 
cerimônia, as homenagens a Carlos 
Lopes e a Antônio Manuel Simôes, 
grande mentor da Sâo Silvestre da 
Amadora. A Carlos Lopes couberam 
as palavras mais aguardadas e o 
campeâo olimpico da Maratona de 
Los Angeles (1984) nâo desperdiçou a 
oportunidade aberta pela 
homenagem à sua carreira para 
endereçar alguns comentârios à 
plateia e ao pais "Fui um bom 
padrinho de uma prova tâo 
importante", começou por afirmar 
Carlos Lopes, para mais tarde referir: 
"Représente! bem o meu pais", 
"sempre pensei que era possivel" lutar 
pela vitôria e "podia ser baixo em 
altura, mas era alto em convicçôes". 

DRACOES "ESMAGARAM” 
0 FARENSE, PRECISANDO 
APENAS DE 45 MINDTOS 

Jardel marcou mais très golps, 
conseguindo, no segundo, erguer üm 
autêntico monumento nas Antas; os 
algarvios apenas puderam respirar 
na segunda parte, quando os 
portistas jâ se limitavam a gerir o 5-0 
FERNANDO Santos, o treinador do 
FC Porto, havia expressado algumas 
preocupaçôes ao longo da semana, 
argumentando ser dificil 
"concentrar" os sens jogadores para 
estes jogos que, à partida, sâo 
referenciados como fâceis. De facto, 
os dragôes nâo poderâo ser 
apelidados de arrogantes se 
encararem assim este tipo de 
partidas. Nem o Farense se pode 
sentir humilhado por ter de 

representar o papel de fraco. Porque 
na realidade a diferença, colectiva e 
individual, das équipas é 
esmagadora. E Fernando Santos 
cedo percebeu que os seus receios 
nâo iriam ter razào de ser. 

FIFA / Batistuta, Beckham e Bivaido, 
os candidates a melhor do ano 

o argentine Gabriel Batistuta 
(Fiorentina), o inglês David Beckham 
(Manchester United) e o brasileiro 
Rivaldo (FC Barcelona) sâo os très 
candidates ao titulo de "melhor jogador 
do ano" da FIFA, anunciou este 
organisme. O vencedor serâ conhecido 
numa Gala da Federaçâo Internacional 
de Futebol a realizar em Bruxelas a 24 
de Janeiro. Rivaldo, distinguido esta 

semana pela revista francesa "France 
Football" como o "Bola de Ouro'99" - 
titulo atribuido ao melhor futebolista a 
actuar na Europa -, é também o grande 
favorito ao troféu da FIFA. Na 
cerimônia de Bruxelas serâo atribuidos 
muitos outres troféus, entre os quais o 
de "Melhor Equipa do Ano", ao Brasil, 
o que acontece pela sexta vez 
consecutiva. 

Resultados e Classificaçies 

CONFERiNCIA ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 

TORONTO 36 48 
OTTAWA 33 38 
BUFFALO 34 34 
BOSTON 34 34 
MONTREAL 34 27 

SMeira 
Nashville 3 Bn.ston 1 

Pittsburgh 1 NY I4uii«Icis 0 
Buffalo 3 NY Rangers l 
Tlaronto 4 Tampa Bay 2 

Dallas 0 Calgary 0 
; Washington 2 Edmonton 6 

I j St Louis 6 Phoenix 

CONFERSNCIAOCIDENIAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 

COLORADO 35 37 
EDMONTON 35 36 
CALGARY 34 32 
VANCOUVER 33 31 
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Classificaçôes 
EQUIPAS J V 

116 ran» 

2 SPORTING 

4B0AVISTA 

BMARlTIMO 

l|StJHIUl«RA 

8 GIL VICENTE 

liœUEIIIi^ 

10AIVERCA. 

TflHGAVE 

12SAIGUEIR0S 

14 SANTA CLARA 

ISCRHBmilRiUffiiSE 

IGSnÜRAl 

nniEVi 

18UNIÂ0LBRIA 

« 

15 

m 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

n 
15 

15 

15 

51 

15 

«i 
15 

iHesul^doSi 
(15® jomada) 

Rraga-LAmadani.O-1 

Spartlng-Marillma.4-2 

RiaAve-Baavista2-l 

Uniio lelila - Salgueiraa 1-4 

Relanenses • Santa Clara, 3-1 

Camoanialtr. - V. Setûlial. 0-1 

Aherca - GH Vicenta, 4-2 

V. Guimaries - Banlica 2-1 

FC Parta-Faransa, 5-0 

15 

10 
t 

8 

ï 

1 

5 

T 

5 

6 

4 

5 

4 

3 

4 

3 

2 

2 

4 

3 

5 

3 

4 

4 

6 

2 

1 

2 

■ 
2 

2 

5 

2 

3 

4 
4 

1 

2 

m 
4 

4 

4 

t 

6 

4 

7 

t 

8 

t 

1 

5 
9 

I 

M 

26 

25 

17 

51 

20 
18 
22 
17 

17 

18 

13 

18 

18 

12 
13 

9 
12 

6 

14 

51 
33 

12 U 
12 27 

18 25 

M 

41 

18 

13 

20 
23 

20 

23 

22 
26 

28 

22 

25 

54 

23 

51 

20 
« 

17 44 
14 

14 

12 
12 

10 

(16*jornada) 

RiaAva 

Banlica 

Salgualras 

Santa Clara 

VILSatûbal 

Faransa 

EstJtmadara 

GH VIcanta 

Baavista 

MariUma 

Snartlng 

vn^uimarias 

Uniia Lalria 

Balanansas 

Campanialar. 

FCNrta 

Sp.Braga 

Ahrarca 

Melhores Maicadoiesi 
;2l»ias: 

MdrialARDEl-FC Parta 

Mariana TOEOTU - MariUma 

Eric Gamas "GAUCHO I" - Estrala da Amadara 

CLAYTON Cruz - Santa Clara 

HUGO HENRIQUE-RiaAva 

NUNO GOMES-Banflca 

liaiM 

EDMILSON Lucana - Guimarias 

Calsa Navas "CAIIT-Alvarca 

Idalbranda Dalsats "BRANOXO" - Guimarias 

Albarts ACOSTA - Spsiiing 

êiiinc 
WHELLITON Silva-Baavista 

Antinia Duarta TONr - Braga 

RICARDO NASCIMENTO - GU VIcanta 

Classificaçôes 
Cl taiiM 

lAVIS 

ZkCUEMICIl 

SPENAMU 

4IEIU-MAI 

5VUZIM 

SESPINRB 

I CRAVES 

8IRIAIUMAS 

9UCA 

10FELCVEIRAS 

tIP.FEIRURA 
12 MAU 

13 FREAMVRRE 

HMCREIRERSE 

15RAVAI 

16CSVIUU 

niMIITAl 

18 ESPSSERRE 

EaalRi 

1MICUUNSE 
2PMUEHSE 

3VIUFUHU 

4FAYU 

SmSAUlU 
SlAJEHSt 

IVItANaVERSE 
lAsan 
9SUNT+SNia 
lOBEHU 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

29 

29 

21 
21 
28 

28 

23 

23 
22 
22 
20 
19 

18 

15 

13 

13 

12 
5 

ReSUltadOS (l^^jomada) 
AciRénlct - BliRgrIiv* CRawt. 1-0 
EtRaitaRa - Paças Farralra.1-4 

■■artal - VRiit laRias, 3-1 

Virzin-Mala. 1-1 

Oalra-Mai-Fiaanaala.l-O 

Marelraaia - Saartlag CaatlM.I-O 

SaatUai EsRiaRa - Faloaalraa. 1-0 

laça - laaRartba Avaa, 0-1 

PaRailal-Ravair Mala. 2-1 

Prôxima iornada 
(16* jomada) 

- tsm\n 
attaciiam - immiM 

FCMaii . imttil 

ItnaiiMt - rwntlM 
ig.e«aad . atmilar 

aivJlnt . iginMM 

SÉRIE AÇORES 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

20 
21 
15 

14 

13 
12 
n 

10 
0 
4 

Rasultados da 10* lamada 

Pral4Rsa-MAialaRA.1-1 

MICAUAaM-ilVlA.3-2 

miARWMU • talMtO. 0-0 

Vila FraRca-Baira, 4-2 

Fanai-SaataARUalA. 1-1 

Campeonato Nacional de Futebol II divisâo B 
Classificaçôes (Zona Norie) 
CL EQUIPA 

1 MARCO 
2 FAMALICÂO 
3 FC PORTO B 
4 LOUROSA 
5 CANELAS 
6 INFESTA 
7 VILANOVENSE 
8 VIZELA 
9 LEIXÔES 
10CAÇ.TAIPAS 
11 FAFE 
12 SANDINENSES 
13TROFENSE 
14 ERMESINDE 
15 BRAGA B 
16JOANE 
17 LIXA 
18 VIANENSE 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

27 
23 
21 
20 
19 
18 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
11 
11 
11 
9 

Resultados 
FC Porto "B" - Sandinenses, 1*1 
Vilanovense - Famalicào, 3-1 
Caçadores Taipas - Ermesinde, 1-1 
Marco - Vizela, 4-0 
Leixôes - Sporting Braga "B". 1-3 
Fafe - Lourosa, 1-0 
Trofense - Lixa, 2-2 
Canelas - infesta, 0-2 
Joane - Vianense, 1-0 

13* jomada (16 Janeiro) 
FC Porto "B" - Vilanovense 
Famalicào - Caçadores Taipas 
Ermesinde • Marco 
Vizela • Leixôes 
Sp. Bràga "B" • Fafe 
Lourosa • Trofense 
Lixa - Canelas 
Infesta • Joane 
Sandinenses - Vianense 

CiosoUicaçôcs (Zona CuiAo) 
CLEftWlPA J P 

1 SANJOANENSE 
2 OVARENSE 
3 0UVLIRE NSE 
4SPPOMBAt 
$ARRfFANENSE 
6 MARfNHENSE 
7 TORRES NOVAS 
eviLAFRANQUENSE 
$OLIVBAlRRO 
lOCAMARAIt 
11CAEDAS 
12 PENICHE 
13 FËIRENSE 

15BENE DITCNSr 
leACADviseu 
17 LOURINHANENSE 
18TORREENSE 

20 CUCUJÀES 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 

30 
30 
25 
a4 
22 
22 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
la 
13 
13 
13 

wm 

KPMuttados 
Torreense - Feir©r»e. 0-0 
PeniOhe Amfanense, 0*0 
Torres NovrtGuarda M 
Cucujâes * Marr^^ensBc 0*3 
OJivefrense * Santoanense. 1*0 
CalOa? * Berrenditensd, 1 <0 
OlIveifaBéJrTô-AgulasCanwâtÔKl^l i 
Sporting Porrt>ai - Wlafranquense^ 3*1 i 
O^rense * Aèadémico \Aseu, 4-0 
Âgueda - Lourrnhanert$e, 2-0 

15* jomada 
Torreense - Peniche 
Amfanense * Torres Novas 

Madnhense - Oliveifenae 
Sanjoanense * Caldas 
6aned4efl90 *' Ofiveka dô Bairro 
Âgutas Camarate ^ Sp. Pombsl 

Cla$$iilcaçôe$(Zona$ul) 
CL EQUIPA 

1 Olhanense 
2 U.Madeira 
3 Nacional 
4 Portimonense 
5 Barreirense 
6 Câmara de Lobos 
7 Estoril 
8 Lusitânia 
9 Benfica B 
10 Machico 
11 Maritimo B 
12 Camacha 
13 Oriental 
14 Louletano 
15 Operârio 
16 Amora 
17 Sesimbra 
18 Ribeira Brava 
19 Alcochetense 
20 Juv. Évora 

14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

30 
29 
28 
25 
25 
23 
22 
21 
21 
20 
18 
18 
16 
16 
15 
13 
12 
12 

9 
5 

Resultados 
U.Madeira • Portimonense 0-0 
Oriental • Ribeira Brava 1 -O 
Câmara de Lobos - Alcochetense 4-0 
Benfica B • Lusitânia 0-2 
Operârio - Amora 5-2 
Juv. Évora • Estoril 1-2 
Louletano - Barreirense 1-1 
Machico • Camacha 1-3 
Olhanense - Marftimo B 2-0 
Nacional • Sesimbra 4-3 

15* jomada (9Janeiro 2000) 
Uniâo da Madeira - Oriental 
Ribeira Brava - Câmara de Lobos 
Alcochetense ■ Benfica "B" 
Lusrtânia - Operârio Desportivo 
Amora - Juventude 
Estoril-Praia - Louletano 
Barreirense • Machico 
Camacha - Olhanense 
Man'timo "B" - Nacional da Madeira 
Portimonense - Sesimbra 

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

1 BRAGANÇA 
2 PEVIDÉM 
3 RIBEIRÀO 
4 LIMIANOS 
5 AMARES 
6 S. MARTINhO 
7 SERZEDELO 
8 MERELINENSE 
9 VILAVERDENSE 
10 M. CAVALEIROS 
11 MARIA DA FONTE 
12 VALENCIANO 
13ÂGUIAS DAGRAÇA 
14 VIEIRA 
15 RONFE 
16 MONTALEGRE 
17 CABECEIRENSE 
18 MONÇÂO 

28 
28 
24 
24 
23 
22 
22 
21 
18 
18 
18 
17 
16 
14 
13 
13 
13 
11 

séries 
CL EQUIPA 

1 GONOOMAR 
2 PAREDES 
3 DRAGÔES SAN 
4 PRU8RAS 
6 LOUSAOA 

;:,:9RÉOROttôO$:: 
10 LAMEGO 
11 RtOTtNTO 

13 T.MONCORVO 

15AVINTES 
16 VALQNGUENSE 
ITLCBAO 
18CASTMAIA 

14 
sT4x:: 

14 

14 
14 

MM 
MM 

14 
14 
14 

■mM 
14 
14 

Mm 
14 
14 

36 
31 
. • 
25 
24 
23 
23 

20 
19 
19 
18 
16 
14 
13 
10 
8 

Wm 

Sériée 
CL EQUIPA 

1 SÂO R(X1UE 
2 AVANÇA 
3 ESTARREJA 
4 SAO JOÂO VER 
5 U.COIMBRA 
6 VALECAMBRENSE 
7 SOURENSE 
8 CESARENSE 
9 OLHOSPITAL 
10 F.ALGODRES 
11 MIRANDENSE 
12 MANGUALDE 
13TOURIZENSE 
14 MEALHADA 
15 0LIV.FRADES 
16 VOUZELENSES 
17ANADIA 
18 MILEU 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

26 
25 
25 
25 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
18 
17 
17 
16 
15 
14 
14 
11 

Séries 
CL EQUIPA 

1 FÂTIMA 
2 PORTOMOSENSE 

;; S È.POmALÊGFÆ 
.•;.6-.u:TOMAR:..:;.;;.;:ï.*::.ii:;:;;:; 
C:7^FAZENDENSE-:-:(i:;;;;:-: 
i S FÉRROVlARIQS • : : 
V-S.RfACHÉNSë-yiü:;/;- 
ilOA^-CANENÊNSÉ:: 
^^TI^vttSERNAÇHe:::; ^ 
iiieaSANTAREMiiix::::;. 
^^iis eORUGHÈN^^::: 
T; ï 4 CAJWiGÜÉ JÉIRA 

15PONTERROL 

14 
U 
14 

Mm 

Mm 
14 

MA:.': 
14 
14 

Mm 
'Mm 
Mm. 

14 
14 

14 
'■MA^ 

35 
31 
26 
27 
26 
C5 
<>1 
20 
15 
15 
16 ; 

'mm 
14 ; 
13 
11 

mm 
10 
10 

Série E 
CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 ATLÉTICO 
3 CACÉM 
4 PORTOSANTENSE 
5 FANHÔES 
6 SINTRENSE 
7 OLMOSCAVIDE 
8 SAM.CORREIA 
9 FUT.BENFICA 
10ELVAS 
11 SÂO VICENTE 
12 PONTASSOLENSE 
13 LOURES 
14 SACAVENENSE 
15 REAL 
16 MAFRA 
17 1“MAIO 
18 VIALONGA 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

34 
28 
25 
23 
22 
21 
20 
20 
19 
18 
18 
18 
16 
15 
12 
12 
12 
10 

Série F 
CL EQUIPA 

1 LUS EVORA 

4 PES.CAPARICA 
5 SÊ1XAL 
6 PALMELENSE 

KiTiiQliÀKTEIRÉNaÉ::: 
"^OIVASCOGAMA;;;:;:.: 

9 PINHALNOVENS 
lOAlMANSILENSe 

13 U.MOhfTEMOR 
14 ESP LAGOS 
15 LUSrrVRSA 

17ALJUSTREL. 
18 lAGOA 

■my 
MAy[ 

14 
14 
14 

MA^- 

13 
14 
14 

14 
14 
13 
14 
14 
14 

32 
32 
28 
27 
25 
21 
21 
20 
19 
16 
15 
12 
11 
10 

9 
8 
4 

Serzedelo - Montalegre, 1-0 
Juventude Ronfe - Bragança, 1-1 
Maria Fonte - Sâo Martinho. 2-3 
Vilaverdense - Merelinense, 1-1 
Valenciano - Monçâo, 1-1 
Limianos - Cabeceirense, 3-0 
Àguias Graça - Amares, 4-4 
Ribeirâo - Vieira. 1-0 
Macedo Cavaleiros - Pevidém, 0-2 

Gofidomaf ' Amararrle» 4-2 

:ïVakihgüef:iââ:'i^.Oâst^oWa^:;:i^O^®^^^^^ 
: ; Régua^'Vîte: 

Flâeè.:ÿ'$portfng¥arrïâ^,;'4^2:::;:;;; 
::...P«iras: Rubras-^-LobâQ^-;3-0ii-:i:i;v: 
■ Âvintes PecJrciüços,'3-3 

Par edés-r :Rt0i;:TMp,.;.5t^Q:::;::::: 

Tourizense - Sourense, 2-1 
Mirandense - Avança, 1-1 
Sâo Roque - Fomos Âlgôdres. 1-0 
Vouzelenses • Estarreja, 0-1 
Mangualde - Mealhada, 0-1 
Sâo Joào Ver - (iesarense, 1-1 
Mileu • Oliveira Frades, 3-0 
Uniâo Coimbra - Anadia, 3-0 
Valecambrense - Oliveira Hospital, 2-1 

::::UhlâO>TbnW:;*i:-RiâChei1Sev;:1'-0-ii';;-;¥¥i¥: 
Ferrovfârlos - Afeanenense, 2-1 

■'•;Ben!tea:CVB-ir-;P0rtorhb^f^,:'.3^i;-:v:-:;¥i 
• ; Fâtima' Unîâp:^ SàhtaTèhti;;'7*1f;:i:;'::;i::;:';:;:';-::;x5; 
..Faiendenëâ^ir^iÂvlsenses:;: 
iCwüdiënse ■* -Oârângüefeira,; OrO • 

•iiVitüffa:,Sw1âêhè-ii:klârihér>sé;iOiOi:i:x:i¥s: 
■i BkJoeiréhsé ■-:Aicàins.--4^o i ï 
ivÉstrete Portâtegre - Ponteri:Glense;-2T:1ii( 

Pontassolense - Casa Pia, 0-0 
Sâo Vicente - Samora Correia, 2-2 
Fanhôes - Olivais e Moscavide, 0-1 
Loures - 1® Maio, 1-0 
O Elvas - Real, 0-0 
Atlético - Futebol Benfica, 2-1 
Mafra - Sacavenense, 0-3 
Cacém - Porlosantense, 2-1 
Vialonga - Sintrense, 1-1 

: :Eapèraficâ¥âg6s HiiDësportivtïB^ài ; 
:Là^;;*;:;yniâ<ï Wbntemor^^QH^;;::;:; 
ÂÙjli$tf^ôhi^.-?:A&T|âfiiSifeniS^v 

■ PinhainQvetîse; * Àlmada;,; i ;: ; ; 

Séixâi 
■;-i-PésbactoPës¥Và^;Gàrriâ>#2¥; i;:":;;:; i i i 
; Quarteirensé iTOurique, 3r2 
; E; Veridas Nû^as¥ Lùsftàhô :VRSi!'^;:4è2 ; 
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E chegou O NATAL! 
O F.C. do Porto jâ esta com 
"armas e bagagens" na 
carruagem da trente, e, ao 
contrario do habituai, o 
Sporting esta na caminhada 
certa para os primeiros lugares 
e, O Benfica, ficou-se nas covas... 
La no alto também jâ se nota a 
falta do Boavista. Os "bês" do 
alto, Benfica e Boavista, jâ estâo 
vendo muita gente à sua frente. 
Para eles o NATAL nâo vai ser 
muito "pacifico"... 
Rio Ave, Salgueiros, Estrela da 
Amadora, Vitoria de Setübal, 
Alverca, Guimarâes e 
Belenenses averbaram vitôrias 
preciosas, dando à Liga 
Profissional de Futebol de 
Portugal, uma emoçâo mais 
condizente a meio e ao fundo da 
tabela. Sim, porque no cimo da 
tabela hâ outros "donos"... 
Por outro lado, Jardel lâ vai 
fazendo o gosto ao pé para 
alegria dos azuis-e-brancos do 

Como as imagens demonstram, 
0 Sporting ao alto, o Benfica em queda e, 

Jardel, em atitude de triunfo! Venha o ano 2000... 

norte e para desgosto dos 
adversârios. 
A 16a. Jornada da Liga sô 
acontece em 9 de Janeiro de 
2000. 

Nessa altura, teremos: Rio Ave - 
Maritimo; Salgueiros 
Guimarâes; Santa Clara - Uniâo 

de Leiria; V. Setübal 
Belenenses; Farense 
Campomaiorense; E. Amadora - 
F.C. do Porto; Boavista - Alverca 
e, BENFICA - SPORTING! 
Até lâ, BOM NATAL e BOAS 
ENTRADAS! 

■ î. ■■■ 1'^ 

’ JS 

..,^NDETTA 
TELECOMMUNICATIONS INC. 

^^gor^arsïi: C 

42^ por rninuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira. 
Canada I0< 
üfÂ I2ÿ ^ ■ 

dia 7 dias por semana 

INTERNé: 
^ Gratuita até Z meses. 

BIRTHDAY ClOR 

Boas restas a lodoi^M ^ 
cstimados clientele 

Comunidade Portugui^ 
Para mais informaçôes Imàacte 

/ tel- 

-Biscn|âo GràHs 

-W#lflî0c)a 

Nâfi hâ mtniimis 


