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A Federaçâo dos Comerciantes e 

Profissionais Luso-Canaxliaiios 

realizou com a classe habitual, 

o 20" Jantar de Gala Anual e 

entrega de Boisas de Estudo a 

jovens estudantes portugueses e 

luso-descendentes. 

O "20" foi o numéro da noite. 

20 anos de festa, 

20 alunos com Boisas de Estudo! 

Os jovens e brilhantes estudantes, 

com o proprio destino nas maos, 

ficaram com o fiituro mais 

acessivel, pelas faciUdades 

economicas oferecidas pela 

FPCBP e sens apoiantes. 
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O Clube Português de 

Mississauga, ao fim de 26 anos de 

sacrificios e bons serviços à 

comunidade, atingiu o Hm do 

sonho e passou para a realidade. 

Finalmente, a nova sede-social, 

sede propria, em Streetsville, 

Ontario. O local da sede, muito 

bem escolhido, esta na parte 

norte do cruzamento da 

Mississaga Road com a Britania. 

Na fotografia, o socio numéro 1 e 

fundador do CPM, Juvenal Lima 

e Gilberto Moniz, na cerimonia 

do Içar das Bandeiras 

sob o olhar da multidâo. 
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sem vertebras 

I As eleiçôes americanas estâo, na altura em que 
I escrevo este apontamento, num impasse 

comprometedor. 
I Bush ganhou na Florida por uma percentagem 

minima mas, segundo indicaçôes vindas dos 
USA, algo nào esta claro... 
Por seu lado. Al Gore (ou seus "compadres" de 
Partido?), devido a essas noticias, nâo aceita a 
situaçâo surgida... 
Este facto trouxe à memôria a corrida vivida por 
Nixon-Kennedy. 
Nixon, para nâo pôr o pais em "estado de sitio" 

I abdicou de uma possivel "recontagem- 
repescagem" e, John F. Kennedy, entrou para a 
histôria dos EUA e do mundo. 

E, agora? 
Se uma das partes nâo dâ o flanco, como sair 
deste embrôglio? 
Claro que estâo previstos maquinismos que 
resolverâo a contenda, sô que vamos ter 
concerteza o levantamento de muitos "buracos'\ 

nâo apenas na Florida, e um mês ou mais de 
desperdicio... 
Mas, o que me faz escrever estas linhas, é o 
problema que subsiste. Se Nixon, no passado, 
tem ido até ao fim, estariamos (eles, nos EUA) 
neste novo impacto? Claro que nâo. 
Vamos lutar pela democracia, portante, pela 
clareza total dos acontecimentos, ou deixar 
passar de novo e ficar na espectativa de uma 
nova corrida do género e adiar, adiar, adiar...? 
Se existem sombras, düvidas e queixas, porque 
nâo limpar de vez o bicho e a peçonha? E fâcil 
dizer estas coisas para quem estâ de fora, como 
é o meu caso, mas dâ "pano para mangas" 
situaçôes deste quilate, particularmente, num 
pais que é lidere mundial, como é o caso dos 
EUA. 
Por mim, sinceramente, votava na ... limpeza! 
Talvez à saida desta ediçâo de “O Milénio” o 
assunto jâ esteja resolvido, mesmo assim, corro o 
risco, deixando este "desabafo" sem pretensôes... 

JMC 

Tu Cfl Tu 
Olâ, gente amiga! 

Que tal, depuis do ultimo Sâo Martinho? 

Em beleza, claro. Nos, também... 

Fomos a muitas festas e, corn orgulho vos digo, todas 
as salas estavam cheias como um ovo. Ainda bem. 
Todos ganham quando assim acontece! 

Neste "tu câ tu la" de hoje, começo por penitenciar-me 
da gafe que cometi na ultima ediçâo. Por força do 
hâbito, mencionei o nome do Dr. Carlos de Faria 
como candidate às eleiçôes Fédérais, dia 27, 
Mississauga Leste, quando quem concorre é sua 
mulher, Dra. Riina Faria. A ambos, as nossas 
desculpas. 

Os compadres e as comadres da Academia do 
Bacalhau de Toronto vâo juntar-se sâbado, dia 18, 
pelas 15h30, na Galeria Corte Real, na sede-social do 
First Portuguese C.C Centre, para Reuniâo Gérai e 
apresentaçâo de Contas e Eleiçâo da Direcçâo para 
2001. 

Depois, sexta-feira, dia 24 de Novembre, às 19h30, no 
Europa Catering, festa de apresentaçâo e investidura 

■(da Direcçâo 2001. 
Info: (905) 281-2000, ou 847-6965, ou 427-9923. 

Sâbado, 18 de Novembre, o nosso amigo e intérprete 
Joâo Cabrai, realiza um espectâculo especial. Um 
tributo ao seu idole de sempre, o inigualâvel Neil 
Diamond. Este espectâculo terâ lugar no Europa C. 

X 

y£içoin£sJeitoi^ 
Centre, em Mississauga, com abertura às 17h30 e 
uma exposiçào sobre Neil Diamond, recepçào e 
aperitives. As 19h00, jantar. As 20h00, variedades 
corn Sarah Pacheco e, às 21h00, Joâo Cabrai com "A 
Tribute to My Idol Neil Diamond". 
Info: (905) 459-7979. Parabéns, Joâo Cabral. 

A Sociedade Musical da Parôquia de Santa Helena, 
em Toronto, leva a efeito a sua tradicional festa anual 
"Jantar-Concerto de Natal", no sâbado, dia 25 de 
Novembre, no St.John's Hall, 2185 Stavebank Road, 
em Mississauga. A abertura da festa sera pelas 18h00. 
Mais informaçôes, contactando Tibério Rocha: (416) 
603-1477. 
Actuarào, a Banda do Sagrado Coraçào de Jesus e o 
seu Grupo Coral "Echoes of Portugal", e o Dj-Martins 
Sound Mix. 
Havera prémios, boas festas do Pai Natal e ofertas 
para todas as crianças. As nossas felicitaçôes ao 
Maestro José Manuel Resendes pelo primoroso 
trabalho desenvolvido. 

A revista mensal "Gente Modesta" realiza de novo a 
"Comunidade em Destaque", a ediçâo de 1999/2000, 
uma iniciativa que premeia valores da Comunidade 
em vârias âreas, desde a arte à müsica, da cançào aos 
serviços comunitârios, do folclôre à literatura. 
A festa terâ lugar no Oasis C. Centre, domingo, dia 19 
de Novembre, corn inicio às 13h00. Participam, os 
Searas de Portugal, Luciana Machado, Sarah 
Pacheco, Liz Rodrigues, Miguel, Mario Jorge, 
Veronica, Januârio Araüjo e Manuel Moscatel. 

Parabéns ao Severiano da Silva e toda a familia 
"Gente Modesta". 

Terça-feira, 21 de Novembre, o Dr. Joâo Perestrello, 
Cônsul-Geral de Portugal, preside à inauguraçâo da 
exposiçào de fotografia de Flô da Silva, na Galeria 
Almada Negreiros, intitulada "Imagens das Minhas 
Jornadas". A exposiçào ficarâ. patente ao publico até 
15 de Dezembro. 

IV Semana Cultural Açoriana 
Hoje, quinta-feira, é dedicado à Criança. Pelas 19h30, 
saudaçâo pelo director da escola do Senhor Santo 
Cristo, Paul Woloszansky. “Importância e 
Dificuldades na Educaçâo das Crianças”, pelas 
professeras Isabel Vieira e Ilda Januârio. Actuaçâo do 
Antonio Câmara. Variedades e doces regionais. 
Sexta-feira, dia 17, “A Importância do Euro”, pelo 
director do Banco Comercial dos Açores, Antonio 
Costa Ferreira. Actuaçôes de Catherine Marie e 
Luciana Machado. Gastronomia Açoriana por 
Antonio Tabico. 
No sâbado, encerramento da Semana Cultural corn 
uma palestra do Dr. Vitor Hugo Ferraz. Exibiçâo do 
rancho Folclôrico de Montreal - Cantares e Bailares 
dos Açores. Intervençâo do Dr. Carlos Riley e 
saudaçôes do Dr. Joi Cletison, da Universidade de 
Santa Catarina, Brasil. Um Pico de Honra. 

Agora, escolham. 
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Pequenas histôrias de (^jZI |\|”|~-^ grande 
É um homem feliz, sempre sorrindo 
para a vida embora, por vezes, a vida 
lhe tenha sido adversa. 
Juvenal Costa de Lima, nasceu na 
Ribeirinha, Sâo Miguel, Açores, no 
dia 14 de Abril de 1923. 
Pouco depois de ter concluido a 
Escola Primâria, Juvenal de Lima-foi 
trabalhar para a fâbrica de laticinios 

jovem Claudia da Costa, também 
natural da Ribeirinha, onde nasceu 
em 9 de Abril de 1921. 
No serviço Militar, Juvenal de Lima 
foi em comissâo de serviço até 
Angola, onde esteve 2 anos. Saiu de 
Angola corn 23 anos de idade. 
Em Angola, teve uma vida 
relativamente calma e proficua pois. 

À0 centro, os noivos Francisco 
Lima e Lucy Almeida, 
ladeadas à esguerda pelo 
Monsenhot Jacinto Almeida e 
Daniel (irmâos dejw^al) e, 
à direita, os pais Cldmia e 
Juvenal de Lima. „ 

da Ribeira Grande sendo, apôs alguns 
anos, distribuidor de trabalho e 
aquele que fazia as folhas de férias do 
pessoal. 
Juvenal de Lima casou em 17 de 
Setembro de 1949, na Igreja Salvador 
do Mundo da Ribeirinha, corn a 

como O conheciam como actor 
amador, passou a comissâo de serviço 
a realizar espectâculos para as tropas. 
Nos Açores, participou em muitas e 
alegres peças de teatro, recordando 
corn saudade a revista " A Nossa 
Terra ", onde actuou corn o amigo 

Manuel de Almeida, e 
ensaiada por Manuel 
Barbosa, em 1950. 
Estiveram em palco 25 
raparigas e 13 rapazes. 
Corn graça, recordou 
que a filha Esméria de 
Lima, que nasceu em 
11 de Julho de 1950, ia 
para o Teatro, levada 
pela mâe, dentro de 
um cestinho, quando 
tinha 6 mess de vida! 
O casai Lima, além da 
Esméria, teve mais très 
filhos: Francisco Lima, 
que nasceu em 13 de 

O risonho Juvenal de Lima, na inauguraçâo da sede do Clube Português de Mississauga, 

junto de vàrios amigos. Ah, grande sardinhada! 

conseguirem alugar a sede-social 
onde estiveram muitos anos e se 

Setembro de 1953; Jacinto Lima, em 
18 de Maio de 1956 e. Pedro Lima, 
que viu a luz do dia, em 
15 de Outubro de 1959. 
O Juvenal Costa de Lima, 
chegou a Toronto, no dia 
27 de Janeiro de 1960, 
juntando-se a seu irmâo 
Angelo, que chegara em 
1957. 
Começou logo a 
trabalhar na companhia 
de Cogumelos -Liver 
Mushrooms, em 
Mississauga. Ao fim de 3 
meses, Juvenal passou 
para ajudante de cozinheiro. Depois 
de 6 meses na cozinha, por saida do 
Chefe, passou a cozinheiro. A 
conselho do patrâo, em 1963, 
mandou carta de chamada a sua 
mulher e filhos. Claudia de Lima 
ficou a trabalhar corn o marido, na 
cozinha. Juvenal de Lima trabalhou 
na companhia durante 31 anos, até à 
sua reforma. A fâbrica Liver 
Mushrooms esta agora sediada em 
Campbellville, Ontario. 
A mulher, Claudia da Costa de Lima, 
faleceu em 27 de Maio de 1979. 
Paralelamente às suas 
responsabilidades profissionais, 
Juvenal de Lima organizava 
espectâculos em ' Mississauga. 
Revistas, comédias e variedades. 
Nesses convivios, surgiu a ideia da 
necessidade de erguer um clube que 
os acolhesse e onde pudessem 
progredir. 
Assim, Juvenal de Lima, corn o Melo 
Gonçalves, Manuel Raposo, Joâo 
Silvestre e outros, fundaram o Clube 
Português de Mississauga. Tiveram a 
ajuda do Padre Kie, brasileiro, e mais 
tarde, do Padre Sâ, goês. Depois, corn 
outros entusiastas e o entâo Padre 
Eduardo Resendes, foram 
caminhando em salas alugadas até 

mantém de momento, enquanto nâo 
mudarem totalmente para a sede- 
prôpria, inaugurada no ultimo fim-de- 
semana, na Mississauga Road e 
Britannia, em Streetsville. O Juvenal 
de Lima, foi sempre director e 
cozinheiro do CPM. Ffoje, é membro 
e director do Grupo da Terceira 
Idade do CPM, o seu clube de 
sempre. Ali, entre os da sua actual 
idade, Juvenal de Lima continua a 
"matar o bichinho do Teatro", 
realizando e apresentando comédias e 
variedades. Contou que, no ultimo 
Halloween, realizou um "casamento" 
cuja noiva tinha 80 anos e o noivo 79! 
Ele, Juvenal de Lima, foi o Padre. 
As Damas de acompanhamento, de 
80 anos, iam de mini-saia... 
Quando o Juvenal de Lima nâo 
aparece os "velhos" amigos e 
companheiros, ficam aflitos, nâo vâ 
algo acontecer e perderem aquele que 
os faz viver melhor. Em 1993, Juvenal 
de Lima, fundador e sôcio #1 do 
CPM, caiu do palco onde actuava e 
chegou a estar paralizado durante uns 
tempos. Felizmente, recuperou, e la 
esta sempre pronto a dar alegria 
àqueles que o rodeiam. 
Se a vida nem sempre lhe sorriu, ele 
sorri sempre para a vida! 
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Com 0 futuro nas prôprias maos! 
Realizou-se no passado Sabado, 11, mais um jantar 
anual da Federaçâo de Comerciantes e Professionais 
luso-canadianos onde se procedeu à jâ tradicional 
entrega de boisas de estudos aos estudantes luso- 
canadianos, assim como se presta homenagem à figura 
de destaque no mundo profissional e comercial. 
Apôs uma pequena recepçâo feita por Tony Gouveia e 
Ed Câmara do agrupamento Tabu, acompanhados por 
Fernando Tavares ao piano, seguiram-se a apresentaçâo 
das boas-vindas feitas pelo actual présidente da 

& Horâcio Domingos Meats Ltd., respectivamente. 
Presente nesta celebraçào esteve também o Dr. Pedro 
Belo, présidente e director executivo no norte América 
do Banco Comercial Português. 
Os jovens luso-canadianos distintos corn uma boisa de 
estudo este ano foram Jennifer Pedro na area de letras 
e ensino da Universidade de York corn a boisa de 
estudo oferecida por Saco Fisheries, Mississauga 
Convention Centre; Luis Miguel Reis, estudante de 
gestào na Universidade de York, contemplado corn a 

area de doutoramento, a contemplada foi Nancy 
Fonseca Silva que prossegue os seus estudos na area de 
biologia molecular, na Universidade de York, corn uma 
boisa de Cardinal Funeral Homes. 
No final da cerimônia, dialogâmos corn Melissa 
Ferreira e Vickie Morgado, duas das contempladas, que 
nos disseram sentirem-se muito felizes por terem visto 
um reconhecimento pelo seu ârduo trabalho ao longo 
dos anos, mas também quiseram deixar o exemplo para 
que os estudantes luso-canadianos lutem pelos seus 

Nesta mesa, o casai mais risonhù ê o 4a esquerda. Pudera, 

a Paula Brito ganhou o premia da Owrimsarta Laura! 

federaçâo, Charles de Sousa, e o discurso dos 
convidados de honra: présidente da câmara municipal 
de Brampton, Peter Robertson, vice-consul de Portugal 
em Toronto, Crescêncio Ferreira, Deputado do governo 
provincial. Cari de Faria e o ministro federal da saùde 
Allan Rock. Este ano os contemplados corn o prémio de 
distinçâo a nivel profissional e comercial foram 
Madame Justice Maria Teresa Linhares de Sousa, juiz 
do Tribunal Supremo de Justiça do Ontario e Horâcio 
Cruz Domingos, présidente de Domingos Meat Packers 

boisa de estudo de Sottomayor Bank Canada; Sandra 
Maria Pereira, estudante de Ciências da Universidade 
de Toronto, boisa oferecida por Montepio Gérai; Vickie 
Morgado, estudante de letras e educaçào, boisa 
oferecida por Rex Manufacturing; Vanessa Ceia, 
estudante de letras, corn especialidade em linguas, da 
Universidade de Toronto, boisa oferecida por JDC 
Property Management Inc.; Bruno Lopes Teixeira na 
ârea de desporto e saùde, da Universidade de Toronto, 
boisa oferecida pela Acapo; Maria do Carmo 
Fernandes, estudante de Belas Artes do Colégio de 
Belas Artes do Ontario, boisa oferecida por Vistasol 
Tours; Cynthia Meneses, estudante de medicina 
dentâria, da Universidade de Toronto, boisa oferecida 
por Dr. Paulo Branco, Dr. José da Costa, Dr. Jorge 
Carçào e Dr. Rui Martins; Maggie Unçâo, estudante de 
Ciências Sociais, boisa oferecida por Olympic Tool & 
Die, Canadian Imperial Bank of Commerce; Catarina 
de Lurdes Beirào, estudante de Artes Dramâticas da 
Universidade de Western Ontario, boisa oferecida por 
JM Vacations; Joseph Baptista dos Reis, estudante da 
Universidade de York na area de humanisticas, boisa 
oferecida pela Academia do Bacalhau; Melissa Ferreira, 
estudante de Ciências Sociais da Universidade de York, 
recebeu uma boisa de Regional Insurance Services Inc., 
Waterloo Textiles; Elizabeth Mourâo, estudante de 
Direito da Universidade de Windsor, boisa oferecida 
por Banco Espirito Santo e Francisco L. Azevedo 
Memorial Scholarship; Florbela Andrade Vieira, 
estudante de informâtica na Universidade de York, 
boisa de Trio Roofing e Rui and Luisa Faria 
Scholarship Fund; Mark Arruda, estudante de gestâo 
na Universidade de Waterloo, boisa de Ferma Import & 
Export. Finalmente e pela primeira vez este ano, foram 
premiados quatro estudantes do ensino secundario, 
como incentive para que prosseguiam no ensino 
superior. 
Foram eles David Baptista dos Reis da Bloor Collegiate, 
boisa de Royal Bank Financial Group, Margarete 
Candelaria de Bishop Allen Academy, boisa de 
Cadbury Chocolate Canada Inc e Lansdowne 
Excavating, Grading and Sodding, Nuno Lapirdo, de 
Archbishop Romedo, boisa de Luso Golf Scholarship 
Award e Paula Claudine de Marian Academy com uma 
boisa de estudo de Luso Golf Scholarship Award. Na 

Na mesa de honra, destaque para Charles Sousa, présidente 

da FPCBP, Allan Rock, Ministro da SaAde, Nelly Furtado, 

Dr. Carlos de Faria, Vice-Consul Crescineio Ferreira ejae 

Eustaquia, presidents da ACAPO. 

sonhos e nunca desistam de prosseguir os estudos 
superiores. 
No encerramento, Nancy Silva, em nome de todos os 
estudantes, agradeceu à Federaçâo e aos patrocinadores 
das Boisas, num discurso breve e bem enquadrado, em 
inglês e português. Parabéns, Nancy. As nossas 
felicitaçôes à Federaçâo, contemplados e Comunidade. 

Ana Fernandes 

FINANCLAMF.NTOS 
Mediador Autorizado 

Se précisa de dinheiro para a compra de: 
AUTOMôVEL - MOTO - BARCO - CASA - MOBîLIAS 

- OBRAS E DECORAçôES - COMPUTADORES, etc, conte connosco. 
Mediamos o seu crédito junto da banca ou financeiras. 
CRéDITO PESSOAL DE NEGôCIO E DE HABITAçàO - GOOD OR 

BAD CREDIT. Eficiência, rapidez, sigilo (se quer ver para crer, 
nào perça mais tempo).  

Empresa Particular, Habitaçào, Empréstimos sobre Joalheria. 
Digaruos quanto quer. Resposta em 24b. 

Contacte ainda hoje Joaé Eduardo 
Tel; C4^6] 537-1353 

Horâcio Domingos, junto de sua mulher, mostra 

orgulhoso a Diploma de Mérita recebida da FPCBP, 

das mâos de Mahny Caspar. 

□ia S5 de IMovembro 
a Saida da Tarama: 9:00 AM 

o Passagem par Etabicake: 10:00 AM 

□ Paragem em Bufala (USAI para fazer campras 

(Haveri cupies de descente! 

□ Paragem também pela Casina Niagara Falls 

ende cada pessea receberé um cupia de $10 para iagar ne casina. | 

□ Régressa a Bufala para assistir aa espectécula 

de hues de Natal a FAtima Fele com Maria Dinis 

INFO: [416] 712-8744 

Dr. Pedro Belo, de Banco Comercial Português, 

exibe a peça do ceramista America Ribeiro, 

que Vie foi entregue par Joe Pinto. 
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Hgura, a 

também em Mississauga 

acredit, 
«•«elhore» 

mais 

Nâo apenas os carros, carrinhas e camionetas 

Chevrolet e Oldsmobile mas também toda a 

gama da GM, Buick, Cadilac e Pontiac. 

Nos sistemas Leasing ou Financiamento 

pode comprar qualquer outra marca 

do seu gosto na on Dundas. 

novos 

'■''eisen. 

Para informaçôes detalhadas contacte 

Pedro de Oliveira, (416) 816-5417. 

^ lyioriiiBy Pown; 
Durante 90 (fias se <;omprar / 

até ao fim de Novembro de 2000 . 

Corvette 
Chevy Venture 

www.addisonondundas.com 

401 
eu 
X 
b J# DIIMHAQ 

OJ 
'et 

 QEW 

*15S5 Duridss Sereel; East, Mississauga 

Tel: C4i6] 655-1420 
Cell: C4161 816-5417 

L2 Lci.t= LiiLzblLi^ 
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nossos filhos: atravessa a rua nos semâforos mas os 
semâforos nâo sào seguros porque existem 
manîacos de estrada que passam os sinais 
vermelhos. Se o fizerem podem matar uma criança 
e existem tantas mortes que nos temos que por um 
fim a isso. 
Estas foram as primeiras palavras de Mel Eastman, 
apôs a sua reeleiçâo da passada segunda-feira: um 
présidente feliz por se sentir querido por um 
eleitorado que nâo teve incognitas sobre em quem 
depositar a sua confiança. 
Mel Eastman, mais um mandato e muito trabalho 
pela frente nos prôximos 3 anos. 

Domingos Melo 

Se existiam algumas dùvidas quanto à 
popularidade do Mayor da Mega-City, elas foram 
desfeitas categoricamente pelo eleitorado que 
conferiu a Mel Eastman o poder da sua preferência. 
Na corrida contra 25 outros candidatos, Mel 
Eastman arrebatou 80% dos votos, nas eleiçôes 
municipais do passado dia 13 de Novembro, 
conduzindo-se assim ao seu segundo mandato 
como présidente da Câmara Municipal de Toronto. 
As celebraçôes, apôs a redondante vitôria, assistiu 
o présidente da Cirv Radio, Frank Alvarez, que ali 
teve a oportunidade de falar brevemente corn 
Eastman, para o Milénio: 
Milénio - Parabéns Mel! Esperava uma vitôria 
destas? 
Mel Eastman - Nâo! Esperava que fosse muito mais 
dificil. A minha grande preocupaçào era o voto 
contra... as pessoas que talvez nâo gostassem de 
Mel Eastman. Agora, pensar em conseguir 490.000 
votos é inacreditâvel. 
M. - Quero felicitâ-lo em nome da comunidade 
portuguesa do Ontârio e gostaria de saber o que vai 
fazer quando voltar ao seu gabinete amanhâ. 
M.E. - Amanhâ de manhâ os meus pianos sâo abrir 

as primeiras câmaras de video nos 10 
semâforos em Toronto e diversos noutras 
localidades e, quem passar um sinal 
vermelho apanha uma multa de $190 
dôlares. 
Essa â a recompensa por terem votado em 
mim. - (Risos). 
(E depois mais sério) - Nôs dizemos aos 

Mel lastman 
0 Mayor do povo. que adora a sua cidade 

BCA reforça capital social puma operaçâo 
corn Goveroo Regional de fora 
C) Banco C'omercial dos Açores (BC.A). do grupo 
Banif, lanya a partir do dia 30 uma emissâo de dois 
millioes de acçôes para rcforço do seu capital social 
de nove para onze milhôes de conttjs. Segundo 
rewlou fonte do ünico banc.o corn sede nos Açores, 
em que o Gftverno Regional detêm um teiço do 
respectivo capitril, des.sa emissâtj 1.32(4090 acçôes 
destinam-.se em exclusivo a subsc.riçâo dos 
accionistas nâo pûblicos no exi’rcicio do .seu direito 
de preferência. Ouanto às acçoes restantes ((iKO 

mil), correspondentes aos direiftjs de subscriçâo do 
Gf)verno Regional dos Açores, serâo vendidas, por 
dedsâo governamental. aos trahalhadores do BCA, 
pequenos snbscritores e émigrantes. O prazo para 
subscriçâo das acçôes por parte dos actuals 
subscritf)res decorre de 30 de Novembre a 14 de 
De/embro. No caso das acçôes de que o Governo 
Regional decidiu aliénai- o direiio de subscriçâti, a 
sua tmnatla pode ocorrer entre 30 de Novembro e 
1)7 de INîzembro. 

C 
A 
B 
E 
D 
A 
L 

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

a Casacos de 3/4 
n Casacos de pele compridos e de 3/4 
n Sobretudos e casacos de 3/4 
a Casacos, saias, caiças, coletes e bombers 
a Casacos por medida e directamente das prateleiras 
a Tamanhos normal e grande 

►Alteraçôes ►Arranjos ►Medidas grandes 

Especiais 
"Borner Jackets" 
de pele de ovelha, 
a partir de 

Casacos de ,t/4 
a partir de 

^29s»o 

PELE DE OVELHA 
Fabricado corn o melhor cabedal italiano em instalaçâo prôpria 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÂO COM os MELHORES MATERIAISlI! 

Vestidos - Modelos para todas as ocasiôes 
Fatos - Elegantes e Clâssicos 
IMITAÇÂO D£ P£L£ - Luxuoso e confortàvel 

LS./O3.X0nn IK3, - casacos compridos e de 3/4' 

Imitaçào de $eda e micro fibras 
Casacos de Outono e Inverno compridos e de 3/4 

de descente todos os diastü 

o maximo em 
classe e 

elegâneia para 
toda a gente 

88 0RFUSRD 789-5400 
Aberto de 

3" a S* Fair a 
das 10 am • 9 pm 

e 5âb. • Dom. 
9:30 am • 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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Maria Teresa linhares de Seusa 
Pnémio FPCBP 
Quem é a Madame Justice Maria Teresa Linhares de 
Sousa? 
Maria Teresa Linhares de Sousa nasceu no Funchal, 
na Ilha da Madeira, no dia 20 de Setembro de 1949, 
filha de Conceiçâo Gouveia de Sousa e José Linhares 
de Sousa. 
Em Agosto de 1954, emigrou para o Canada corn 5 
anos de idade, na companhia da mâe e um irmâo, 
juntando-se ao pai-pioneiro que jâ chegara em 1953. 
Seu pai, José Linhares de Sousa, faleceu em 1997. 
A Dra. Maria Teresa Linhares de Sousa é casada 
corn James Edward Lahey, natural de St. Catherines, 
e mâe de très filhos estudantes: a Sarah, com 21 
anos, estudante na "Concordia University", em 
Montreal, Quebec; o Patrick, de 17 anos e o Danniel, 
de 14, ambos no Liceu. A senhora Juiz do Supremo 

Tribunal do Ontario, em Ottawa, estudou em 
Toronto. Estudos primârios e secundârios na St. 
Joseph's High-School, passando depois para a 
Universidade de Toronto, onde se graduou. Viajou 
para a Capital, Ottawa, onde se formou corn 
distinçào em advocacia, sendo a primeira senhora 
lusa-canadiana, Advogada, no Canada. 
A sua brilhante carreira começou em 1979, quando 
foi nomeada "Law Clerk For Supreme Court of 
Ontario", fazendo pesquisa para o Chief Justice. 
A seguir, foi nomeada "Family and Criminal 
Commissioner", pelo Governo do Ontario, para as 
resoluçôes perante o Tribunal, posiçâo que manteve 
durante 10 anos. 
Em 1998, foi nomeada Juiz do Tribunal Provincial 
do Ontario. 

Estas posiçôes de destaque na Justiça 
do Ontario, permitiu-lhe uma 
experiência ünica que Ihe deu a 
oportunidade de receber o honroso 
convite para Madame Justice. A 
Madame Justice Maria Teresa 
Linhares de Sousa - Superior Court 
Of Ontario, tomou posse no dia 10 
de Novembro de 1999, em Ottawa. 
Sabado, dia 11 de Novembro de 
2000, a Federaçâo dos Comerciantes 
e Profissionais Luso-Canadianos, 
premiou a Madame Justice Maria 
Teresa Linhares de Sousa, com um 
Diploma de Mérito de 
Reconhecimento Profissional. Com 
toda a justiça! 

No Mississauga C. 
Centre, Frank 
Alvarez conviveu 
com a Madame 
Justice, 
considerando a 
Maria Teresa 
Linhares de Sousa 
uma senhora 
extremamente 
educada, amorosa, intelectual e de fino trato. 
Segundo o’ dialogo estabelecido, a Dra. Maria Teresa 
Linhares de Sousa nunca esqueceu as suas raizes e 
fez questao de transmitir por intermédio de Frank 
Alvarez a sua mensagem: "Nâo percam as vossas 
raizes, tirem vantagem de todas as oportunidades 
que este maravilhoso pais, o Canada, vos oferece". 
Acrescentou ainda: "I would like to encourage the 
youth for the best education to their full ability". 
Frisou, também, que tern como meta atingir o 
maximo como Juiz e, em relaçâo à culinâria, nâo 
dispensa Lagosta e Bacalhau. 
"Bern haja, Dra. Maria Teresa Linhares de Sousa, 
pelo bom nome que deu à nossa Comunidade, à 
Madeira e a Portugal. Temos orgulho de si e 
esperamos mais ainda do seu saber, das suas 
capacidades.", concluiu Frank Alvarez, ao despedir-se 
de Madame Justice Maria Teresa Linhares de Sousa. 
De parabéns Maria Teresa Linhares de Sousa, a 
Federaçâo e a Comunidade por, em apenas cerca de 
5 décadas, tanto ter-mos feito e conseguido. 

FA/JMC 

DOMIXGOS MEAT PACKERS ETD 

Peçu m ^ea tcmecedm 

kahUaai M cwiaeô de 

aila quoBdade da 

DaHtmgoô Meal Packefta 
Horàcio Domingos 

ouTo poT’tuguês’ 

e s-uinos- no 

mc\ OTac\o omingos- 
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sam concotzancLa 

1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, M6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 s Fax: (416) 534-3171 

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 

“TPÉcufls fl VIDA": 
GNR surpreende 688 vefculos 

I em excesso de velocidade 
I A Brigada de Trânsito (BT) da GNR surpreendeu, domingo passado, 688 
I veiculos em excesso de velocidade dos 17.585 controlados, no âmbito da 
I operaçâo "Tréguas à Vida", iniciada a 03 de Novembro, informou a 
I corporaçâo. A operaçâo, que termina a 03 de Dezembro, controlou até 
I domingo 222.467 automôveis tendo sido detectados 8.134 em excesso de 
I velocidade. A operaçâo "Tréguas à Vida" colocou nas estradas 
I portuguesas 950 dos sens 2.300 agentes e visa levar à prâtica de 
I velocidades moderadas nas estradas portuguesas. 
I O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes em 
I Portugal. No decurso da habituai fiscalizaçâo rodoviâria as 
J patrulhas da BT da GNR na segunda semana de 
j Novembro, de segunda- feira a domingo ültimos, 
I detectaram 2.151 infracçôes graves e 245 muito graves. 
I Aquela corporaçâo realça entre as irregularidades 
j detectadas 161 condutores corn taxa de alcool positiva 
I - 65 dos quais foram detidos -, outros 12 detidos por 
i conduzirem sem carta, 6.136 condutores autuados por 

excesso de velocidade, e ainda 76 veiculos de mercadorias 
também em excesso de velocidade. Dos 2.097 acidentes 
rodoviârios registados resultaram 21 mortos, 70 feridos 
graves e 659 feridos ligeiros. 

N DP apresenta candïdato 
aos portuguesas 
A équipa NDP, constituida por Joe Pantalone, Christine Ferreira e Rosario 
Marchese, realizou um encontro na Caldense corn Orgàos de Informaçâo de 
lingua portuguesa, para apresentaçâo do seu candidate Michael Valpy, às 
eleiçôes fédérais de 27 de Novembro, pelo bairro Trinity-Spadina. 
Houve uma intéressante troca de impressôes corn Rosario Marchese, Pantalone 
e Christine e, naturalmente, corn o candidate Michael Valpy, um ex-jornalista do 
Globe & Mail, em Toronto. 

tlflRVflO: 
30 mil peesoas consumiram 
cîneo mil quilos de cast;anhas 
Trinta mil pessoas visitaram a 17/a ediçâo da Feira do Castanheiro - Festa 
da Castanha no passado fim-de-semana, em Marvâo, onde foram j 
consumidos mais de cinco mil quilos daquele fruto, informou a 
organizaçâo. De acordo corn dados fornecidos pela organizaçâo, foram 
consumidos ainda dois mil litres de vinho. Segundo a vereadora do 
municipio, Madalena Tavares, "as expectativas iniciais da Câmara 
Municipal de Marvâo apontavam para um numéro muito inferior de 
visitantes, na ordem dos oito mil, que foi ultrapassado largamente", disse 
"Este foi O melhor certame até agora realizado nesta vila, tendo em conta 
os indicadores no que diz respeito ao numéro de visitantes e castanhas e 
vinho consumidos durante os dois dias", sublinhou a autarca. 

InttetitT: 
Ser cidadâo compe<:ente na rade 
Até Dezembro deverâo estar ligadas à Internet metade das 8.000 escolas 
do primeiro ciclo do ensino bâsico existentes em Portugal, jâ que todas as 
do quinte ao 12° ano estâo na rede desde 1997. Segundo um quadro 
envolvido na dinamizaçâo da Internet em Portugal, "na Sociedade da 
Informaçâo ser um cidadâo competente nâo passa apenas pela 
memorizaçâo do saber, mas também pela capacidade de pesquisar e 
procurar o conhecimento". A consideraçâo é de Joâo Correia de Freitas, 
responsâvel pela Unidade de Apoio à Rede Telemâtica Educativa (Uarte) 
que assegura o acompanhamento do Programa Internet na Escola, no 
âmbito da Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informaçâo. Para isso, 
acrescentou, a actual legislatura definiu 2001 como a data para que todas 
as escolas estejam ligadas à rede, através da Iniciativa Internet (a 
sucedânea da Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informaçâo). As 
novas tecnologias de informaçâo, disse, possibilitam formas avançadas de 

aprender a aprender, permitindo uma gestâo dos 
recursos humanos que aproveita a grande facilidade 

que os alunos têm em utilizar os 
computadores e a Internet. "O grande 
beneficio deste trabalho reside na 
possibilidade de aliar o lùdico ao 
educativo, permitindo que crianças de 
vârios pontos do pais interajam e 
comuniquem", continuou. Além disso, 

a ligaçâo à rede disponibilizada pela 
escola atenua o fosso digital entre quem 
nâo dispôe destas tecnologias de outra 
forma e os que as têm em casa. 

a ^zâneia 

?e ^tib&do IStanco 
tam fiaia si todes 

os satoiços 2a uma boa 

a^êneia 2a aia^ans. 

(Zûnkaça o mutièc 

ulajandû corn a 

^jHxiz ^^J^aaaâ 

r^Hug^uaz ?a automôoat no 

(Zontinanta, ^c:Açozas 

a ^jHjxèaiza a pzaços 

No circulo eleitoral da Trinity-Spadina, que saibamos, concorrem além de 
Michael Valpy (NDP), o Tony lanno (Liberal), Lee Monaco (Canadian Alliance), 
Jesse Benjamin (Communist), Asheley Deans (Natural Law Party), Matthew 
Hammond (Green Party), Paul Lewin (Marijuana Party), Nick Lin (Marxist- 
Lenninist) e John E. Polko (Progressive Conservative). 
No proximo dia 27, VOTEM, nâo fiquem em casa! 
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Dine-In, Delivery & Pick U/y 

Oliveira Martins 
apoia autonomias regionais Oministro da Presidência 

aproveitou a tomada de 
posse do VIII Governo 
da Madeira, liderado 

por Alberto Joâo Jardim, para 
apoiar o processo de autonomia 
regional. Oliveira Martins 
considerou, alias, que a tomada de 
posse do novo executivo 
madeirense "é um acto importante 
da vida democrâtica da regiào 
autônoma". 
O membro do Governo nâo deixou 
düvidas quanto ao significado da 
sua presença na cerimônia, à 
chegada ao aeroporto do Funchal, 
onde foi recebido pelo ministro da 
Repùblica, Monteiro Diniz, pelo 

vice-presidente do Parlamento da 
Madeira Miguel de Sousa e pelo 
chefe do executivo regional, 
Alberto Joâo Jardim. 
"Trata-se, no fundo, de exprimir o 
nosso apoio e o nosso apreço 
quanto ao processo de autonomia 
regional", acentuou. Oliveira 
Martins manifestou-se ainda 
convicto de que o bom 
relacionamento entre os governos 
nacional e regional vai prosseguir. 
O ministro revelou que irâ abordar 
corn Alberto Joâo Jardim a "melhor 
forma" de activar a 
operacionalidade do Grupo de 
Trabalho dos governos nacional e 
regional. 

Mais de 1000 pessoas estiveram 
présentes na apresentaçâo da nova 
sede do Clube Português de 
Mississauga. Um êxito sem 
precedentes. Às llhOO, por altura do 
içar das bandeiras e entoaçâo dos 
hinos, jâ muito püblico estava 
présente, dando um torn feliz, 
colorido e alegre, ao acontecimento. 
A missa foi presidida por Monsenhor 
Eduardo Resendes, assistido pelo 
Diâcono Francisco Ferreira e pelo 
sôcio numéro 1 do CPM, Juvenal 
Lima. Monsenhor Resendes, adepto 
ferveroso do CPM e de tudo o que diz 
respeito à Comunidade de 
Mississauga e arredores, fez um apelo 
à uniâo de todos em redor do clube, 
porque o clube É DE TODOS! 

Ajudar e generosamente. 
A festa esteve activa até às 20h30! 
A CIRV-fm irradiou em directe 
corn a presença do Manuel 
Gonçalves aos microfones e, Frank 
Alvarez, em intervençôes 
especiais. Comes-e-bebes corn 
farturinha, por gentileza de 
Horâcio Domingos Meats, Ferma 
lmp. & Export e Trigo Bakery. Foi 
um Sào Martinho, em beleza! 
Também, apôs o Baptismo do 
Rancho Folclôrico do CPM, pelo 
Monsenhor Resendes, houve um 
Festival de Folclôre, corn a 
presença dos Ranchos CPM, 
Cantares e Bailares de Brampton, 
Português de Oakville, Casa dos 
Poveiros, Arsenal do Minho e 

Académico de Viseu. 
Um amigo do clube ofereceu 
uma garrafa de Vinho do 
Porto para leiloar e, 
imagineml, rendeu $1.700. 
dôlares. 
Alias, acrescente-se, ao fim 
da noite, a Comissâo Prô- 
Sede granjeou para o CPM, 
cerca de 25 mil dôlares. 
Ainda, por iniciativa de 
Frank Alvarez, um grupo de 
amigos do Clube Português 
de Mississauga, possibilitou 
ao clube a aquisiçâo do 
ultimo vestido de Amâlia 

Rodrigues -um lindo vestido negro, 
desenhado pela prôpria artista-, e que 
se encontra em poder do seu 
empresârio de Paris, sr. Lafaiette. O 
vestido de Amâlia ficarâ numa vitrine 
da nova sede-social do CPM, sendo 
criado para o efeito, o "Cantinho de 
Amâlia", para perpetuar a Diva do 
fado. 
25 amigos, ofereceram $1.000. dôlares 
cada, fixando a quantia em 25 mil 
dôlares. Os ofertantes, foram: Frank 
Alvarez, Tony Belas, Avelino 
Fonseca, Jack Lains, José 
Nunes, Manuel Fiuza, Mârio 
Silva, Horâcio Domingos, 
Albertino Domingos, Virgilio 
Pires, Carlos Ferreira, Carlos 
Botelho, José da Costa, 
Tibério Branco, Monsenhor 
Eduardo Resendes, Gilberto 
Moniz, José Gonçalo, 
Universal Worker Union- 
Local 183, Manuel da Silva, 
Regional Insurance, Brito 
Travel Agency, Rosario e 
Alda Mendes, J. Neff Santos- 
MBS Steel Ltd. Frank 

Alvarez-Festival Português-Milénio e 
Raimundo Favas. 
Como o vestido de Amâlia custa 15 
mil dôlares, sobram para o clube 10 
mil, para juntar aos 25 mil 
conseguidos durante a festa de 
abertura. Bern bom! 
Parabéns à Comissâo Prô-Sede do 
CPM, Corpos Gerentes, sôcios e 
amigos do Clube Português de 
Mississauga. Assim, vale a pena! 

JMC 

Esta oferta nâo é valida 
corn outras combinaçôes. 
Valida para dine-in, take- 

out ou entrega ao 
domicilio onde aplicâvel. 
Um cupào por cliente da 
Pizza Hut® Restaurants. 

Por favor mensione o 
cupào. Nâo tem valor 

monetârio. 
As taxas nâo estâo 

incluidas. 

Nâo é vâlido para 
Stuffed Crust Pizza. 

Oferta vâlida s^)enas no estabelecimento da Dufferin/Bloor 

e até ao dia 31 de Dezembro de 2000. 

Tel; C41GJ 537-35S7 College St. 
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Tal pai tal filho. Se um diz mata, o outro diz esfola! 
Fernando Correia Marques e seu filho Axel 
voltaram a Toronto e, como sempre, agradaram em 
cheio. Quer o veterano das cantigas, quer o jovem e 
promissor "junior", ambos souberam manter os 
sens fieis amigos e amigas e, naturalmente, 
conquistar muitos mais. 
O empresârio Victor Couto sô tem motivos de 

mais significative show por estas 
paragens. Vendemos tudo... 
-Para mim foi muito importante. - 
Prosseguiu Axel.- Uma experiência 
impressionante para mim. Um püblico 
maravilhoso que me obrigou a repetir... 
-Segundo soubemos vais receber um prémio? 
-Sim, vou receber, no dia 5 de Dezembro, o 
prémio TMM, do Melhor Intérprete Masculine 
de 1999/2000. Em 1998, recebi o prémio 
Revelaçâo. Estou feliz corn a minha carreira... 
O "baboso" papa Fernando, nâo o deixou 
completar o raciocinio, interrompendo e 
acrescentando: 
-E, eu sigo para Lisboa e ele fica em Paris, 
porque vai participar num convivio corn 
Brittney Spears, por interesses da éditera... 
Nada mau, hein! 
-Sô convivio, nada de confusôes! -Rematou 

satisfaçâo pois, tal como nos afirmou, teve o 
seu melhor e mais "recheado" Sâo Martinho. 
No almoço de despedida, no Ambience Hall, 
o prôprio Fernando nos disse: 
-Adorei o espectâculo. Eu e o Axel, estivemos 
mais de 2 horas em pake. O "mais uma", 
"mais uma", obrigou-me a prolongamento! 
Püblico de pé até ao fim. Este, foi para mim, o 

Axel. 
-Fernando, para quando nova gravaçâo? 
-La para o fim do ano... Sô agora estou a preparar 
cantigas. O ultimo CD continua a vender bem, tive 
imenso trabalho, nâo consegui tempo para mais. 
-Eu devo gravar sô para o prôximo ano. -Disse 
Axel.- Vou lançar um trabalho de Natal e continuar 
a promover o "Regresso". 
Nâo houve tempo para muito mais. Fernando e 
Axel, eram aguardados pelo incansâvel amigo 
Eddy, para os levar para o Aeroporto. Desejamos as 
maiores felicidades a ambos e, ficâmos, na 
esperança que voltem em breve. 

JMC 

Comunicado 

A ACAPO-Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario, informa todos os 
membros de que, no prôximo dia 5 de Dezembro 
de 2000, haverâ reuniâo do Conselho de 
Présidentes. 
A reuniâo terâ lugar na sede-social do Arsenal do 
Minho, 1166 Dundas St. West, pelas 20h00. 
Info: (416) 536-5961. 

A Associaçâo Portuguesa da Universidade de 
Toronto informa que, domingo, 19 de Novembro 
de 2000, realizarâ uma Sessào Informativa, na 
sede-social do Arsenal do Minho. Esta Sessâo de 
esclarecimento é dirigida aos pais portugueses 
que desejam que os seus filhos venham a obter 
uma educaçâo superior. Vai ser uma sessâo para 
trocas de ideias de forma descontraida e eficaz 
corn estudantes, professores universitârios e 
profissionais da comunidade. Outras informaçôes, 
por intermédio de Vanessa Ceia e Eduarda 

Azeredo, coordenadores "Outreach" da UTPA. 
Info: (416) 873-8806, ou (416) 895-8884. 

Em alguns Centros de Idosos, vâo ter lugar 
"Cursos de educaçâo Sexual em Casa para Avôs e 
Pais", para que aprendam a dialogar corn as 
crianças e possam responder aos factos corn 
conhecimentos e sem complexos. 
Info: (416) 787-2114 Ext. 219. 
Fale corn Belissa Paulo. 

Sabado, ^8 de Novembro 

-O Asas do Atlântico S.S.Club realiza o baile da 
"Matança do Porco", corn jantar e arremataçôes. 
DJ-Asas. Info: 532-3649. 
-O Peniche Community C. de Toronto realiza um 
jantar-convivio comemorativo do 2o. aniversârio 
do Rancho Folclôrico do clube. Actuarâo os 
Ranchos do Peniche, Ritmo Jovem, Etnogrâfico 
de Portugal, Associaçâo Cultural do Minho, 
Suzanne Silva e Emily Melo. Info: (416) 536-7063. 

Parabéns aos aniversariantes! 
-Celebraçâo do 26o. aniversârio do Clube 
Português de Mississauga. Na sexta-feira, dia 17, 
um "Porto de Honra" de abertura dos festejos. 
Parabéns! Info: (905) 275-6844. 
-A Associaçâo Democrâtica Luso-Canadiana 
realiza uma sessâo de informaçâo sobre a 
Amazônia, corn elaboraçâo de Abel Nunes. 
-O Sport Angrense de Toronto realiza um jantar 
corn noite fadista, actuando Fâtima Ferreira e 
Armando Jorge. Info:(416) 537-1555. 

Domingo, dia 19 

A Comissào de Festas e a Direcçâo do Sport Club 
Lusitânia de Toronto realizam um almoço de 
angariaçào de fundos para a comemoraçâo das 
"Bodas de Prata" do clube. Sopa do Divino 
Espirito Santo, cozido e Alcatra. Variedades corn 
modas regionais, o Pezinho, e baile corn 
"Os Vadios". 
Réservas: (416) 532-3501. 
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Grào a grao enche a galinha o papo, diz 
o sabio Povo. E, nos, acreditamos. 
Assim, as eleiçôes do passado dia 13 
nâo foram negras de todo. 
Conseguimos a entrada de mais um 
elemento. Tinhamos Mario Silva, na 
Câmara Municipal de Toronto, 
Christine Ferreira, Delegada Escolar na 
Ward 10 e Ed Viana, também Delegado 
Escolar, em Oakville. Agora, mantemos 
os jâ mencionados e, ainda, a Nellie 
Pedro, Delegada Escolar na Ward 9. 
Isto, sem esquecer, o Dr. Carlos de 
Faria, a nivel Provincial. 
E pouco? Claro, muito pouco, mas é 
melhor que nada! 
Em Oakville, Ed Viana nem precisou 
de "ir a votos" porque nâo teve opositor, 
foi re-eleito por aclamaçào. Ed Viana, jâ 
esta hâ mais de uma década na 
Direcçâo das Escolas Catôlicas, em 
Oakville. Christine Ferreira, também jâ 
veterana (terceiro mandato) nestas 

andanças, foi re-eleita na Ward 10 e, 
pela primeira vez, Nellie Pedro "entrou" 
no circulo das escolas. Ward 9, ambas 
na Direcçâo Escolar Pùblica. 
Mârio Silva, apôs 6 anos de bons 
serviços na Câmara e na Comunidade, 
foi re-eleito para terceiro mandato. Na 
festa que teve lugar na Galleria Mall, 
entre abraços e elogios, Mârio Silva, 
disse-nos: 
-Estou felicissimo. Foi uma vitôria 
também da Comunidade Portugusa. Os 
portugueses ajudaram-me muito, estou- 
Ihes agradecido... Nâo sô por mim, 
como também pela Nellie, que foi 
eleita, corn grande apoio dos 
portugueses. É preciso que os 
portugueses votem para que tenhamos 
no futuro mais luso-canadianos eleitos 
nas Escolas, nas Câmaras e, claro, 
também aos niveis Provincial e Federal. 
Nâo foi possivel "arrancar" nada mais 
ao Mârio Silva pois, os voluntârios e 

amigos à volta do Mârio de da Nellie 
eram tantos, que desistimos. Ruido, 
alegria, comes-e-bebes corn fartura, 
deram ao ambiente o "rosto" das 
vitôrias bem conseguidas. 
Fomos "pregar" para outra freguesia. 
Aos que nâo conseguiram a meta 
desejada, um conselho amigo: Nâo 
desistam. As derrotas de hoje servem 
de experiência para as vitôrias de 
amanhâ. 

JMC 

ERVANÂRIA VITÔRIA inc. 
PRODUTOS NATUR/aS Ë MEDICINA HOMËOPATICA 

Marque «mtr eutrevista corn o Naturista Hotiieopata 
Antonio Medeiros, jd coin muitos anos de expcricciti, 
qm’ o poderd ajudar na soluçâo dos sens probtenias. 

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

Jü&IUU: 
Papa apela à responsabilizaçâo 
moral dos cient;ist;as 
o papa Joâo Paulo II apeiou aos cientistas para 
que respeitem as responsabilidades morals e 
éttcas nas suas investigaçôes como uma 
exlgênda interna da ciência, sem serem 
necessârias pressées do exterior. "O homem de 
ciência sabe perfeitamente, corn base nos seus 
conhecimentos, que a verdade nâo pode ser 
negociada, escondida ou deixada ao sabor das 
convicçôes ou acordos entre grupos de poder, 
sociedades ou estados", afirmou o Sumo 
Pontifice aos membres da Academia Pontifteia 
das Ciências. Cerca de cinquenta cientistas de 
todo o mundo partkiparam entre Sexta e 
Segunda-feira numa sessâo plenària por ocasiâo 
do Jubileu consagrado à ciência C ao futuro da Humanidade. 
A Academia Pontifiçia das Ciências foi fundada em 1603 durante o papado 
de Clemente VIII e reorganizada por Pio IX em 1847. Os 80 membres da 
Academia, todos nomeados pessoalmente pelo papa, devem "honrar a 
ciência e assegurar â liberdade de investigaçâo no mundo inteiro". 

UCflnDfl; Febre de ebola 
mat;a H ^ O 
desde Set;embro 

numéro de mortes devido ao virus do ebola ascende a 110 
desde meados de Setembro, quando a epidemia foi detectada no distrito 
de Gulu, no norte do Uganda, divulgou esta semana fonte do Ministério 
da Saûde. Uma mulher fugiu de um hospital no norte do Uganda, por 
suspeita de ter contraido a doença, para a sua terra, uma aldeia em 
Masindi, 160 quilômetros a sul de Gulu, onde foi detectado o primeiro 
caso de ebola, em meados de Setembro. A mulher, a filha, o marido e 
outro familiar morreram em Masindi, o terceiro distrito do Uganda, 
onde jâ foram registados casos da doença. Vârios peritos dos Centres de 
Controlo e Prevençâo de Doenças norte-americanos, da Organizaçâo 
Mundial de Saüde e dos Médicos Sem Fronteiras deslocaram-se de Gulu 
ao Porto de Masindi para analisarem a situaçâo e tentarem localizar 
todas as pessoas que estiveram em contacte corn as vitimas mortais. Esta 
doença é transmitida através de fluidos corporals, provoca febres 
hemorrâgicas fortes e é, na maioria dos casos, fatal. As tradiçôes 
fùnebres, em algumas regiôes do Uganda, incluem a lavagem do corpo 
do défunte, o que poderâ ser uma das formas de transmissâo da doença. 
O director-geral dos serviços de saüde do Uganda, Francis Omaswa, 
afirmou que foram jâ detectados 323 casos de ébola, mas que 191 pessoas 
estâo em recuperaçâo. Embora nâo exista cura para a doença, as pessoas 
que recebem, a tempo, tratamento para combater a desidrataçâo têm 
mais hipôteses de sobreviver. 

Eleiçôes - Jâ ternes mais um! 



Quinta-feira, 16 Novembro, 2000 
PORTUGAL 13 O MILÉNIO 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim 

Terminado o meu mandato no 
Governo Regional, bem como o dos 
mens colegas Secretarios Regionais, o 
resultado das eleiçôes, com a vitôria 
em todas as 54 Freguesias e conquista 
de mais de dois terços dos assentos 
parlamentares, indicou 
democraticamente o lider da Maioria 
para formai novo Executivo para os 
prôximos quatro anos da Madeira. 
Hâ que recomeçar. 
Sobretudo, retirai ilaçôes das 
experiências anteriores -consideradas 
positivas pelo eleitorado- e estabelecer 
a estrutura de Governo entendida 
mais adequada para o ciclo que se 
segue. 
Assentar na estrutura. Depois, é que 
vem a escolha das pessoas. 
Para além da Presidência, tal como 
nas legislaturas da ultima década o 
Governo Regional mantém outras 
oito pastas. 
Très nâo sofrem alteraçâo. Trata-se da 
Secretaria Regional dos Recursos 
Humanos (areas de Trabalho, 
Emprego, Artesanato, Juventude, 
Comunidades Madeirenses e Defesa 
do Consumidor), da Secretaria 
Regional do Turismo e Cultura 
(obviamente areas Turismo e Cultura) 
e da Secretaria Regional dos Assuntos 
Sociais (areas Hospitals, Saüde 
Püblica, Segurança Social e 
Socorrismo). ' 
A operacionalidade futura do 
Executivo, incluso politica, levou-me a 
récriai a Vice-Presidência do 
Governo, soluçâo experimentada em 
88-92. Para além das areas politicas, 
Administraçâo Püblica (sai das 
Finanças), Assuntos Parlamentares 
(saiem dos Assuntos Sociais), 
A^untos Europeus e Comunicaçâo 
Social (saiem da Economia), a Vice- 
Presidência inclui também as areas 
Econômicas, Comércio, Indùstria e 
Energia (saiem também da Secretaria 
Regional da Economia que é extinta). 
A Secretaria Regional do 
Equipamento Social e Ambiente é 
substituida por uma Secretaria 
Regional do Equipamento Social e 
Transportes, corn as areas Obras 
Püblicas, Estradas e Urbanismo, onde 
acrescem os Portos, os Aeroportos e 
os Transportes Terrestres, vindos da 
extinta Secretaria da Economia. 
Novas infraestruturas entretanto 
criadas, assim o aconselham. 
Mantém-se uma Secretaria Regional 
de Educaçâo corn as competências 
anteriores (Educaçâo, Desporto, 

Formaçâo Profissional, e Educaçâo 
Especial), às quais acrescem as Novas 
Tecnologias e Comunicaçôes (aquelas 
vindas das Finanças e estas da 
Economia), dada a aposta decisiva, 
inadiâvel e essencial para o futuro, 
que estes sectores constituem, pelo 
que se tornam indissociâveis da 
Educaçâo e Formaçâo Profissional. 
A Secretaria Regional do Piano e 
Finanças, que substitui a anterior 
Secretaria Regional do Piano e 
Coordenaçâo, liberta das areas acima 
referidas, concentra-se 
fundamentalmente nos esforços 
financeiros e de gestâo dos Fundos 
Europeus, pelo que vai tutelar as areas 
do Piano, das Einanças (fiscalidade), 
do Orçamento, do Patrimônio, da 
Estatistica e do Centro Internacional 
de Negôcios da Madeira (aqui por 
razôes obvias de fiscalidade e da 
evoluçâo futura do Piano). 
Finalmente, é criada uma nova 
Secretaria Regional, a de Ambiente e 
Recursos Naturais, apontada a um 
primado do Ambiente e da sua 
necessâria articulaçâo corn os 
recursos naturais do Arquipélago. 
Abrange todas as competências da 
extinta Secretaria Regional de 
Agricultura (Florestas, Parque 
Natural, Pescas e Agro-Pecuâria), 
adiantando-se as areas, do Ambiente, 
Agua, Saneamento Bâsico e 
Habitaçâo (que transitam da anterior 
Secretaria do Equipamento Social). 
Esta é a estrutura de Governo, corn a 
quai me proponho enfrentar os 
terriveis desafios dos prôximos quatro 
anos. 
E digo "terriveis", porque o Governo 
socialista de Lisboa fez deslizar 
Portugal para uma situaçâo 
econômica dificil, corn tendência para 
se agravar, e da quai, na medida do 
possivel, temos que manter a Madeira 
o mais defendida... que se puder. 
"Terriveis", porque a qualidade da 
vida politica portuguesa vem batendo 
no fundo, e estou apreensivo sobre 
como sair disto. 
"Terriveis", porque hâ uma crise da 
prôpria sociedade portuguesa, 
extremamente mediocratizada, sem 
outras motivaçôes que nâo o 
consumismo fâcil, deseducada, 
desculturizada, massificada para 
tornar fâcil a globalizaçâo e o 
exercicio do poder, 
fundamentalmente corn a angüstia de 
nâo saber o que quer e sem objectives 
nacionais. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Visite Joe da Costa, représentante português 
da Addison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 ciientes preferem os seus serviços 

§§ an®® a® s®Dryâ(p) ©snmoDOdlail® 

Grande saido de SÀO MARTiNHO 
até 11 de Nevembre. 

Liquidaçâo total dos modelos novos e de 
demonstraçâo do ano 2000. 

Juros a 0,9% durante 5 anos em vàrios modelos. 
Nâo dê nada de entrada. Nâo pague JuTos. Nâo 

faça qualquer pagamento durantes 90 dias! 
E, nâo esqueça: Joe da Costa oferece duas 

viagens e estadia para casai ao Wnterfest’2001, 
em Varadero, Cuba. Compre carro ao José da 

Costa e...habilite-se! 

832 Bay Street em Torento (a nette da College SU 
Telefone: (416) 964-3211 

cr 
Al 
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Na grandiosa festa de Sâo Martiiiho, 
no Oasis Convention Centre, estreou- 
se a dupla sertaneja Valber e Vanille. 
Uma estreia em cheio entre nos! 
O pùblico aderiu de imediato, pela 
simpatia dos jovens, pelo porte fisico 
e pelo romantismo das suas cançôes. 
Souberam, com simplicidade e 
humildade, conquistar o seu lugar. O 
pùblico pediu mais e, isso, é 
sintomâtico. Querem que Valber e 

Vanille, voltem. E, se os convidarem, 
nâo hesitam em voltar. Ficaram 
encantados com a cidade, com os 
empresarios e com os fans. A casa 
cheia e o aplauso dos présentes, dâo 
garantias aos empresarios, para um 
regresso breve. 

Na foto a cima, a dupla Valber e Vanille 
distrihuem flores às senhoras, na sala, 

num dos momentos mais romûnticos 

da sua actuaçâo. 

Em baixo, apôs uma visita à estaçâo 
radiofônica CIRVfm, lêem interessados o 

semanârio “0 Milénio” 

A festa iniciou-se corn um jantar "à 
maneira", corn vinho e muitas 
castanhas, como mandam as leis 
populares do Sâo Martinho e 
contrariam as regras policiais e de 
trâfego... Mas, como a vida sâo dois 
dias, a malta mandou as regras às 
malvas. 

No campo musical, o 
Duo Santos -John e 
Eisa Santos- fez as 
honras da noite corn 
uma actuaçâo cheia de 
alegria, ritmo e 
fantasia, logo seguido 
do impagâvel Dinis 
Paiva que, vindo dos 
EUA, nos deliciou 
corn as suas graças e 
anedotas "à moda dos 
Açores" que fez delirar 
a plateia. Finalizou 
como sempre corn o 
fado, um fado sentido 
e nada condizente 
corn a sua fase alegre. 
Dinis Paiva, quando 
canta o fado, fâ-lo corn 
sentimento, corn todo 
o seu sentir. 
Seguiu-se o jâ 
mencionado Duo 
Valber e Vanille que, 
embalado pelo calor 
do pùblico, ofereceu 
um espectâculo 
ternurento, "sem a 

Em cima, Valber e Vanille 

em plena actuaçâo na noite 

de S. Martinho. 

IÀ esquerda,Joâo Santos e 

Eisa, no momenta em que 
ofereceram ao grande pùblico 

temas populares dos Açores. 

Em Baixo, o sempre bem 

disposto Dinis Paiva que, 
mesmo sem vinho tinta, 
“embriegou”a assistência. 

corda na garganta"... Para surpresa 
do Valber e do Vanille, os 
"sâomartinhenses" présentes, sabiam 
as suas cantigas e, corn eles, fizeram 
coro, um coro gigantesco, que ainda 
mais os electrizou. Depois, aconteceu 
o "casamento" feliz entre todos. Um 
grande momento de participaçâo 
entre artistas e pùblico. Apôs mais 
umas castanhas e vinho, e a graça 
d'O Carteiro, voltou ao palco o Duo 
Santos com mùsica para dançar e 
desfazer as castanhas... Jâ eram altas 
horas! 

Num convivio final, os jovens e 
espadaùdos Valber e Vanille, 
confirmaram um convite para 
voltarem. 
-Na realidade, o nosso empresârio 
Hélio Meneses, depois de conversar 
connosco e corn os senhores Frank 
Alvarez e Humberto Rebelo, 
confirmou o interesse em que 
voltâssemos... Esse, é o maior desejo 
que temos. Jâ temos saudades de 
voeês e ainda nâo partimos... 
-Mesmo corn frio, nâo tem problema, 
nâo. -Acrescentou risonho o Vanille. 
O “assalto” para fotografias e 
autôgrafos prosseguiu enquanto 
dialogâvamos. 
-Foi uma surpresa grande a recepçâo 
que nos fizeram e o terem cantado 
connosco. Foi bonito demais... 
-Pena termos vindo por tâo pouco 
tempo. Isto é chegar e partir, mas 
vamos fazer uma força grande para 

voltar e ficar mais tempo, visitar 
mais comunidades de portugueses e 
brasileiros... 
-Onde estâo os brasileiros, meu? - 
Perguntou Vanille, sempre o mais 
risonho e falador. -Sô dâ português, 
muito poucos brasileiros, nâo ‘tou 
percebendo, nâo. 
-Esta festa de Sâo Martinho é mais 
apelativa para os portugueses. 
-Sossegou o Hélio, para que os jovens 
brasileiros nâo se sentissem 
melindrados. Ao lado, os familiares 
de Hélio Meneses, nâo tinham mâos 
a medir na venda de CD’s. 
Fotografias e autôgrafos corn fartura. 
Um fim-de-festa em beleza para 
todos, particularmente, para Valber e 
Vanille que, embora sem tempo, 
tiveram tempo para...vencer! 

JMC 
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Para alëm da paisagem, praias, convivio, concursos, 
sorteios, passatempos, prémios, alegria e bons serviços, 
ainda a presença do incomparàvel e popular intérprete 

CMÂNIJCL; da talentosa 8ARAH PACHECO, do consagrado 
TONY MELO, do 8TARLII1GT e da energética NÊLIA (LSA). 
Lma grande festa para aquecer ainda mais o ambiente. 

V semana, $1.185. dôlares 
2 semanas, $1.819. dôlares 
2“ semana, $1.275. dôlares 
Crlanças a 13 apo» 

1 semana, $579. dôlares 
2 semanas, $599. dôlares 

Estes preços nâo incluem taxas 

e O seu lugar em HAPPY TRAVELLERS, 
na Galleria Mall, na Dufferin e Dupont, em 

Toronto. Informaçôes pelo telefone; 

Partidas de Toronto a 26 de Janeiro 
e a 2 de Tevereiro 

por uma ou duas semanas 

Happy Travellers e CIRV-fm conseguiram 
um lugar para si no paraiso cubano. 
Varadero! Participe no WINTEPrEST'2001, 
de 26 de Janeiro a 9 de Eevereiro, 
no Hotel Super Club Puntarena! 

ï 

i 
ï 

l 

CmORflVWM 
763 Dundas St. W. Toronto ON M6J 1T9 

^(416)603^293 
325 Central Parkway W. Mississauga ON L5B 3X9 

^(905)615-1402 T 
moRFimvfcwfmm&îmî AakikairiH- 

VICTOR'S ESPRESSO COÏTEE MACHINES INC. 

53£M)63Ô / Fax (416) 5364)630 
KHM) Colleise St, Toronto, Ontario M6H-1E3 

j fDaua Coin bêlas 
decoraçôes para 

O seu lar 

974 College St. Toronto, ON , 

£416} 588-4624 
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PI detém mais um 
elemento ligado a rade 
defalsificaçâodemoeda 

Ministro da Repüblica pede 
bom senso na prôxipia 
revisâo constituciopal 
O ministro da Repüblica para a Regiâo 
Autônoma da Madeira, Monteiro Diniz, apelou à 
prudência e bom senso nas reivindicaçôes a 
apresentar na prôxima revisâo constitucional. 
Monteiro Diniz falava durante a cerimônia de 
tomada de posse do VIII Governo Regional 
presidido pela sétima vez consecutiva por 
Alberto JoàoJardim, relativamente ao quai disse 
possuir "inteira e total legitimidade democrâtica". 
"Creio ser desejâvel que, como impulso primeiro, 
se procure apurar através da sensibilidade dos 
povos da regiâo e do pensamento politico de 
todos os seus legitimos représentantes, quai o 
sentido e alcance de que se deverâo revestir os 
eventuais reajustamentos que possam vir a ser 
introduzidos na estrutura autonômica", alertou. 
Para Monteiro Diniz, "as modificaçôes que se 
possam introduzir no regime autonômico - seja 
no âmbito das competêneias legislativas e 
executivas dos orgâos de governo prôprio, seja no 
tocante a representaçâo do Estado na Regiâo, seu 
grau e natureza, seja ainda no respeitante ao 
âmbito de cooperaçâo entre a Regiâo e a 

Repüblica - afectarâo inevitavelmente, em maior 
ou menor dimensâo, a propria estrutura 
organizativa do Estado". Apesar de admitir como 
"desejâveis diversos reajustamentos", Monteiro 
Diniz advertiu que nâo se deverâo traduzir "na 
mera adopçâo de certos modelos abstractos 
gerados numa teorizaçâo académica divorciada 
muitas vezes das complexas realidades 
quotidianas do funcionamento das instituiçôes 
regionais". 
O ministro da Repüblica reconheceu, contudo, 
que a "definiçâo e estruturaçâo de uma nova 
sociedade madeirense sô foi possivel devido ao 
empenho dinamizador e criativo dos orgâos de 
governo prôprio da regiâo". Monteiro Diniz 
aproveitou para comentar os 22 anos de 
governaçâo de Alberto JoàoJardim: "a continua 
legitimaçâo politica que lhe vem sendo outorgada 
é reveladora da total identificaçâo de V. Exa. corn 
os mais profundos sentimentos populares, 
traduzida na notâvel capacidade de 
intercomunicabilidade politica e afectiva corn o 
seu sentir e os seus mais instantes anseios". 

A Policia Judiciâria deteve mais um elemento 
ligado a um grupo do quai foram detidos très 
individuos segunda-feira no âmbito de uma 
investigaçâo relativa a contrafaeçâo de moeda, 
anunciou fonte policial. Ao individuo detido foi 
apreendida heroina suficiente para a feitura de 
5.000 doses individuais e ainda uma espingarda 
caçadeira corn os canos serrados, capuzes, 
matriculas falsas, material de comunicaçôes, 
armas brancas, algemas e uma grande quantidade 
de muniçôes, além de outro material ao que tudo 
indica destinado a ser utilizado em actos 
criminosos. Aos outros très individuos do grupo, 
detidos segunda-feira, apôs tiroteio na sequêneia 
do quai um deles ficou ferido, a PJ apreendeu 
152.750 contos em notas falsas de cem dôlares, 
além do automôvel onde os suspeitos se faziam 
transportar e das armas de fogo, Me calibre 
proibido", que empunhavam. As prisôes 
resultaram de uma aeçâo realizada na sequêneia 
de uma investigaçâo sobre as actividades de uma 
rede de contrafaeçâo de moeda. Os detidos foram 
présentes às autoridades judiciârias, prosseguindo 
a investigaçâo destinada a apurar a extensâo da 
actividade criminosa dos individuos. 

POUPE DtNHEiRO $$$ EM ÎOOAS AS CHAMAOAS QUE FiZER COM 
A MAIS SdLiOA ALTEANATIVA CANAOIANA SM LONOA OISTANCIA 

BastalJ^ar: 
oM WmNs! 

NEW RATES!» 

Axitéa do numéro de dietlttclu 
$|\t« «ont*et«r 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10 ‘ 15 ‘ 945 e 

entâo Ugar para qualquer parte do 
mundo, a qualquer altura. 

2) Voeê CONTINUA COM A BELL e ser-lhe4o 
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500 anos da presença 
portuguesa no Brasil 
As Universidade de 
Toronto e York 
comemoram, neste mês de 
Novembro, os cinco séculos 
da presença portuguesa em 
terras do Brasil. 
De que modo o fazem? 
Trazendo a Toronto a 
estreia de uma exposiçâo 
de fotografias sobre a Ilha 
de Santa Catarina. 
Testemunho da presença 
forte de açorianos que a 
colonizaram no século 
dezoito, as fotografias, da 
autoria de Joi Cletison, 
Director do Departamento 
Artistico-Cultural da 
Universidade Federal de 
Santa Catarina, 
deslumbram pela 
semelhança corn o que de 
mais belo se encontra na 
arquitectura, artesanato, 
tradiçôes laicas e religiosas 
das Ilhas. 
Ao olhar as fotografias, 
uma questâo imediatamente se 
pôe: Isto é no Brasil? Mas parece 
que estamos a ver os Açores! 
Aberta ao püblico todos os dias 
da semana, a exposiçâo sera 
inaugurada, corn a presença do 
artista, entidades consulares, 
estudantes, professores e püblico 

interessado, no dia 17 de 
Novembro, pelas 5h30 na 
Biblioteca ROBARTS, 130 St. 
Ceorge Street (esquina da St. 
Ceorge e Harbord). Nota: 
Outras actividades estâo 
igualmente previstas. Informe-se 
do programa! 
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V tfiintaizo (Um Conto - inédito' 

Continuaçâo do nümero anterior 

Poderoso, do que vinha a operar-se 
com a Virgem sua mulher, tendo 
também ele aceitado a Sua vontade. 
Era talvez isso o que lhe vinha 
faltando, pensou Matias, abrindo 
esperançoso o espirito, à palavra de 
aceitaçào, enquanto varria para 
longe da mente, as suas ideias 
suicidas. 
Os fieis aos magotes, iam saindo — a 
missa havia acabado. 
O carpinteiro começou também a 
recolher as suas coisas para deixar o 
templo, quando deu pelo jovem que 
se ajoelhara a seu lado, de olhos fitos 
nele, como a tentar dizer-lhe qualquer 
coisa. 
O encontre daquele olhar, que nada 
tinha de casual, provocou no 
carpinteiro uma comoçâo 
inexplicâvel, mista de confiança e 
bem estar como jâ nâo sentia hâ 
muito. 
- Esta de novo aqui na vila? Quis 
saber o desconhecido. 
- Sim, repondeu baixo o Matias, 
meneando a cabeça. - Cheguei hoje. 

- Veu por trabalho? Continuou o seu 
interlocutor. 

Sim... - Por trabalho - que 
ninguem vive seni corner!... - Mas 
acima de tudo para fugir à minha 
vida! 
- Vamos até la fora!... - Este lugar nâo 
é prôprio para conversar - julgo 
poder indicar-lhe onde precisam um 
carpinteiro, sugeriu o jovem 
desconhecido, olhando 
intencionalmente para as pobres 
ferramentas do Matias. 
No adro, contornado por um muro 
baixo, que ladeava a igreija e se abria 
numa escada para a rua, os dois 
homens, abrigando-se do vente frio 
que soprava, haviam procurado o vâo 
de uma das portas laterais, para 
acabarem o diâlogo que haviam 
começado no interior do templo. 
- Nâo précisa ir longe - aqui na casa 
da parôquia, estâo a precisar de 
carpinteiro. Têm la trabalho para uns 
tempos, o quai o ocuparâ e o impedirâ 
de fugir à sua vida. 
O Matias sorriu - um sorriso triste, 
que nâo podia disfarçar; aquele amigo 
de ocasiâo, que dévia ser boa pessoa. 

No bem dccorado e melhor 
apetrechado de som e luz salâo 
Allure, apresenlou-sft o conjunto 
TABU com o lançamento pübliro 
do seu ultimo trabalho gravado, 
intitulado "Pois...Pois...", que 
constituiu um sucesso, o que nâo é 
surpresa para ninguem. 
O grupo constîtiudo por excelentes 

kiterpretou corn muilagaxta, todos 
os temas do novo élltom, muito 
bem acompanhado de todos os seus 
colegas de grupo e de palco. 
A sala, à meia-luz, nms corn mil-e- 
uma-luzes, de indmeras cores e 
desenhos, deu o ar desejado ao 
arabiente pretendido. O ambiente, 
a müsica, as vozes e os admiradores 

e experientes mû.sico.s, ainda ccnn a 
adiçào de outros très valorcs no 
nosso panorama musical, Hernani 
Raposo. (Juida Figueira e Carlos 
Borges, ofereceu à vasta audiénda 
um espectâculo primoroso, corn 
uma harmonia musical e vocal, 
pouco frequentes entre nos. 
Tony "Tabu" C.^ouveia, corn a voz 
semprr bem colocada e bonita, 

d'os TABU, deram à festa o "sabor 
e o gosto* que todos esperavam. 
£, quandb assim é, nâo hà criticas a 
fazer, apenas acrescentar que o 
trabalho esté bem çonseguido em 
todos os"a«p«ctQ9 e que merece os 
favores do pûbÜeo. Faxabéns Tony 
Gouveia,'Ed Câmara, Joe Martins, 
Richard e Jerry. Foi bom vê-los e 
ottvidosl ' 

JMC 

e talvez nunca houvesse 
experimentado contratempos na sua 
vida, nâo se esquecera do pormenor, 
que sem querer, lhe havia 
mencionado na igreja. 
- Nâo fuja da vida, meu amigo! - 
Procure fazer-lhe frente corn coragem 
- de outro modo, nâo encontrarâ 
nunca felicidade. Todos os homens 
têm momentos de desânimo! - Até 
Cristo os teve, pedindo auxilio ao Pai! 
- Nâo descreia Dele! A sua bondade é 
imensa! 
Matias meneava a cabeça em sinal de 
assentimento as exortaçôes sensatas 
daquele homem, que pela sua idade, 
se lhe afigurava extraordinârio e do 
quai emanava um magnetismo 
poderoso, que o inibia de o enfrentar. 
Dando uma ligeira palmada no 
ombro do carpinteiro, em jeito de 
despedida, o jovem desconhecido 
partiu, deixando este imerso numa 
onda de bem estar e confiança como 
jâ hâ muito nâo sentia. 
Parecia-lhe sentir mais frio, agora que 
se encontrava sô. O melhor séria ir 
procurar o trabalho da casa 
paroquial, que o outro mencionara. 
* 

Correndo por entre a multidâo que 
saia da missa — pedindo desculpa a 
uns e atropelando outros, José Matias 
procurava chegar proximo de uma 

Por: Fernando F. de Melo 

jovem, que em companhia de uma 
mulher de meia idade, se dirigia para 
uma das ruas laterais, inconsciente de 
haver despertado o intéressé de quem 
quer que fosse, ali na casa de Deus. 
Ao atingir as duas mulheres, 
segurando o braço da mais nova, que 
abriu desmesuradamente os olhos, 
perante aquele encontro, inesperado, 
José disse; - Mârcia, porque me 
abandonaste? - Que mal te fiz, para 
me infligires tamanha dor?... - Quase 
estive para dar cabo de mim! 
A outra mulher olhava para o 
carpinteiro, corn uma expressâo de 
pena e curiosidade no semblante. A 
filha falara-lhe dele; por qualquer 
razâo, o operârio emoldurava-se, no 
quadro desse jovem que ela tinha na 
ideia! 

Continua na prôxima ediçâo 

TRÂNSITO ? NOTfCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

R N A T I 0 N A 

TOROHTO'S 
tflTUBAL 

TORONTO 

SUPER MIX 

O 14 ^ ^ O vi r 

DIH FIÂOiO AO SE Fl' 
DA CîULTIJFîA 
POR I iJOUESA 

AGORA EM TODO 
O MUNDO ATRAVÉS 
DA INTERNET: 
WWW.CIRVFM.COM 

ESTACâO 

OO FÜTÜROfll 

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

Tel: (416) 537-1088 Fax: (416) 537-2463 

FEmiFORTUGIJÊSMDIOEimVISÂO 
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As palavras sâo como as 
pessoas: nascem, ganham forma e 
algumas também morrem, embora o 
mais natural seja nào estarem tâo 
sujeitas à lei da morte como nos, 
humanos. As que desaparecem, os 
chamados arcaismos, fazem-no de 
morte natural por deixarem de ser 
utilizadas. Outras, nas suas viagens 
através dos tempos, vào ganhando 
novos contornos e conotaçôes ao ponto 

de se sentirem desprezadas e jâ 
ninguém as querer usar. Este ano, 
durante o Verâo, apercebi-me de que 
tanto nos telejornais, como nos 
pequenos apontamentos radiofônicos 
sobre o trânsito nas estradas, os 
locutores evitavam utilizar a palavra 
bicha para se referirem aos 
engarrafamentos nas boras de ponta. 
Urna vez, ao folhear um jornal, dei corn 
a palavra bicha entre aspas. Isto 
encheu-me de indignaçâo! Jâ ninguém 
quer andar corn a bicha na boca e 
passou a utilizar fila. Quando a 
escrevem, emparedam-na como se a 
coitada tivesse alguma doença 
contagiosa que se pegue às outras 
palavras. Faz-me lembrar algumas 
pessoas dos meios rurais que, ainda 
hoje, antes de se referirem ao 
conhecido suino dizem sempre: corn 
sua licença, porco. Aqui, jâ sei que nào 
hâ bichas, porque esta foi elevada à 
categoria de linha. A primeira vez que 
me perguntaram se eu estava na linha, 
confesso que nào percebi. S6 depuis 
descodifiquei: linha, do inglês “line”. 
Por amor de Deus, nào sejamos 

fundamentalistas! Nào deixem morrer 
a bicha! 

Quando morava na Finlândia, 
um casai nosso amigo fez-nos uma 
visita. Estâo a ver toda a organizaçâo 
dos nôrdicos, combinada corn uma 
baixa densidade populacional de cinco 
milhôes de pessoas; tudo funciona à 
precisâo do segundo. Estâvamos nos à 
espera do autocarro e apareceram mais 
duas ou très pessoas, quando este se 

aproximava. Acontece que, por cima da 
paragem, havia um quadro electrônico 
que ia indicando as ruas por onde o 
autocarro passava e quantos minutos 
faltavam para chegar à nossa. No 
preciso momento em que o quadro 
mostra o horârio de saida, lâ estâ o 
autocarro à nossa frente. Neste 
momento, o nosso amigo nâo se 
conteve e disse: 

- Aida, isto assim nào tem 
piada nenhuma: nâo hâ bichas, os 
autocarros nâo chegam atrasados... 
viver aqui deve ser uma chatice! Em 
Portugal, a gente chega, mantém o 
nosso lugar cativo, nâo vâ algum chico- 
esperto meter-se à frente. Depuis sâo as 
inümeras conversas e conjecturas 
acerca do atraso: haveria acidente? 
Alguma avaria? De repente, pessoas 
que nunca se viram conversam umas 
corn as outras, trocam palpites, citam 
casos anteriores, queixam-se dos seus 
achaques... enfim, uma panôplia de 
intimidades de quem jâ se conhece hâ 
anos. 
Depuis, passados os momentos em que 
cada um jâ falou de si, se o atraso se 

mantém, ai irrompe a ira que vai 
passando de boca em boca, 
engrossando e, de repente, estâ tudo a 
desancar no governo, que é também 
uma forma de aliviar a tensào. Ora aqui 
temos a bicha a funcionar como terapia 
de um dia que jâ findou ou que ainda 
vai começar. Afinal, o nosso amigo até 
tinha carradas de razâo: a vida sem 
bichas é uma grande chatice! Basta 
pensarmos nas mais divertidas e 
intéressantes conversas que se ouvem 
quando estamos na bicha. Por isso, 
penso que é tempo de reabilitarmos a 
bicha e deixarmos de ter medo de a 
pronunciar. Tirem-lhe as aspas que ela 
nào précisa de balizas para se organizar. 
O que chega primeiro é sempre o ponto 
de referência e os outros lâ se vào 
perfilando sem necessidade de 
comando. Que eu saiba os dicionârios 
ainda nào lhe retiraram um dos 
significados que ela sempre teve - “fila 
de pessoas umas atrâs das outras”. O 
que acontece é que a fila estâ a ganhar 
um outro estatuto, pôs-se em bicos de 
pés e mandou a bicha ir dar uma volta. 
Eu, por mim, continuarei a ir para as 
bichas. E demasiado tarde para mudar 

de hâbitos e passar a ir para a fila. 
Como pioneira de um qualquer 
movimento em prol de uma palavra em 
vias de extinçâo, proponho que nos 
organizemos para a salvarmos. Querem 
que vos proponha um momento 
oportuno para o iniciarmos? Jâ 
amanhâ. Vamos todos à Robarts 
Library, às 5.30, assistir à inauguraçâo 
da exposiçâo de fotografias de Joi 
Cletison sobre “A Presença Portuguesa 
em Santa Catarina, Brasil”. Que lindo 
séria ver uma longa bicha serpenteando 
por entre os mais belos ângulos 
captados por este fotôgrafo brasileiro, 
em registos de tropicalismo e 
açorianidade que nos transportam até 
às raizes mais profundas das Ilhas de 
Bruma. 

Prepare-se para I 
condpzïr pa Ipverpo 
O Ministério dos Transportes relembra o motorista de que deve preparar- 
se para enfrentar o inverno que se aproxima. 
O Ministro David Turnbull referiu recentemente que a segurança na 
estrada é prioritâria e que o Ontârio, possuindo um dos melhores serviços 
de manutençâo de estradas, quanto à limpeza de neve e gelo, na América 
do Norte, deve fazer todos os esforços para manter a eficiência desses 
serviços. 
O motorista deve certificar-se de que o seu veiculo estâ pronto a enfrentar 
as intempéries: 

Consultar o boletim meteorolôgico antes duma viagem. 
Manter o veiculo em perfeitas condiçôes. 
Depôsito de gasolina cheio, para o caso de haver alteraçôes de 
rota forçadas. 
Respeitar os sinais e nâo transitar por estradas encerradas. 
Nâo ultrapassar os carros de manutençâo (luz azul intermitente) 

pois reduz bastante a visibilidade. 
Estas e outras advertências poderâo ser consultadas através do portai do 
Ministério dos Transportes em www.mto.gov.on.ca/english. Pode ainda 
telefonar para: 1-800-268-4686. 

Aida Baptista 

1 ¥ St. Clair West Hea Market 
404 Old Weston Road a 410-6540455 

1/2 block North of St. Clair Ave. 
OPEN SATNRDAY AND SDNDAY10AM - 6PM 

visit US at: iMww.stclalrwfleamkt.com 
shop online at: www.ishoptoronto.com 

Romolo 
GImaroli 
Manager of 
St. Glair west 
Flea Market 
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id ILty LOCLS... 

Estâmes aqui novamente e 
sempre corn muitas perguntas e 
dévidas que surgem e muitas 
vezes nâo sabemos como resolvê- 
las. 
Hoje vou tentar esclarecer duas 
dévidas que têm surgido corn 
certa frequêneia. 
A primeira é quando Imigramos 
corn nossas crianças e muitos se 
questionam de quai a Lingua a 
estimular em casa, jâ que ela vai 
conviver corn o Inglês na escola 
ou mesmo no Day care. 
A lingua a ser falada corn suas 
crianças é a lingua que voeê (os 
pais) dominam, àquela que voeê 
têm maior suporte de linguagem 
e vocabulârio. E voeê me 
perguntarâ.... Mas ela vai 
conviver corn duas linguas? 
Ela pode conviver corn duas ou 
mais linguas, desde que a fonte 
de linguagem sempre seja 
respeitada. Cada individuo é 
uma fonte de linguagem e o que 
nâo pode ocorrer é essa fonte de 
Linguagem, o individuo, ora 
falar em Português ora em 
Inglês, pois assim a criança se 
sentira confusa e acaba por 
apresentar um Atraso de Fala e 
Linguagem gerado pelo 
Bilinguismo. Lembre-se sempre 

de falar corn sua criança em 
uma lingua e nâo se preocupe, 
pois na escola e no Daycare ela 
estarâ adquirindo a outra 
Lingua. Se sua criança têm um 
bom suporte de linguagem seja 
ele o Português, isto a ajudarâ 
na aquisiçâo de outras linguas 
quaisquer. 
A segunda dévida que surge é 
na cbegada ao Pais, o que fazer 
e aonde obter informaçôes e 
respostas. 
Quando chegamos surgem 
sempre dévidas de aonde alugar 
uma moradia, como tirar meu 
cartào de trabalho e de saéde. 
Como fazer meu Résumé e me 
orientar para as entrevistas de 
trabalho. Escola para os meus 
filhos e Cursos de Inglês. Aonde 
fazer e a importâneia do 
trabalho voluntârio no Canada, 
orientaçâo de aonde procurar 
emprego, como tirar minha 
licença para dirigir, os testes, 
etc... Enfim sâo tantas dévidas 
que muitos se sentem perdido. 
Têm também os estudantes, que 
gostariam de se orientar de 
como e aonde prorrogar seu 
Visto, aonde conseguir um 
trabalho voluntârio para 
exercitar o Inglês ou mesmo 

para se integrar à Comunidade. 
Todos podem se orientar e 
esclarecer suas dévidas através 
de Centras Comunitârios que 
estâo dispostos à ajudâ-los. 
Um deles é o Centro ABRIGO, 
basta ligar e marcar uma 
consulta para se informar e ter 
uma adaptaçâo ao novo Pais 
mais amena e clara. 
O Centra ABRIGO esta 
localizado no Dufferin Mail, 900 
Dufferin Street Suite # 104 
Tel.: (416) 534-3434. É gratuito e 
temos uma équipé de Settlement 
workers para lhe ajudar e 
orientar. 
Qualquer dévida poderâ ser 
enviada para este jornal. 
Lembre-se sempre de que 
devemos cultivar nossos sonhos 
e nossos objetivos para que a 
nossa Luz Interior nunca se 
apague. 

PSD acusa TC 
de adoptar 
dois pesos e 
duas medidas 
O PSD/Madeira acusou o Tribunal 
Constitucional de adoptar "dois pesos, duas 
medidas" ao rejeitar o recurso interposto pelo 
partido reivindicando a eleiçâo de mais um 
deputado pelo circulo de Câmara de Lobos. 
Em comunicado assinado por Alberto Joâo 
Jardim, o PSD/M realça que o TC "indeferiu 
o direito social democrata a mais um 
deputado, résultante do némero de eleitores 
inscritos no concelho de Câmara de Lobos" e 
diz que hâ uns anos atrâs, nos Açores, 
"circunstâneias idênticas permitiram um 
deputado ao partido comunista". O PSD/M 
viu rejeitado pela Comissâo Nacional de 
Eleiçôes e pelo Tribunal Constitucional o seu 
recurso baseado numa divergêneia entre o 
némero de eleitores recenseados naquele 
circulo e os que constavam da acta final da 
Assembleia de Apuramento Gérai. Segundo o 
acordâo do TC, o recurso nâo foi 
apresentado atempadamente. 

CHEV-OLDS 
jBà muito que | | 
'West York ChevOlds | jfc ! 
serve os portugueses corn I ® 1 
uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas d 
carga ou passageiros nas melhores 
condiçôes de fînanciamento. 

>jPara quaisquer reparaçôes 
teecânicas» basta contactar 
pMlanuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios 
em toda a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor Macîel ou 

Marcus Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
Web: www.toronto.com/westyork H E-mail: westyork@idlrect.com 

'I 
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HJ 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Sentir-se proximo de uma realizaçào 
nào significa que de fato voce o 
esteja. Para a aima nào hà limites de 
tempo nem de espaço, mas para o 
corpo material a realidade objetiva é 
um duro limite que précisa ser 
respeitado.   

TOURO 
21/4 a 20/5 

GEMEOS 
21/5 a 20/6 

Abra os olhos e desconfie 
saudavelmente, sem cair na paranoia. 
Nào é preciso imaginar mâs 
intençôes, mas levar em conta que as 
pessoas se confundem e criam 
problemas sem que necessariamente 
^ugramfozêjlo. 

Antes de dar um passo mais ousado, 
preserve tudo o que représente 
segurança para si. Passos ousados sào 
também passos arriscados, muito 
necessârios para realizar as 
ambiçôes, mas nem sempre 
propicios.  

1 CARANGUEJO 
21/6 a 21/1 

Desejar é um sentimento necessârio, 
é uma força propulsora bâsica para 
que a aima realize muitas coisas 
entre o céu e a Terra. Mas, sera que 
todos os desejos valem a pena? Nào 
sera melhor deixar de lado alguns? 

J 

LEAO 
22/7 a 22/8 

r - 
Por vezes é melhor deixar o 
tempo passar e a confusâo se 
arrumar por si mesma, pois 
quanto mais tenta superâ-la, mais 
ela se fortaleceria. Observe o 
tempo passar e a confusâo ser 
eliminada automaticamente 

VIRGEM 
23/6 a 22/9 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

Séria dificil pensar algo claro e 
definido atualmente, mas esse 
estado confuso nâo deve de ser 
tornado como sinal de desgraça. 
Mesmo confuso, parece que tudo 
ira continuar da melhor maneira 
possivel. 

ESCORPIAO 
23/10 a 21/11 

SAGITÂRIO Nem todas as horas sâo propicias 
22/11 a 21/12 para dizer o que lhe dê na telha. 

Esse tipo de atitude jâ deu certo 
muitas vezes, mas leve em conta 
que isso aconteceu assim por causa 
da sorte. Cuidado corn o que diz! 

O seu modo de tentar controlar 
tudo e todos poderà vir a ser um 
problema e na maior parte do 
tempo completamente inùtil. 
Tente perceber mais os colegas de 
trabalho como também o patrâo. 

As düvidas sào chatas porque 
parecem ameaçar a sua força, mas 
sâo naturais e parte intégrante do 
caminho. Hâ um beneficio nas 
düvidas, pois amaciam atitudes 
que de outra forma precipitariam 
conflitos desnecessârios. 

CAPRiœRNIO 
22/12 a 20/1 

AQUARIO Por mais que pense, converse, fale 
e ouça, hâ coisas que nâo poderia 
compreender, porque fazem parte 
dos muitos mistérios que é a vida 
entre o céu e a Terra. Quai serâ a 
melhor atitude? Entregar-se e 
confiar no destino. 

PEINES 
20/2 a 20/3 

O excesso de imaginaçâo produz 
nas pessoas um torpor 
extremamente perigoso, jâ que elas 
passam a dar por feito o que foi 
meramente pensado. Nâo seja 
assim, continue a agir e a realizar 
o que pensa. 

O Céu e a Terra sào incoerentes e, 
no entanto, coexistem, pode até 
dizer-se que pacificamente. Por que 
entào haveria de ceder a essas 
exigêneias que o mundo faz para 
que seja coerente? Seja voeê 

►Fala do seu passado, présenté e fiituro. 

►Ajuda-o no seu amor, casamento, negôcio 

saüde, depressôes, àlcoolismo e reunifîcaçôes. 

► Conhecida internacionalmente 

►Poçôes de amor e remédios 

^Fala Inglês, Italiano, Português e 

Espanhol. 

3 leituras 
$25.00 

^ 625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

(416) 

Leitura 
da palma 
dàmâo, 
cartas e 
bolade 
cristal 

Resultados 
Imediatos! 

Palavras Cruzadas 
Horizontais: 
1- Desatara. 2- Algum; capa 
sem mangas. 3- Detesta; 
forma arcaica de O. 4- Dança 
popular; ermida fora do povoa- 
do. 5- Azedar; rolar. 6- Olà!; 
ârvore da llha de Sâo Tomé. 
7- Lavra; ente. 8- Defunta; 
aterroriza. 9- Juntam; sanei. 
8- Simbolo quimico do Gâlio; 
comeram. 11- Diz-se do nü- 
mero que termina em algaris- 
mo divisivel por dois; simbolo 
quimico do Tântalo. 12- Pal- 
raram. 

Verticals : 
1-Abandona; medula. 2- Ave columbina. 3- Brando; nome de homem; uten- 
silio doméstico. 4- Campo de aeçâo; vedar. 5- De viva voz; estimara. 6- 
Ensejo. 7- Cura. 8- Honra; as regiôes superiores da atmosfera. 9- Aguço; 
acaba. 10- Batràquio; juntei; concordar. 11- Devorador. 12- Munira corn asas; 
elevam. 

Soluçâo na horizontal: 
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-BdBJ :B9 -of '1 Biuej îIUBüV -6 BJJ0}B ;BPO|/\I -g tes !BJV -Z 'sz\ ;e|o -9 JBpoj 

iJBfaov -9 BpBJO iBJjA ;x -h |9 îBUjUJoqB 11 -0 B iBdo loin -g BJBqniBsea -i 



Quinta-feira, 16 Novembro, 2000 
O MILENIO: 100% Jovem 21 

Agora as 6“*fciras o ritmo é DANCE 

UÙSXCA 
ROCK 

POP 

R4B TECNO 

port^g' 

das 21:00 as 24:00 horas. 

Tudo 0 que seja 1007o Jovem 

LOUCURA TOTAL 

fc «. ^ ** ** Com gpresentaçQo de Jamie Iria 

Pesquisar Q 
i/oVe M 

Mùsîca 

I 
I I 
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ZANKYE WEB DESIGN 

Soluçôes para a Internet 

Cofîstruimos e desenhaitios 
paginas para a Internet 

Gerimos a sua Imagent Online 

. ^ 

M 
Você esta preparado? 

Nos Estamos I 

Consulte-nos em http;//www,zankyexom 
Ligue Ja para 

1 (800) 58S 5004 
Falamos Português 

i 
& 
1 
i 3 

I 
i 
I I 
I 
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( ENTREVI^TAS }l 

TOPS 

AGENDA 

BIOGRAEIAS 

DESTAQLE 

Nelly Furt 
A vigcsima ediçao do jontar dc boisas de 

cstudo do FPCBP contou com a presenço da 

nova sensaçao da musica canadiana. por muitos 

também jd considerada a nova diva da musica 

no Canada - Nelly Furtado. 

E para aqucics que questionam a razdo pela quai 
Nelly Furtado esteve presente neste 
acontecimento, a explicagao é muito simple: 
trata-se de uma jovem luso-descendente 
extremamente orgulhosa das suas raizes 
portuguesas e empenhada em levar o nome dos 
portugueses a outros horizontes. Com ela, 
"novos valores se levantam". A musica de Nelly 
Furtado surge do misto de uma variedade 
musical que engloba sons portugueses e 
brasileiros. 
Tal como nos disse mais tarde em entrevista, "a 
musica que compde surgiu de uma série de 

experiências que a inf luenciaram desde 
tenra idade. O facto de ter sido enviada 
para a escola de português (embora em 
casa falasse ingles corn os pais), uma 
viagem a 5. Miguel quando tinha 16 anos 
onde teve o primeiro contacto directe corn 
bandas e corn a müsica das ilhas, tocar 
trombone enquanto f requentava o ensino 
secunddrio, entre outros factores, 
contribuiu para que abrisse novas portas 
para a criatividade musical - neste caso a 
sua propria criatividade". 
A grande oportunidade de Nelly Furtado 
surgiu em Toronto quando esta se 
encontrava a acfuar num espectdculo de 
variedades e foi vista por Chris Smith (o 
seu actual agente). Smith, que também é 
agente da banda canadiana Philosopher 
Kings, apresentou-a a Serai Eaton e Brian 
West, membres da banda, que 
imediatamente ficaram fascinados corn o 
seu talento, encorajando-a a mudar-se para 
Toronto para que pudesse prosseguir c-m 
uma carreira. Foi assim que surgiu o 
primeiro contracte e o primeiro album 
"Whoa, Nelly" assinado pela Dreamworks. 
No passade sdbado, Nelly (entre Idgrimas 
de comoçao) disse a todos os présentes no 
jantar da FederaçSo que tem como missao 
divulgar os portugueses, sobretudo as 
comuni^dades portuguesas espalhadas pelo 
Canadd, dai o estar a trabalnar num dibum 
em português. Quando a questiondmos se 
"se sentia como um pdssaro" disse-nos toda 
sorridente que sim, embora um pdssaro 
simples, igual a qualquer outre. 
Nelly Furtado, um nome de orgulho para os 
luso-canadianos. Obrigada Nelly! 
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i Grupo de Ginàstica Ritmica I 

I da Casa do Alentejo nécessita de I 
I raparigas entre os 16 e os 25 anos. | 

I As interessadas deverâo contactar a | 

I Dalila Cruz pelo telefone: | 

[416] 516-4269 

j Quality Meat Packers j 
I Précisa de trabalhadores I 

pa«serv.ç„s gérais. 
Contactem Elizabeth: 

(416) 703-7675, ext. 159 
ou Claudette: (416) 703-7675, ext.80 

Precisa-se 
Pessoal para limpeza na area de Toronto em 
regime de Part-time. Contactar Susana pelo 
telefone: 587-0918. 

Padeiro ou ajudante para padaria na area de 
Mississauga. Contactar pelo telefone: 
(905) 507-0959. 

Pessoal corn experiência para trabalhar corn 
Drywall. Contactar Frank Pacheco pelo telefone 
516-5280. 

Pessoal para trabalhar ao balcào de um Sports 
Bar. Contactar Tony pelo telefone 769-8547. 

Vendedores que falem português e inglês para um 
Stand de Automôveis em Woodbridge. 
Contactar o Gabriel pelo tel.: (905) 851-3993. 

Pessoa para limpeza e ajudante de cozinha que 
fale inglês. Tel.: 533-1106 entre as 15:00 e as 17:00 
horas. 

Casais para a limpeza na area de Brampton. 

Tel: (905) 457-8874. 

Vendedores para loja de mobilias em Toronto. 

Tel: 416-532-1133. 

Empregada de balcao para padaria. 

Tel: 416-536-1522. 

Mais oportunidades de emprego 
disponiveis no Abrigo Centre. 
Para mais informaçôes, Tel: 416-534-3434 

Pessoal para trabalhar num fâbrica corn 
fiberglass, na area de Brampton, com ou sem 
experiência. Contactar Frank Pereira ou John 
pelo tel.: (905) 454-7632 entre as 7:00 e as 18:00 
horas. 

Ama para tomar conta de duas crianças de 3 e 4 
anos de idade na area de Scarborough entre a 
Steeles e a Kenedy. Contactar a Luisa ou Jay pelo 
telefone 332-9461. 

Pintor corn experiência para fâbrica de môveis. 
Contactar o Fernando ou Tony 667-8779 entre as 
7:30 e as 17:30. 

Ama portuguesa na area de Mississauga. 
Contactar Luisa Raposo pelo tel.: (905) 564-3268. 

Pessoal para uma companhia de processamento 
de galinhas, em Mississauga. Contactar Sam Silva 
através do (905) 795-0001. 

Pessoal para trabalhar na construçâo em Formas, 
corn experiência. Contactar Maria 742-3187. 

Casai para limpeza de um Clube entre 3:00 e as 
10:00. Contactar o Sr. Vieira através do telefone 
242-2227 ou Pager através do 789-7174. 

Para nos enviar a sua assinatura, 
oportunidade de emprego ou qualquer 
outra informaçâo: 

(416) 538-0084 
irgts (416) 538-0940 
11°OL(DSI0QS info@omilenio.com 
©®[7ir©fl®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

I Assine e divulgue 

; o MILÉNIO 
I Assinatura anuai no Canada, 
* por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

O MILÉNIO 

Sâvel rumado 
CREDItriTES: 

7 Sàvel grande ; sal grosso ; 7 barrica ; 
7 rede de arame ; 7 arame grosso 

ConEECCÂO: 
Amanha-se o Sâvel, lava-se e esfrega-se interior 
e exteriormente corn sal. Mantém-se a barrigâ 
do sâvel aberta corn a ajuda de um arame 
grosso. Dispôe-se o sâvel sobre uma rede. 
Colocam-se sobre a lareira ou no châo uns 
tijolos ou blocos de cimento, sobre os quais se 
pousa uma barrica aberta dos dois lados. Pôe-se 
a rede corn o sâvel sobre a abertura da barrica 
que fica virada para cima. Por baixo da barrica 
dispôé-se serrim, ao quai se puxa fogo. Este 
serrim deve manter-se a fumar durante 6 a 7 
horas, e sempre que fizer labaredâ'deve apagar- 
se corn mais serrim, evitando-se que a chama 
atinja o peixe. O sâvel estâ fumado quando 
começar a pingar gordura. 

SO&RfMfSfl: 

Bolo de Nozes 
In GREDIEniES; 

250 g de açûcar ; 250 g de amêndoas ; 
7 Clara de ovo ; 7 châvena de ovos moles ; 
açûcar em pô 

COhEECCflO: 
Pelam-se as amêndoas, enxugam-se bem e 
passam-se vârias vezes pela mâquina. Dispondo- 
se de um moinho eléctrico este deve ser 
utilizado, pois a amêndoa deve ficar o mais fina 
possivel. Estando a amêndoa em pô, junta-se ao 
açûcar, mistura-se bem e depois amassa-se, 
adicionando bocadinhos de clara de ovo de 
modo a obter-se uma massa bem ligada e fina. 
Leva-se um pouco ao lume para secar. Deixa-se 
a massa descansar durante algumas horas. 
Divide-se a massa em bolas do tamanho que se 
quiser e de cada bola corta-se cerca de um 
quarto da porçâo para se fazer uma tampa. 
Molda-se o que resta da bola em caixa, dando- 
Ihe a forma de um queijo. Enche-se corn ovos 
moles e fecha-se o queijo corn a tampa de 
massa de amêndoa, alisando bem corn uma 
faca molhada em âgua fria ou quente e em 
seguida esfrega-se novamente corn açûcar em 
pô até se obter um bolo corn o feitio de um 
queijo. A massa de amêndoa pode juntar-se 
uma pequena batata cozida e reduzida a puré. 
E adicionada antes de a massa ir ao lume. 

Nome: 

Morada: 

Tel: ( 

C. Postal: 

1  
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SAÜDE 23 

3080 Dufferin St. 
(at Lawrence), TORONTO 
Telephone 416-781-4628 

suas consequências. Na doença mais 
severa, quando os medicamentos anti- 
inflamatôrios nâo sào suficientes, 
usam-se muitas vezes medicamentos de 
supressâo imunolôgica; estes < 

medicamentos necessitam de vigilância 
médica porque podem causar efeitos 
secundârios perigosos. Os sais de ouro, 
embora nâo se conheça a razâo da sua 
efectividade, sâo muitas vezes bastante 
efectivos, mas em alguns casos podem 
causar reacçôes tôxicas. 
##Para o sofredor de artrite 
reumatôide, o seu reumatismo é um 
torturador cruel, o maior dè todos os 
tiranos. As suas torturas podem ser 
combatidas, cada vez corn melhores 
medicamentos, que nos sào fornecidos 
pelo progresso das ciências médicas e 
farmacêuticas. No combate à artrite, a 
esperança continua a ser a melhor 
companheira. Depuis da saüde, o bem 
mais precioso que podemos perder, é o 
filho predilecto da esperança: o 
Optimisme, que traz consigo a alegria 
de viver. 

I IV^ I I i: 1 ) 
Established in 1922 

O REUMATISMO DAS ARTRITES 
Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Embora o reumatismo possa ter para 
pessoas diversas significados diferentes, 
para muitos significa apenas as dores, 
os inchaços e as dificuldades de 
movimento causadas pela inflamaçâo 
das articulaçôes. Estas doenças atingem 
uma grande parte da populaçâo e, 
muitas vezes, nâo escolhem a idade. A 
artrite pode ser causada pelo trauma de 
um acidente; a infecçâo duma bactéria; 
cristais de âcido ûrico; mas muitas 
vezes, quando em vez de uma sâo varias 
as articulaçôes atingidas, a sua origem é 
desconhecida, embora se saiba que a 
inflamaçâo estâ relacionada corn 
problemas auto-imunolôgicos. 
##Nas doenças auto-imunolôgicas 
aparecem no sangue do doente 
anticorpos contra certas proteinas do 
seu prôprio corpo. O contacto dos 
anticorpos corn essas proteinas podem 
originar reacçôes inflamatôrias 
destrutivas, como acontece na artrite 
reumotôide. Nesta doença, aparece 
muitas vezes no sangue o factor 
reumatôide, um anticorpo contra as 
proteinas das membranas sinoviais das 
articulaçôes. A presença desse 
anticorpo estâ relacionado corn a 
severidade da artrite, e geralmente, 
quanto maior for a sua quantidade pior 
serâ o prognôstico da doença. 
##A artrite reumatôide, uma doença 
très vezes mais frequente na mulher, 
atinge cerca de 2% da populaçâo. 
Embora possa aparecer em qualquer 
idade, mesmo em crianças e jovens, na 
mulher começa muitas vezes entre os 
vinte e os quarenta anos; no homem a 
tendência é para aparecer depois dos 
cinquenta. Os genes, herdados dos pais, 
determinam a susceptibilidade à 
doença. A artrite começa corn Uma 
inflamaçâo dentro da articulaçào corn 

produçào de liquido inflamatôrio a 
causar inchaço, mas que mais tarde 
pode originar erosôes da cartilagem, 
enfraquecimento ôsseo, ruptura de 
tendôes, e deformidades corn perça de 
mobilidade. 
##Geralmente a artrite começa nas 
articulaçôes das màos, dos pés, dos 
pulsos e dos tornozelos, quase sempre 
simetricamente em ambos os lados. A 
dor e dificuldade de movimento é pior 
de manhà, ao levantar, em contraste 
corn a dor das artroses, que é pior pela 
tarde. Alguns doentes podem começar 
a sentir cansaço, mal estar gérai, ou 
febre, muito antes de aparecerem 
sintomas nas articulaçôes. Cerca de 50 
a 75 % dos doentes, depois de muitos 
meses de artrite, melhoram e parecem 
ficar curados. Outros, felizmente muito 
poucos, podem ter uma doença 
bastante grave, corn deformidades 
severas das articulaçôes a 
comprometerem a mobilidade e 
locomoçào, e muitas vezes corn 
inflamaçôes noutros ôrgàos como a 
pele, olhos, coraçâo, pulmôes, baço e 
sistema nervoso; nestes doentes, o 
tempo de vida pode ser mais curto do 
que o resto da populaçâo. Um grande 
numéro de doentes têm uma doença 
crônica das articulaçôes, com periodos 
de melhoras ou de agravamento. O 
grau de severidade é geralmente 
proporcional ao numéro de articulaçôes 
atingidas que podem ser apenas as 
articulaçôes dos pés, màos e pulsos, ou 
incluirem os joelhos, ancas, cotovelos, 
ombros, esterno, maxilas e coluna 
vertebral. 
##0 tratamento da artrite reumatôide 
deve ter como objectivos principais o 
conforto, o restabelecimento da 
mobilidade, e a prevençào de 

deformidades. Um banho quente 
matinal, descontrai os müsculos e 
melhora a mobilidade; um programa 
de exercicios, adequado ao grau e 
extensào da doença, pode melhorar a 
actividade e a capacidade ocupacional 
do doente. Os medicamentos anti- 
inflamatôrios sào a base do tratamento 
da artrite. A aspirina, em doses 
adequadas, embora possa causar 
irritaçào de estômago em muitas 
pessoas, é ainda um dos tratamentos 
mais eficazes. Os anti-inflamatôrios 
derivados do âcido profénico, dos quais 
mais de uma dezena sào conhecidos, 
sâo muitas vezes efectivos, mas podem 
também causar irritaçào gâstrica. 
Recentemente apareceram no mercado 
medicamentos anti-inflamatôrios corn 
pouca tendência para causar essa 
irritaçào; sào suaves no estômago, mas 
podem ser dispendiosos. Os 
medicamentos esterôides, derivados da 
cortisona, sâo anti-inflamatôrios 
potentes, mas sâo perigosos se forem 
usados por periodos superiores a uma 
ou poucas semanas. O seu uso 
prolongado pode causar cataratas nos 
olhos, ulcéras, ostéoporose, ou 
envelhecimento précoce das artérias; e 
nâo diminui o progresso da doença e 

Artur Vilhena em Toronto 
O casai Vilhena -Angela e Artur-, visitaram Toronto. 
Claro, depois de regressarem ao Algarve, uma vez por outra, têm de dar um 
salto a Toronto para, entre outras coisas, visitarem as filhas, genros e o neto 

Ethan. 
O Artur Vilhena 
aproveita para visitar os 
amigos e lem,brar os 
bons velhos tempos. 
Mas, logo começa a ter 
saudades de Portimâo e 
da Praia da Rocha. 
Grande malandro! 
Artur Vilhena nâo 
deixou de passar pela 
CIRV e pelo 
“O Milénio”, uma casa 
que conhece bem e onde 
é estimado. Obrigado 
pela visita. Até Portimâo, 
por altura das férias. 
Por pequenas que sejam, 
sabem sempre bem. 

SAÛDC CM SLA CASA 
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AVISO AOS 

Para você que ainda nâo sabe Ritmo 
Brasileiro vai levar um dos seus 
ouvintes para passear no Brasil em 
comemoraçâo ao primeiro 
Aniversârio do programa. Sera 
realizado um sorteio de uma 
passagem aérea valida para qualquer 
parte do Brasil em dia, hora e local a 
serem divulgados nos prôximos 
programas. Entretanto, devido ao 
grande numéro de telefonemas aos 
domingos (dia do programa), todos 
que sonham em ir ao Brasil de graça 
tem agora mais uma opçâo para 
concorrer ao bilhete. Os interessados 
podem ir diretamente até à agência 
de viagens patrocinadora de Ritmo 
Brasileiro que esta oferecendo este 
fantâstico présente de Aniversârio. A 
Hispana Travel esta localizada no 733 
da Bloor Str. West em Toronto (534- 
2356). O proprietârio da Hispana 
Travel, Francisco Cugliari, vai 
fornecer um numéro para cada 
pessoa que se dirigir à agência e 
mencionar o programa de mùsica 
brasileira da CIRV fm que vai sortear 
uma passagem aérea para o Brasil. 
Aproveito para esclarecer aos leitores 
que eu vou continuar atendendo as 
ligaçôes todos os domingos 
(no 537-1088 logo apôs o programa). 

Por: 
Denise 
Guimarâes 

deniguima @hotmail. corn 

fornecendo numéros para os ouvintes 
participarem deste sorteio e também 
para vocês ganharem um dos ôtimos 
brindes que sâo oferecidos 
semanalmente pelos patrocinadores 
de Ritmo Brasileiro. Desta forma um 
maior numéro de pessoas vai poder se 
habilitar ao sorteio e contar corn a 
sorte grande para comemorar o 
Aniversârio de Ritmo Brasileiro em 
terras tropicais! Aproveito mais uma 
vez para agraceder a todos os 
patrocinadores e também às "vozes" 
da comunidade brasileira que têm 
colaborado na gravaçâo dos 
comerciais. E neste caso, nunca é 
demais repetir - Ritmo Brasileiro vai 
ao ar todos os domingos das 9:00 às 
10:00h da manhâ na CIRV fm 88.9! 

Um abraço e até domingo. 

incendio nos Alpes austriacos 
As autoridades austriacas anun- 
ciaram ter encontrado pistas que 
explicariam a causa do incendio 
corn um comboio que transportava 
dezenas de turistas até uma estaçâo 
de esqui em Kaprun, nos Alpes. 
Pelo menos 160 pessoas morreram 
asfixiadas ou queimadas e 18 
conseguiram sobreviver à tragédia 
do ultimo sâbado. 
Os investigadores descobriram 
vestigios de uma substância, 
possivelmente um ôleo lubrifiçante, 
nos trilhos que levam ao tûnel onde 
aconteceu o ineêndio. A substância, 
que serâ analisada quimicamente, 
poderia ter esvaziado do comboio e 
caido nos trilhos da linha ferrea que 
corta a montanha de Kitzsteinhorn, 
disseram os investigadoit s, 
acrescentando que o vazamento 
possivelmente ocorreu logo apôs o 
comboio deixar a estaçâo no vale. 
No entanto, a causa do ineêndio 
permanece desconhecida. 
Mais de 100 membres de uma 
équipa de resgate continuam a 
trabalhar no local do acidente para 
retirât os corpos. A operaçâo tem 
sido prejudicada pelo mau tempo e 
ventes de mais de 200 quilometios 
por hora impedem o uso de 

helicôpteros. 
Os trabalhadores também 
enfrentam o risco de desmoro- 
namentos. 
Até à manhâ de terça-feira, 90 
corpos jâ haviam sido resgatados e 
levados para a necropsia em 
Salzburgo. A maioria das vitimas 
esta irreconhedvel e as 
identificaçôes sô poderâo ser feitas 
mediante anâlises de DNA, 
segundo as autoridades. Os 
medicos tentam recolher escovas de 
dentes, barbeadores, escovas de 
cabelos e outros objectos de uso 
pessoal, na esperança de encontrar 
amostras de DNA que se encaixem 
corn as dos corpos das vitimas 
resgatadas. Embora o nûmero total 
de pessoas a bordo do comboio no 
momento do acidente ainda seja? 
impreciso, fala-se em 160 vitimas 
fatais. Desse total, quatro ainda 
estâo desaparecidas, enquanto as 
autoridades locais dizem ter 
identificado as nacionalidades de 
156 pessoas mortas no ineêndio. As 
vitimas seriam 92 austriacos, 37 
alemâes, 10 japoneses, oito norte- 
americanos, quatro eslovacos, dois 
dinamarqueses, um cidadâo da 
Repùbhca Checa e um britânico. 

mmmmmmmmsii 

Diriia-se aos nossos 
représentantes 

portugueses para üm 
serviço eficaze ainda 
habilita>se a ganhar 

estâo a chegar. 
financiamento a 0.8% até 48 meses, 

prémlos. 
Temos também peças para a 

Chryslenieepe Eagle. financiamento a 6.&'/o até 60 meses 

DEALERSHIP 

Luis Marques - Sales Manager Sandra Duarte - Sales Consultant 
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Salamanca e Gnrunha 
nâo se entendem sobre transferência de Pauleta 
Os représentantes do Salamanca e do 
Deportivo Corunha, campeâo espanhol 
de futebol, nâo chegaram a acordo 
sobre a percentagem que cabe ao 
primeiro pela transferência do 
avançado português Pauleta para o 
Bordéus, de França. Dada a 
impossibilidade de um acordo entre os 
dois clubes, o diferendo sera levado ao 
Tribunal Arbitral da federaçâo 
espanhola, que decidirâ se o Salamanca 
tem direito aos 30 milhôes de pesetas 
(36 mil contos) a mais exigidos ao 
Corunha. O contencioso entre os dois 

clubes data da época 1997/1998 e 
résulta de uma clausula incluida no 
contrato de transferência de Pauleta do 
Salamanca para o Corunha, que 
réserva uma percentagem para o clube 
salamantino de uma futura 
transferência do português. Apesar de o 
Corunha reconhecer a existência desta 
clausula, discorda do Salamanca 
quanto ao valor da mesma, em virtude 
dos câmbios a efectuar, jâ que a 
transferência para o Bordéus 
processou-se em dôlares e nâo em 
pesetas. 

Ex-internacional lituano 
Stumbryz encontrado mono 
o antigo futebolista internacional lituano Irmantas Stumbryz foi ontem 
encontrado morto em Panevezys, no Norte da Lituânia, apresentado 
ferimentos de bala na cabeça, noticiou a agência BNS. Stumbryz, que tinha 
28 anos e jogava no Torpedo-ZIL, da primeira divisâo russa, foi 
encontrado morto no interior de um automôvel estacionado junto a um 
café de Panevezys. Segundo a policia, o caso pode tratar-se de um suicidio, 
uma vez que foi encontrada uma pistola no interior do veiculo, mas os 
amigos de Stumbryz rejeitam esta teoria, sublinhando que o jogador nâo 
possuia automôvel. 

HRLI: 

Peugeot ié ganhou 
Afinal 

Tommi Makinen 
Sempra foi 

desclassificado. 
Mitsubishi nâo 

apela e Peugeot 
conquista ceptro 

A prova australiana terminou como 
se desenrolou: em convulsâo. Depois 
da exclusâo do espanhol Carlos Sainz 
(Ford Focus), as especiais percorridas 
ao "ralenti", as "manipulaçôes", uma 
falsa partida de Makinen (Mitsubishi 
Lancer) e um furo de circunstância do 
inglês Richard Burns (Subaru 
Impreza), os comissârios desportivos 
desclassificaram o finlandês, por 
irregularidades na ligaçâo da bomba 
de âgua corn o turbo do Mitsubishi. 
Makinen acabou por nâo alcançar a 
21.^ vitôria da sua carreira, mas, em 
contrapartida, a Peugeot sagrou-se 
campeâ mundial de construtores e 
Gronholm ficou muito perto do titulo 
de pilotos. 
Perante a decisâo dos comissârios, a 
Mitsubishi preferiu nâo recorrer: 
"O fabricante do turbo modificou a 
configuraçâo do sistema de 
arrefecimento da superalimentaçâo. 
O turbo nâo foi modificado corn o 
objectivo de ganhar rendimento e um 

erro foi cometido sem que tivéssemos 
conhecimento", explicou a 
Mitsubishi. 
"Ganhâmos, mas a forma como 
chegou esta vitôria nâo nos satisfaz 
completamente. Mas jâ que a 
conseguimos vamos fazer tudo para a 
legitimar no RAC", explicou Corrado 
Provera, director da Peugeot Sport. 
Entre os pilotos, o suspense ainda é a 
palavra na ordem do dia, apesar de 
dois pontos bastarem para que 
Gronholm assegure o titulo na Grâ- 
Bretanha, para onde parte corn nove 
pontos de vantagem sobre Richard 
Burns. 
Ainda assim o finlandês continua 
comedido e desgostoso corn a prova 
australiana: 
"Nâo me posso sentir totalmente 
satisfeito. E verdade que a Peugeot jâ 
é campeâ do Mundo, mas esse 
sucesso nâo foi conseguido no 
terreno. Nâo foi um rali divertido. Foi 
um rali tâctico, uma coisa estüpida". 

fORMUlfl I: 
Grande Prémio da Malàsia 
Ferrari bi-campeâ 
Michael Schumacher garantiu a 
conquista do titulo de Construtores 
para a Ferrari ao vencer o Grande 
Prémio da Malâsia. David 
Coulthard terminou na segunda 
posiçâo a muito curta distância do 
alemâo, enquanto que Rubens 
Barrichello foi terceiro. Mika 
Hakkinen terminou na quarta 
posiçâo depois de ter chegado a 
rodar no 19° lugar, em consequência 
de um Stop-and-Go de 10 seg. 
devido a falsa partida. 
A corrida até nem começou nada bem 
para Schumacher que, mais uma vez, 
foi superado por Hakkinen logo na 
largada e por Coulthard na primeira 
curva. Contudo, a falsa partida do 
finlandês levou a que caisse para a 
ultima posiçâo. Naturalmente que 
nesta altura jâ era mais do que 
provâvel a vitôria da Ferrari no 
Mundial mas Hakkinen nâo baixou os 
braços e recuperou até â quarta 
posiçâo no final. 
O arranque da prova foi ainda 
marcado pelo acidente que envolveu 
de la Rosa, Heidfeld e Diniz que ditou 
os seus abandonos. Para além deles 
também Ralf Schumacher e Jarno 
Trulli tiveram um toque, mas sem 
consequências de maior. 
Entretanto, na frente Coulthard pâra 

na boxe pela 17“ volta e Schumacher 
assume a liderança para a manter até 
à bandeira de xadrez apesar do 
pressing final do escocês da McLaren. 
Desta forma, a Ferrari consumava 
aquilo que todos jâ anteviam mesmo 
antes do inicio da prova, ou seja, o bi- 
campeonato de Construtores, o que, 
diga-se em abono da verdade, mereceu 
inteiramente. 
No que respeita a Construtores, a 
disputa do quarto lugar acabou por ser 
ganha pela Benetton apesar de 
Villeneuve ter conseguido pontuar na 
corrida de hoje e assim igualado a 
escuderia italiana. Contudo, o segundo 
lugar de Fisichella no Brasil deu a 
posiçâo â Benetton. Sem pontuar nesta 
temporada ficaram a Prost e a 
Minardi. 

-..fô 
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679 St. Clair Ave. West 

1104 Bloor St West 

TORONTO 

/naâlwt g^aù^itiha da cidada 

Pergunta da semana: 

O QUE É QUE O PORTUGUÊS 
MATA MAS NÂO MORREl 
Rt  
NOMEî  

MORADA:  

TEL:  

Entregar pessoalmente 
Resposta certa, 1 FRANCO GRÂTIS 
Resposta errada, 10% Desconto nas compras que fizer sô na Bloor 

V -«iï 

dJmttasco dâait, fDzove e depois ditâ, _/Heûlwt nâo kâ! 

673 St:. Clair Ave. West Tel: 1416) 658-0652 > 
m04 Bloor St West Tel: (416) 533-3199 r 
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dAassL(^icxiçâû 
Equipas I V E D M S P 

2 SPORTING 
3 SP. BRAGA 
4B0AVISTA 

I 5BEUNERSES 
I 6SALGUEIR0S 

if 7BENFIGA 
8 P. FERREIRA 

li OMARiTlMO 
|i 10FARENSE 
il IIUNIAOLEIRIA 

12GUIMARÂES 
13BEIRAMAR 
14ALVERCA 

15DESP.AVES 
16 CAMPOMAIOR. 

HESXAMADORA 

18 GIL VICENTE 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

9 

8 

7 

6 

6 

7 
5 

5 
5 

4 
3 

3 

2 
2 
2 
1 

m 
1 

'm 
4 

0 
3 
2 
1 
3 
5 
3 

3 

3 

2 
5 

1 1 
0 3 

1 29 
2 23 

2 20 
1 22 
1 14 7 22 

7 28 
10 25 
13 23 
10 22 

I Lina 
PORTUGUESfl DE fUTEBOL 

^ PROEISSIOnflL 

4 16 
3 14 

18 
11 

14 
n 

17 

6 11 
6 11 
7 14 
5 7 
9 8 
8 5 

16 21 
12 18 
11 17 

9 16 
14 15 
17 14 

19 12 

El 

19 
20 
23 
19 
21 

18 

9 

9 

8 

8 
4 

3 

Resultados Proxlmilainada 
(ir jornada) 

Belenenses - Maritimo, 1-0 

L Amadora - Sporting, 1-2 

P. Ferreira - Campomaior. 0-1 

Uniâo leiria - Aiverca 2-0 

Beira-Mar-Gii Vicente, 1-0 

Sp, Braga - Desp, Aves, 2-0 

Benfica-Farense,2-1 

FC Porto - Salgueiros, S-1 

Boavista - Vit. Onimarios, 4-1 

(12“jornada) 
Farenso-Beienenses 

VitOria Gnimarâos - Benlica 

Campomaiorenso - Sporting Braga 

Maritimo - Paços Ferreira 

Alverca - Estrela Amadora 

Gil Vicente - Uniâo loiria 

Saigueiros-Beira-Mar 

Sporting-Boavista 

Oosportivo Aves - FC Porto 

elhores Uij arcadores 
13 gioliQS 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

U 
MikiFEHER (Braga) 

HASSAN Nader (Farense) 

7 g<ol0s 
Alberto ACOSTA (Sporting) 

3 goillos 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

PAULO VIDA (Paços Ferreira) 

Luis PEDROSA (Salgueiros) 

Carlos LA60RI0 (Maritimo) 

Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 

PORTUCUESfl DE fUTEDOL 
PROEISSIOnflL 

ClÂassL^i icaçao 

Equipas 

1VAR2IM 

2 SANTA CLARA 
3PENAFIEL 
4 NAVAL 

5MAIA 
6 NACIONAL 

7 RIO AVE 
8 UNIÂO LAMAS 
9ViT.Sn8BAl 

10 MARCO 
IIOVARENSE 
12ACADÉMICA 

13 CHAVES 
14ESPINN0 
15LEÇA 
16FELGUEIRAS 
17FREAMUNDE 

18IM0RTAL 

11 29 

11 23 
11 22 
11 20 
11 19 
11 17 

11 17 
11 16 
11 14 
11 14 
11 13 
10 13 

H 12 
10 10 
H 10 

11 9 
n 9 
11 7 

l^^suâtados 

Bavai 1° Maio - Freamunde, 5-1 

Sp. Espiniio - Académica, 1-0, 

interrompido aos 10 minutos 

Penaiiel - Uniâo lamas, 3-1 

Bio Ave - Leça, 3-1 

Vitôria Setübal - Marco, 4-2 

Nacionai - Felgueiras, 2-0 

Santa Ciara - Ovarense, 2-0 

Oosportivo Ciiaves - imortai, 4-0 

Maia-Varâm, 0-2 

1Z‘ ^^ûZnada 

Ovarense-Nacionai 

leça-Santa Clara 

Varâm-Chaves 

Freamnnde-Mala 

Uniâo lamas-Sp, Espinho 

imortai-Bio Ave 

Feigueiras - Vitâria Setübai 

Acadâmica - Naval 1* Maio 

Marco - Penaiiel 

JOF=LNAI_ 

Resultados e Classiiicaçëes 
Encontros de terça-feira 

Lightning 1 Canadiens 0 
Sharks 3 DevÜs 2 

Coyotes 2 Capitals 2 ^ 
Stars 2 Bluejackets 3 

Blues 0 Oilers 3 
Blackhawks 2 Canucks 4 

CONfERÊNCIA ORIENTAL 
Divisâo Nordeste 

CONFERENCIA OCIDENTAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa 

OTTAWA 
BUFFALO 
TORONTO 
BOSTON 
MONTREAL 

J P 

17 22 
15 20 

17 20 

17 15 

18 12 

Equipa 
COLORADO 
EDMONTON 
VANCOUVER 
CALGARY 
MINNESOTA 

J 
18 

21 
18 

19 
18 

P 
29 

24 
22 
15 
12 

O MILENIO 
Uma presença semanal 

rvisA 
Resultados de terça-feira 

MIA 89, CHA 86 
ATL 99, POR 97 
CLE 96, GSW 86 
SAC 96, ORL 82 

HOU 110, cm 83 
SAS 86, UTH 79 

CONFERÊNCIA ORIENTAL 

OivisÂo CENTRAL 

Cleveland 
Indiana 
Toronto 
Charlotte 
Detroit 
Milwaukee 

' Chicago 
I Atlanta 

w 

6 
4 

4 

4 
3 

1 

1 

S 
3 
4 
5 
iHl 

■ BBT 

.500 

.1BT 

.143 

.1 
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Campeonat;o Nacional de Futebol QQ 
O 

r 
O 

(Q 
c 
O 
N 
(A 
0) 

>o 
o> 
m 
O 

tn 
(A 
(0 

ü 

OL 

1 VIZELA 
2 MOREIRENSE 
3 FC PORTO B 
4 SP.BRAGA B 
5 LEIXÔES 
6 FAMALICÀO 
7 S. JOÀO VER 
8 INFESTA 
9 PAREDES 
10 TROFENSE 
11 CANELAS 
12 ESPOSENDE 
13 VILANOVENSE 
14 LOUROSA 
15 SANDINENSES 
16 BRAGANÇA 
17GONDOMAR 
18 PEVIDÉM 
19 ERMESINDE 
20 FAFE  

JJ IP 

10 21 
10 20 
10 19 
9 17 
9 16 

10 16 
10 16 
9 15 

10 15 
10 14 
10 13 

9 12 
10 12 
10 11 
9 9 

10 8 
10 8 
9 8 

10 7 
10 5 

Resultados 
Sandinenses - Sào Joào Ver. 3-0 
Famalicào - FC Porto ”B", 4-1 
Esposende - Bragança, 3-3 
Gondomar - Trofense. 0-0 
Ermesinde - Pevidém, 2-1 
Infesta - Leixôes, 0-0, interrompkh 
an inten ah devido ao mou tempo 
Fafe - Sp. Braga "B”. 1-0 
Moreirense - Canelas Gaia. 1-0 
Vilanovense - Vizela. 2-1 
Lourosa - Paredes, 0-1 

11‘ Jornada 
Sandinenses - Famalicào 

FC Porto ”B" - Esposende 
Bragança - Gondomar 
Trofense - Ermesinde 

Pevidém - Infesta 
Leixôes - Fafe 

Sporting Braga "B" - Moreirense 
Canelas Gaia - Vilanovense 

Vizela - Lourosa 
Sào Joào Ver - Paredes 

O 
L- ** 
c 
O 
ü 
(0 
c 
O 
N 
(A 
V 
lO 
O 
(Q 
U 

'(Â 
(A 
ra 
U 

CIL IKIgJlîIllPi^ JJ 

1 OUVEIRENSE 10 
2 FÀTÏMA 9 
3 TORREENSE 9 
4 SANJOANENSE 9 
5VTLAFRANQ. 10 
6SP.COVTLHÂ 9 
7 FEIRENSE 9 
8 SP.POMBAL 9 
9 0LLBAIRR0 10 
lOAC.VISEC 9 
11 MARINHENSE 10 
12ALCAÎNS 9 
13 ARRIFANENSE 10 
!4‘CALDAS 10 
15 LOL'RINHANENS 9 
16 E. COIMBRA 8 
17AGEEDA 10 
ISCtCL'JÀES 10 
19 TORRES NOVAS 9 

IP 

23 
22 
20 
17 
17 
16 
16 
14 
12 
12 
11 
10 
10 
9 

8 
8 
7 
6 
4 

Resultados 
Oliveirense - Sporting Covilhà, 3-2 
Àgueda - Académico Viseu, 0-0 
Vilafranquense - Torreen.se, 1-2 
Sanjoanense - Torres Novas, 3-0 
Feirense - Marinhense, 4-3 
Fàtinia - Arrifanense. 4-0 
Lourinhanense - Oliveira Bairro, 1-3 
Uniào Coimbra - Cucujàes. 2-2 
Alcains - Caldas, 3-2 
Folga: Sporting Pombal 

11‘ Jornada 
Sporting Pombal - Oliveirense 

Sporting Covilhà - Agueda 
Académico Viseu - Vilafranquense 

Torreense - Sanjoanense 
Torres Novas - Feirense 

Marinhense - Fatima 
Arrifanense - Lourinhanense 

Oliveira Bairro- Uniào Coimbra 
Cucujàes - Alcains 

Portuyal derrota Israel 
per 2-1 em particular 
A selecçâo portuguesa de futebol derrotou ontem 
a sua congénère de Israël por 2-1, em partida de 
carâcter particular, disputado no estâdio 1“ de 
Maio, em Braga. Os golos surgiram jâ no segundo 

tempo, O primeiro da autoria de Luis Figo, aos 49 
minutos, e o segundo de Jorge Costa, aos 61. Os 
israelitas reduziram a quatro minutos do final (86) 
por Benyoun. 

Taça de Portugal - Barreirense 
na Quarta eliminatoria 
O Barreirense, da II Divisâo B, garantiu ontem a 
presença na quarta eliminatoria da Taça de 
Portugal em futebol, ao receber e bâter por 3-1 o 
Caçadores de Taipas, da III Divisâo, em jogo de 
desempate da terceira ronda. No primeiro 
encontro, as équipas haviam empatado a dois 

golos, apôs prolongamento (1-1 nos 90 minutos). 
Na quarta eliminatoria, a disputar a 26 de 
Novembro, o Barreirense desloca-se a Barcelos 
para defrontar o primodivisionârio Gil Vicente, 
numa das nove partidas entre équipas da I Liga e 
II Divisâo B. 

Manuel José/Benfica - lulgamento 
suspense até 30 de Nevembre 
As sessôes do julgamento do processo movido 
pelo treinador Manuel José ao Benfica, na 
sequência do seu despedimento em 1997, foram 
suspensas e sô serâo reatadas, se necessârio, a 30 
Novembro. O pedido de suspensâo da instruçâo 
do processo, que tinha sessôes previstas para 
ontem e hoje no Tribunal de Trabalho de Vila 
Nova de Gaia, foram adiadas, face à possibilidade 
de ambas as partes chegarem a acordo. O diâlogo 
à margem do julgamento sô foi possivel pela 
postura de aproximaçâo mantida pelo actual 
présidente do Benfica, Manuel Vilarinho, que 
pode ser déterminante para a resoluçâo do litigio 
laboral corn Manuel José. O actual técnico da 
Uniào Leiria réclama do Benfica uma 

indemnizaçâo a rondar o milhâo de contos, 
relativa ao processo do seu despedimento, que 
remonta a Setembro de 1997, sendo na altura 
présidente do Benfica Manuel Damâsio. O 
processo, que atravessou a presidência de Joâo 
Vale e Azevedo, referia inicialmente um pedido 
de indemnizaçâo a rondar os 500 mil contos, mais 
juros de mora, mas o facto de Manuel José 
alegadamente desempenhar funçôes sindicais à 
altura dos acontecimentos poderâ ampliar os 
montantes para o dobro. Caso ambas as partes 
nâo cheguem a acordo, o julgamento do processo 
sera reiniciado a 30 de Novembro, pelas 10:30, 
corn nova sessào no Tribunal de Trabalho de Vila 
Nova de Gaia. 

Açores 

ôajornada 
Vila Franca - Madalena, 2-3 
Flamengos - Lajense, 2-1 
Lusitânia - Santiago, 4-0 
Praiense - Angrense, 1-0 
Vilanovense - Sto. Antonio, 1-2 Madalena - Santo Antonio 

7*^ jomada 
Vila Franca - Flamengos 
Lajense - Lusitânia 
Santiago - Praiense 
Angrense - Vilanovense 

1 LUSITANIA 

2 MADALENA 

3 STANTONIO 

4 PRAIENSE 

5 FLAMENGOS 

6 ANGRENSE 

7 SANTIAGO 

8 VILA FRANCA 

9 LAJENSE 

10 VILANOVENSE 

CIL 

1 SEIXAL 
2 PORTIMONENSE 
3CAM.LÔBOS 
4 U.MADEIRA 
5 ATLÉTICO 
60LHANENSE 
7 OPERARIO 
8 ESTORIL 
9 LOELETANO 
10 BENFICA B 
11 BARREIRENSE 
12 MACHICO 
13 SPORTING B 
14 MARFUMO B 
I5CASAPIA 
16 LES.ÉVORA 
17 MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
19SESIMBRA 
20 CAM ACHA 

JJ IP 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
•10 
10 
10 
10 

Resultados 
Micaelense - Benfica ”B", 1-1 
Seixal - Atlélico, 5-2 
Câmara de Lobos - Operârù 
Desportivo, 2-0 
Olhanense - Lusilano de Évora, 3-0 
Louletano - Barreirense, 1 -0 
Uniào da Madeira - Camacha, 0-0 
Casa Pia - Oriental. 2-2 
Sporting ”B" - Portinionense, 1-2 
Maritimo "B" - Sesimbra. 2-0 

11“ Jornada 
Micaelense - Seixal 

Atlético - Câmara Lobos 
Operârio Desportivo - Olhanense 

Lusitano Évora - Louletano 
Barreirense - Uniào Madeira 

Camacha - Casa Pia 
Oriental - Sporting ”B” 

Portinionense - Maritimo "B" 
Sesimbra - Machico 

Benfica "B" - Estoril-Praia 

Campeono'bO 
de 

€1L IKQHTinPA 

1 SERZEDELO 
2 MARIA FONTE 
3TER.BOURO 
4 JOANE 
5 TAIPAS 
6 MONÇÀO 
7 VIANENSE 
8 AMARES 
9 FÀO 
10 MIRANDÊS 
11 VALENCIANO 
12 MONTALEGRE 
13 NEVES 
14 CABECEIRENSE 
15 LIMIANOS 
16 VILAVERDENSE 
17MERELINENSE 
18 P.SALGADAS 

Cabeceirense - Vianense, 1-0 
Mirandés - Merelinense. 3-2 
Montalegre - Maria da Fonte, 1-1 
Serzedelo - Valenciano, 2-1 
Joane - Fào, 3-2 
Limianos - Amares, 1-2 
Terras Bouro - Pedras Salgadas, 2-1 
Neves - Taipas, !-l 
Monçào - Vilaverdense, 0-1 

Sérié C 

1 OL.HOSPITAL 
2 SOURENSE 
3 ESTARREJA 
4 VALECAMB. 
5 S. ROQUE 
6 P.CASTELO 
7 MANGUALDE 
8 OL. FRADES 
9 ANADIA 
lOMIRANDENSE 
11 F.ALGODRES 
12 AVANÇA 
13CESARENSE 
14SATÀO 
15GAFANHA 
16 GOUVEIA 
17 LOUSANENSE 
18GUARDA 

21 
20 
19 
16 
15 
14 
14 
12 
12 
11 
11 
11 
9 
9 
9 
6 
6 
5 

Lousanense - Fomos Algodres, 2-1 
Satào - Avança, 1-1 
Mangualde - 01. Frades, 2-0 
Cesarense - Valecambrense, 2-3 
Sào Roque - Sourense, 0-1 
Anadia - Guarda, 0-0 
Estarreja - Penalva Castelo, 2-2 
Gouveia - Gafanha, l-O 
Oliveira Hospital - Mirandense, 3-0 

Sérié E 
CIL StQHTIIIPA 

1 MAFRA 
2 OL.MOSCAVIDE 
3 AG.CAMARATE 
4 RIB.BRAVA 
5 ALCOCHETENSE 
6CORUCHENSE 
7 r MAIO 
8 LOUREL 
9 PORTOSANTENS 
lOODIVELAS 
11 ELVAS 
12 PONTASSOLENS 
13SACAVENENSE 
14SINTRENSE 
15CAL1POLENSE 
16 S.VICENTE 
17SAM.CORREIA 
18 FANHÔES 

20 
20 
19 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
12 
11 
II 
11 
11 
9 
6 
6 
1 

Pontassolense - Âguias Camarate, 1-2 
Alcochetense - Samora Correia, 6-0 
Sacavenense - Sào Vicente, 2-2 
1® Maio - Olivais e Moscavide, 1-2 
Lourel - Sintrense, 2-0 
Coruchense - Calipolense, 0-0 
Elvas - Mafra, 2-4 
Poriosantense - Odivelas, 2-1 
FanhÔes - Ribeira Brava, 0-0 

CL XQH7IIIPA 
1 DRAGÔES SAND 
2 LAMEGO 
3 P.RUBRAS 
4 ESMORIZ 
5 VILA REAL 
6 AVINTES 
7 PEDROUCOS 
8 LIXA 
9 REBORDOSA 
10 AMARANTE 
IIP.BRANDÀO 
12T.MONCORVO 
13 TIRSENSE 
14 RIBEIRÀO 
15 FIÀES 
16 RIO TINTO 
17S.MART1NHO 
18 LOUSADA 

20 
20 
17 
17 
16 
15 
15 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
9 
6 
5 
4 

Ribeirào - Lousada. 0-0, interrompido 
Torre Moncorvo - Rio Tinto, 0-0 
Dragôes Sandinenses - Vila Real. 2-1 
Esmoriz - Paços Brandào, 2-2 
Pedrouços - Lixa, 2-2 
Fiàes - Sào Martinho, 1-2 
Lamego - Tirsense. 1-0 
Rebordosa - Pedras Rubras. 0-0 
Avintes - Amarante, 3-1 

Sérié D 
CL SQUJinPA JJ IP 

1 BENFICA CB 9 25 
2 BENEDITENSE 9 25 
3 PORTALEGRENS 9 19 
4EST.PORTAL. 9 17 
5FAZENDENSE 9 17 
6 PENICHE 9 15 
7SERTANENSE 9 14 
8ALCANENENSE 9 12 
9U.TOMAR 9 12 
lOMIRENSE 9 10 
Il BIDOEIRENSE 9 10 
12SERNACHE 9 8 
13CARANGUEJEIR 9 8 
14 PORTOMOSENSE 9 8 
15U. SANTARÉM 9 8 
16ALMEIR1M 9 7 
17 BOMBARRALENS 9 6 
18FERROVIÂRIOS 9 5 

Semache - Caranguejeira, 1-1 
Alcanenense - Almeirim, 1-0 
Peniche - Portomosense, 0-0 
Portalegrense - Uniào Santarém, 3-1 
Benfica C. Branco - Bombairalense, 2-0 
Mirense - Estrela Portalegre, 0-0 
Fazendense - Uniào Tomar, 1-1 
Benedilense - Ferroviârios, 3-0 
Bidoeirense - Sertanense, 1-2 

Sérié F 
CI, iiQunuPA 

1 PADERNENSE 
2 ESTRELA VN 
3 AMORA 
4 LUS. VRSA 
5 PINHALNOVENS 
6 ESP. LAGOS 
7 F.BARREIRO 
8 JUV.ÉVORA 
9 FUT.BENFICA 
lOOURIQUE 
11 BEJA 
12 CASTRENSE 
13 ALMADA 
14QUARTEIRENSE 
15 VASCO GAMA 
16 ALMANSILENSE 
17 PALMELENSE 
18 PESCADORES 

20 
20 
18 
16 
16 
16 
14 
13 
13 
12 
11 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
5 

Futebol Benfica - Beja, 1-1 
Castrense - Amora, 0-1 
Pescadores - Almansilense. 4-0 
Vasco Gama - Palmelense, 2-2 
Pademense - Lusitano VRSA, 3-0 
Quarteirense - Espeiança Lagos, l-l 
Fabril Barreiro - Almada, 0-1 
Estrela Vendas Novas - Ourique, 1 -0 
Pinhainovense - Juventude Évora, 0-0 
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O MILÉNIO 

M fibtini i "DRAGftO” mr tMtot 0S tadoi» 
Na la. Liga portuguesa 
de fiitebol profissional 
jâ cheira a "dragâo" por 
todos os lados e, até na 
UEFA, jà se nota a onda 
azul-e-branca. 

É um voltar ao passade mais que recente da 
ascendência do F.C. do Porto no futebol português. 
Apôs um começo titubeante, para acertar corn as 
novas pedras incluidas no xadrês, ai esta o “timâo” 
de Pinto da Costa a "dar cartas", sem Pena de 

ninguém... E, o Pena, a fazer penar os guardiôes 
adversaries, com golos em todos os jogos, 
igualando o recorde do jâ nâo desejado Jardel, corn 
9 jogos consecutives sem falhar o ponta-pé certeiro! 
O Sporting, o ünico -pelo menos de momento!- corn 
possibilidades de lhe fazer frente, vai somando 
pontes e aproximando-se conforme pode dos 
"nortenhos", na esperança de o ver escorregar. 
"Vamos a ver", como diz o ceguinho. 
Os outres la vào, passo-à-frente, passo-atrâs, na 
espectativa de que o mal sô acontece aos outres, 
mas, afinal, também lhes bate à porta. Belenenses e 
Boavista, andam equilibrados, mantêm-se nos 
lugares cimeiros, enquanto outres navegam em 
"âguas turvas"... 
O Benfica, por exemple, anda em baixa. Jâ joga hâ 
muitos anos sem defesa que lhes honre os 
pergaminhos mas, como todos sabem, sô compra 
avançados e médios de ataque. Inteligentes! Corn o 
dinheiro do ultimo avançado adquirido, para jogar 
quando for possivel, tinham comprado pelo menos 
très ou quatre bons defesas. Feitios... 
A prôxima jornada, a 12, vai concerteza trazer mais 
novidades e acertos na classificaçâo gérai, uma vez 
que os jogos começam jâ a ser, para alguns, de "vida 
ou de morte", salvo seja... 
Assim, na sexta-feira, dia 17, Farense e Belenenses, 
encontram-se às 4pm, no Algarve, com transmissâo 
na SporTV. 
No sâbado, dia 18, Guimaràes-Benfica, às 4:30pm, 
também corn transmissâo na SporTV. 
No domingo, dia 19, todos os restantes jogos: 

As 11am, Campomaiorense - Sp. Braga; 

Maritimo - Paços de Ferreira; Alverca - E. Amadora; 

GU Vicente-Uniâo de Leiria e Salgueiros-Beira Mar. 

Depois, às 2pm, corn transmissâo na RTPi, ojogo 

Sporting-Boavista e, às 4pm, o D. das Aves-F.C. do Porto, 

corn transmissâo na SporTV. 

Jâ notaram quantos jogos entre aflitos? 
Quantos vâo desenrrascar-se? 

üoniinguez 
deixa Inglaterra 
para representar 
o Kaiserslautern 
José Dominguez, antigo 
jogador do Sporting, foi 
contratado pelo Kaiserslautern 
ao clube inglês Tottenham. 
O jogador, que conta corn très 
internacionalizaçôes, nâo foi 
muito utilizado esta época pelo 
treinador George Graham e passou grande parte 
do tempo no banco de suplentes da équipa da 
Primeira Liga Inglesa de Futebol. O médio 
poderâ estrear-se jâ no proximo sâbado frente ao 
Friburgo naquela que sera a sua estreia na 
Bundesliga. O Kaiserslautern tem estado a 
recuperar pontos nas ültimas jornadas e jâ 
chegou ao quinto lugar na tabela classificativa. 

Apôs uma longa ausência 

o endiabrado vem de novo 

até nos para participar na grande gala do 

“Festival da Gançâo CIRV-2000” 
no OASIS Convention Centre 

'US 
e suas bailarinas, 

corn novas e inebriantes 
cançôes ao ritmo do 

Dance Music. 

Além de IVLAJ^VCTJS, anima a 
festa o Conjunto 

STARLIGHT, os vencedores 
do Festival-1999 e os novos 

intérpretes das cançôes 
originals do certame 2000! 

A Gala do Festival da Cançâo CIRV-2000 tem o apoio amigo de: 

lZ:î3.LdL5Ut£t5 L5.E.Lvt5L'V 
A tradiçâo na arte de fazer pâo 
em 3 locals: 
1209 Dundas SL West e 
337 Symington Ave., em Toronto e 
em Oakville, no 447 Speers Road. 

VE.LIT.CL d.L2 L=LLLL LdL2lVltE:t£ 
Onde encontra cames e enchidos 
da melhor qualidade no 
713 College St, em Toronto e 
no 1300 St Clair Ave. W., em Toronto. 


