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Numa iniciativa louvavel da Cas 
dos Açores do Quebec teve lugar r 

passada semana -na Casa d< 
Açores-, uma sig^ificati\ 

exposiçâo de fardas, medalha 
artesanato da Guiné, Meçambiqu 

e Angola, fotografias e textos d 
época, que impressionarai 
quantos por la passaram < 
especialmente, aqueles qv 

sofreram na pele as vicissitudes d 
uma guerra que deixou marcas ns 

pessoas e nos respectivos paise 
► Pagina 
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As artesàes Maria Pimentel e OUgia Resendes em plena actividade 
na Casa dos Açores de Toronto. 

Da esquerda para a direita, Sonia Fernandes (NDP), Luis Branco 
(Aliança),José Soares (Bloc Québécois), 

Dr. David Rendeiro (P.C.) e Armindo Silva (Liberal) 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9-CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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dûéu/UZ 
sem vért;ebras 

Dia 27 de Novembro vamos de novo às urnas, 
desta vez para cumprir a obrigaçâo de escolher 
os governantes Fédérais do Canada. Aqui, no 
circulo onde temos as instalaçôes da CIRV-fm e 
O Milénio, procuramos, nâo apenas por 
curiosidade, saber os nomes e partidos em 
compita. Ficâmos perplexos corn a quantidade e 
as surpresas... 
Vejamos. Para além dos tradicionais partidos 

Liberal, NDP, Conservador e Aliança, 
descobrimos alguns mais que jâ sabiamos da sua 
existência entre as minorias e outros que 
desconheciamos completamente. Santa 
ignorância. 
Comunistas, Verdes e Marxistas-Leninistas, nâo 
nos surpreenderam mas, os Natural Law Party e 
Marijuana Party, confessamos, desconheciamos 
e estranhamo-los, embora admitamos o direito 
que todos têm em assumir-se e competir. 
A democracia tem destas variantes. Podemos 
olhâ-las negativa ou positivamente. Cada um 
que escolha por si. 
Natural Law Party e Marijuana Party, traduzido 
à letra deve significar Partido da Lei Natural (ou 
Natureza) e Partido da Marijuana, portante. 

segundo a nossa ôptica, partidos que defendem a 
lei natural da vida (como defini-las?) e da 
liberalizaçâo da marijuana, respectivamente. 
Sera assim? 
De uma forma ou de outra, estamos certes que 
sô em democracia era possivel a entrada em 
competiçâo de partidos deste género. 
Quem O disse, tinha razâo: Democracia nâo é 

uma forma perfeita de governar...mas é a 
melhor! 
Bom, deixemo-nos de lirismos. O importante é 
que votemos em consciência na segunda-feira, 
dia 27 de Novembro de 2000. Acertar no alvo é 
que jâ é mais diflcil...mas nâo impossivel! 
Ainda vamos resolver as eleiçôes primeiro que os 
E.U.A. 

corn os leitores 
Olâ,* carfssimos! 
Câ estamos de novo a convidâ-los a participarem 
connosco nesta azâfama semanal de vos mostrar 
alguns caminhos para um envolvimento 
comunitârio de todo desejâvel, para beneficio de 
todos. Sendo assim, tomem nota: 

pompa e circunstância, sem contar corn o frio que 
se fazia sentir... Na enorme e bêla parada, a 
presença bem portuguesa da BANDA DO 
SENHOR SANTO CRISTO, da Igreja de Santa 
Maria, em Toronto. Bonite. Parabéns. 

administraçâo da Empresa Massey Hall e Roy 
Thomson anunciou que jâ foram recolhidos 9 
milhôes de dôlares de donativos privados para as 
obras do palco e melhoria sonora, que estâo 
orçadas em 20 milhôes. O Roy Thomson estarâ 
encerrado de 11 de Março a 9 de Agosto de 2002. 

O nosso conhecido e estimado Eduardo Marcos, 
advogado luso-canadiano de méritos firmados, 
comunicou-nos que é o candidate do PC para a 
ârea da Davenport, nas prôximas eleiçôes Fédérais, 
dia 27 de Novembro. Info: (416) 537-3151. As nossas 
felicitaçôes ao Eduardo Marcos e o desejo de 
sucesso. 

Ainda nâo refeitos do esforço imposto pela 
realizaçâo da Semana Cultural Açoriana, os 
Corpos Gerentes da Casa dos Açores de Toronto, 
organizam sâbado, dia 25, o "lo. Jantar do Divino 
Espirito Santo", na sua sede-social. Os interessados 
em participar podem fazer a sua réserva: (416) 603- 
2900. Parar é morrer... 

A tradicional Parada do PAI NATAL, em Toronto, 
realizou-se no passado domingo, corn a habituai 

Estivemos no ultimo fim-de-semana em Montreal e 
visitâmes a sede-social da Casa dos Açores do 
Quebec. Ampla, arejada, corn exposiçôes de 
artesanato da regiâo, bar a condizer, etc, etc... E, no 
Bar, pudemos 1er: 
Os très mandamento do Café Expresse. 
lo., PRETO como o DIABO. 2o., DOCE como o 
CÉU. 3o., QUENTE como o INFERNO! Que tal? 
Na exposiçâo relativa aos Combatentes do 
Ultramar, lemos, de forma séria, um poema de 
autor desconhecido: 

Quem passou pela vida 
Em branca nuvem 
E em plàcido repouso 
Adormeceu 

Quem passou pela vida 
Sem vertigem 
Quem passou pela vida 
E nâo sofreu 

Foi espectro de homem 
Nâo foi homem 
Passou pela vida 
Nâo viveu! 

Estamos sempre a aprender. Vamos TODOS viver 
a vida, estâ bem? 

O magnifico Roy Thomson Hall, orgulho da cidade 
de Toronto, vai ser beneficiado. Patsy Anderson, da 

A Sociedade dos Déficientes Portugueses realiza a 
sua Festa de Natal no dia 16 de Dezembro, âs 

19h00, no salâo de festas da Local 183, 1263 Wilson 
Ave. 
Os pais que inscrevam as suas crianças (mâximo 10 
anos de idade) até 30 de Novembro, irâo receber 
présentes. Saboreie uma boa refeiçâo, escute boa 
müsica e confraternize no NATAL dos 
(D)eficientes Portugueses. Informaçôes e réservas: 
(416) 536-4679. A Sociedade dos Déficientes 
Portugueses deseja a todos um Feliz Natal e 
Prôspero Ano Novo. 

Por hoje é tudo. 
Até para a semana. Boas festas! JMC 
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Pequenas histôrias de grande 

Acadia Travel Asfency 
850 COLLEGE STREET, EM TORONTO 

Venha conhecer connosco 
as belezas do Brasil 

Rio e 5ul do Brasil em 3 de Fevereiro 
Rio e IMordeste Brasileiro em 88 de Fevereiro 

Se quiser saber mais acerca destas excursôes telefone-nos para 
416-537-2643, ou assista à nossa apresentaçâo na Associaçâo Cultural do 

Minho - 165 Dynevor Road, em Toronto - 3 de Dezembro, 
onde poderâ saborear uma gostosa feijoada brasileira somente por $12.00 

Tel: 4iB-537-SG43 

É em Montreal uma 

fîgura conhecida e 

estîmada. Uma 

individualidade 

dedicada à familia, à 

mùsica, à comunidade. 

Eliseu Manuel Rocha Cota, é natural 
dos Biscoitos, Ilha Terceira, Açores, 
onde nasceu no dia 12 de Outubro de 

alguns trabalhos de ocasiâo, fundou a 
empresa Clair-Propre e, mais tarde, a 
MEC Renovations, corn todo o 
sucesso. Esta ultima ainda mantém. 
Sua mulher. Maria Eisa Cota, é hâ 
mais de 20 anos, funcionâria de 
prestlgio da Sears. 
A mùsica e a sociedade que o 
rodeava, chamavam-no. 
Manuel Cota, como é mais 
conhecido, formou um Comité que 
fundou a Associaçâo Portuguesa do 
Espirito Santo de Hochelaga. De 
seguida, formou e fundou, em Julho 

ciaçâo Portuguesa do Espirito Santo, 
foi seu présidente, onde promoveu 
varias iniciativas. Manuel Cota, 
ensina mùsica às crianças e a tocar 
instrumentes. 
Manuel Cota, tem nas traseiras da 
sua bonita casa, um jardim 
maravilhoso, todo trabalhado por si, 
corn piscina, fontes tipicas, ârvores, 
relva e muitas flores, que jâ foi 
premiado pela Câmara e que é 
visitado por muitas pessoas 
portuguesas e nâo sô. E um jardim- 
exemplo na sua area. 
O casai Cota, em Anjou, Montreal, 
merece o paraiso que construiu. 

JMC 

Em cima, Martin e Orlanda, 

Henriqueta Resende, o casai 

Maria Elsa e Manuel Cota e 
Eduardo Resende, 
uma foto famiUar, 

À esquerda, a Banda de N. Sra. 
dos Milagres em plena actuaeçâo. 

À direita, o Présidente da 
Re^âo Autémma dos Açores, 

Carlos César, agradecendo uma 

preuda oferecida por Manuel 

Cota, quando este visüou a 
Associaçâo, 

1943. 
Além dos estudos normals dedicou-se 
à sua grande paixâo, a mùsica. Aos 15 
anos de idade jâ tocava em Bandas da 
sua terra e, a partir da maturidade, na 
"sua Banda", a Sociedade Filarmônica 
Progresse Biscoitense, qua ainda hoje 
recorda corn saudade. Também desde 
tenra idade, começou a namorar a 
jovem Maria Eisa Nunes da Rocha, 
natural do Raminho, Ilha Terceira, 
onde viu a luz do dia, em 8 de Junho 
de 1946. 
A Maria Eisa emigrou para o Canada, 
corn a familia, em 1964. 
O namoro prosseguiu e, o casamento 
consumou-se, por procuraçâo, em 
1967. Nesse mesmo ano, Eliseu 
Manuel Cota, chegou a Montreal 
onde, no dia 30 de Setembro de 1967, 
casou corn o seu amor de sempre, na 
Igreja de Santa Cruz, em Montreal. 
De fâcil adaptaçâo, rapidamente 
Manuel Cota se estabilizou e, apôs 

Manuel Cota, junto do Présidente da Câmara 
d Anjou, 0 luso-eanadiano Luis Miranda. 

Luis Miranda, ainda bastante jovem, 

é présidente de Câmara 
peU) seguttdo mandato eonseeutivo. 

de 1996, a Banda de Nossa 
Senhora dos Milagres, corn 
o apoio amigo de Francisco 
Rocha e outros compa- 
nheiros e a preciosa 
colaboraçâo do maestro 
Leonardo Aguiar. Manuel 
Cota, ainda hoje, é o 
saxofonista (o seu 
instrumento predilecto) da 
Banda de Nossa Senhora 
dos Milagres. Para além de 
sôcio-fundador da Asso- 
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Encontro de Minhotos 
Sob o tema "Minho, Ponto de Partida, 
de Encontre e Destine", esta a ser 
promovida a realizaçâo de um 
ENCONTRO de pessoas, 
organizaçôes e représentantes de 
minhotos espalhados por todo o 
mundo. A ideia partiu da Associaçâo 
Cultural do Minho de Toronto, por 
intermédio do seu actual presidende, 
Joao Martins Dias. 
Segundo Joâo Dias, jâ foi criada uma 
Comissao Organizadora para e 
apenas conduzir os trabalhos 
preparatories pois, é sua opiniâo, que 
a iniciativa "tem pernas para andar, 
face ao dinamismo que os minhotos 
emprestam a todas as coisas que lhes 
dizem respeito". 
Neste future encontre -esta previsto 
para Julho de 2001, local e data a 
determinar-, se abordarâ também o 
tema "Factores de Uniâo dos 
Minhotos em todo o Mundo". 
Joâo Dias, em diâlogo corn O 
Milénio, jâ deu a constituiçâo da 
Comissâo Organizadora, que é 
composta pelo Vice-Governador 

Civil de Braga, os Delegados 
Regionais de Èraga e Viana do 
Castelo da GDACCP da Secretaria de 
Estado das Comunidades 
Portuguesas, os présidentes das 
Câmaras, de Monçâo-Emilio 
Moreira, de Vieira do Minho-Travessa 
de Matos, de Amares-Tomé Macedo e 
o Vereador Luis Russel, o 
Comendador Manuel Teixeira, e, 
Joâo Martins Dias, présidente da 
Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto. 
De acordo corn o Vereador Luis 
Russel, com quern a Lusa contactou, 
o encontre pretende "criar 
mécanismes que façam chegar às 
comunidades minhotas, e 
designâdamente aos minhotos de 
segunda e terceira geraçâo, os uses e 
costumes da sua regiâo de origem, a 
sua cultura e as suas virtualidades". O 
ENCONTRO, acrescentou Luis 
Russel, integrarâ também um 
programa social, corn a duraçâo de 
uma semana para revelar as 
potencialidades culturais. 

patrimoniais e turisticas da Regiâo. 
Durante o grande encontre no 
Minho, de minhotos espalhados pelo 
mundo corn os locals, sera debatida a 

problemâtica que envolve a ligaçâo 
das comunidades ao pais de origem e, 
em particular, à regiâo, tende em 
vista o propôsito de criar uma forte 
ligaçâo futura, tendente à criaçâo de 
um organisme agregador. 
Joâo Martins Dias, pede aos minhotos 
espalhados pelo mundo que o 
contactem no 165 Dynevor Road, 
Toronto M6E 3X5, Ontario, Canada, 
ou por telefone: (416) 241-1183. 
Também podem informar-se na 
Direcçâo Gérai dos Assuntos 
Consulares e Comunidades 
Portuguesas-Delegaçôes de Braga e 
Viana do Castelo, ou ainda, corn o 
Comendador Manuel Teixeira, Rua 
Arantes Rodrigues No. 12, Feira 
Nova, 4720 Amares, Portugal, ou pelo 
telefone: 253.99.27.72. 
Primeiro encontre de Minhotos, em 
marcha. 

Uma iniciativa de relevo e necessâria 
para O ENCONTRO dos minhotos 
espalhados pelo mundo corn as suas 
origens. 

Apolo do Governo 
dos Açores às 
Comunidades 
A Direcçâo Regional das Comunidades Açorianas 
comunica aos interessados que esta aberto o période 
de candidaturas a apoios a prestar por esta entidade 
para eventos a realizar no primeiro semestre de 
2001. 

As candidaturas deverâo ser efectuadas em Iformulârio prôprio, disponivel nos serviços da DRC 
em Ponta Delgada, Angra do Heroismo e Horta e 
nos Consulados de Portugal das respectivas areas de 
residência, devidamente preenchido e remetidas a 
esta Direcçâo Gérai Regional, até 31 de Dezembro. 
Para eventos a desenvolver no segundo semestre de 
2001 devem enviar a candidatura entre 1 de Janeiro 
e 31 de Março. 
Outras informaçôes pelos telefones: 
(351) 296 30 20 70, ou (351) 292 208 100, ou ainda 
(351) 295 21 61 37. IA Dra. Alzira Maria Serpa Silva, Directora da DRC, 
que assina esta informaçâo, deseja a todos um Feliz 
Natal. 

Comunicado 
A ACAPO-Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario, informa todos os 
membros de que, no proximo 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. 

Sàbado, dia S5 
-A Local 183, realiza no Gerry Gallagher Hall, a 
sua tradicional Pesta de Natal, corn a recepçâo 
às 18h00. 
-Noite regional no Portuguese Canadian 
Democratic C. Centre, com imagens e sabores 
de Vila Franca de Xira. 
-Baile e matança do Porco à moda dos Açores 
no Sport Club Angrense, em Toronto. 
-Chamarrita, baile e petiscos no Asas do 
Atlântico S.S. Club. 
-The Music Society of St. Helen's realiza o seu 
Jantar anual musical corn a Banda do Sagrado 
Coraçào de Jesus e Echoes de Portugal. 
-O Vitôria de Setubal comemora na sede o seu 

27o. aniversârio. Os nossos parabéns! 
-Matança de Porco, jantar e baile no St. Helens 
Parish Hall, numa realizaçâo do Amor da 
Pâtria C. Centre. 
Dezembro, dia S 
-O F.C.P. de Toronto realiza uma festa à moda 
do Porto, corn feijoada e baile. 
-O Sport Club Lusitânia realiza o seu baile 
semanal corn o Conjunto Chave D'Ouro. 
-A Casa Cultural de Vila do Conde realiza a 
festa do sôcio no Europa Catering, com Pai 
Natal e prendas para as crianças. 
- Homenagem no First Portuguese à équipa de 
hôquei sobre o gelo. 

Dezembro, dia S 
-Presépio de Natal corn Luz e Som, organizado 
pela Associaçâo Virgem de Fâtima, em 
Scarborough, no 98 Fairglen Ave, todos os dias 
até dia 15. Info: (905) 787-9416, ou (416) 498- 
4521. Gratis. 
-Music Promotion Canada informa que o 
cantor ROCH VOISINE actua no Massey Hall, 
a pedido do püblico. Informaçôes corn Duke 
Barbosa: (416) 923-2099. 

So liguei para 
dizer que te amo... 

Sô liguei para mostrar 
o quanto te quero 

Perqunte-nos pela nossa promoçâo de acesso îlimitado à Internet gratis durante 3 meses^ jumas 

Portugal 
apenas 11 

por minuto 
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Nâo apenas os carros, carrixihas 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 .:j^îûib?ïDOO on Dundas. 
Cavalier 

Para informaçôes detalhadas contacte 

Pedro de OUveira, (416) 816-5417. 

Money Down 
Durante 90 dîas se comprar / 

até ao lira de Novembro de 2000 \ 

Corvette^^ 
Chevy Venture 
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15S5 Duncias Street: East, Mississauga 
Tel: C4i61 6SS-14SO 

Cell: C4161 B'IG-S^'ÏV 
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Depois, no sâbado, o encerramento da "lo. 
Encontro/Montreal 2000 dos Combatentes do 
Ultramar", corn um jantar de confraternizaçâo, no 
amplo salâo de festas da Igreja de Nossa Senhora 
de Fâtima, em Laval, Quebec. 
O palco, simples e bem decorado, corn um fundo 

Aspecto da exposiçào na Casa dos Açores do Quebeque. 

de pano pintado, dando a imagem de uma floresta, 
da pintora Mercês Resende dos Reis, e uma Torre 
de Vigia, em Madeira, montada pela gente da casa. 
Como convidado de honra, o Major-General 
Luciano Garcia Lopes, natural do Nordeste, Sâo 
Miguel, promovido a Comandante da Zona Militar 
dos Açores, em 22 de Outubro de 1996. 

O Comandante Luciano Garcia Lopes, que visitou 
o Canada pela primeira vez, mostrou-se encantado 
corn o convite e corn o encontro corn ex- 
combatentes do Ultramar e, como bom açoriano, 
pela oportunidade de rever a familia que vive 
espalhada por Toronto, Ottawa e Montreal. O 

Comandante Luciano Garcia Lopes, com 40 
anos de carreira, cumpriu duas missôes no 
Ultramar, uma em Moçambique e outra na 
Guiné. Recebeu 20 louvores e varias 
condecoraçôes. Possui também, o Grau de 
Cavaleiro da Ordem Militar de Aviz e o Grau 
de Comendador da Ordem da Liberdade. 
As cerimônias iniciaram-se corn o Toque do 
General, o Hino Nacional (cantado 
pela conhecida Sâo), o Toque de 
Silêncio em Homenagem aos Mortos 
em Combate e, logo de seguida, o 
Toque de Alvorada. Silêncio "de 
morte" na sala e, no rosto de alguns, 
uma lâgrima de saudade por aqueles 
que tombaram. 
Sob este clima, foi passado um audio- 
visual histôrico das très frentes-Angola, 
Moçambique e Guiné. 
Jâ noite, veio o momento mais alegre, 

para desanuviar os pensamentos do passado. 
Um jantar, um cozido-à-portuguesa, que 
dispos todos os présentes a receber corn 
carinho e aplauso a jovem intérprete Sâo e, 
depois, o José Gil, corn um fado que 
historiava o soldado português. 
Seguiram-se intervençôes do Présidente da 

Casa dos Açores do Quebec, Manuel Antonio 
Pereira, que agradeceu a todos a participaçâo no 
acontecimento, elogiou directores e voluntârios e, 
fez a apresentaçâo do convidado especial, 
Comandante da ZMA, Luciano Garcia Lopes. 
Antes, prometeu que esta iniciativa de 

Henriqueta e Eduardo Resende, junto do quadro das medallhas 

e louvores das suas campanhas em Africa. 

FINE ► 88 ORFUS < tamos 

LEATHER 
B 'V' J l\/l S Sc J IVI Ladies 

S 
R a s h i o n s 

% 
DIARIAMENTE ATÉ 50% DE DESCONTO NOS PREÇOS JA DE SI BAIXOS UMA NOVA COLECÇÀO DE... 

C 
A 

E 
D 

'C 

SENHORA E HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

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

► Alteraçôes ►Arranjos ►Medidas grandes 

Especiais 
"Bomer Jackets" 

de pele de ovelha. 
a partir de 

Casacos de 3/4 
a partir de 

*29500 

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

ALTA MODA - ALTA QjUALIDADE - BONS PREÇOS 

FABRICAÇÀO COM os MELHORES MATERIAISÜI 

Vestidos - Modèles para todas as ocasiôes 
Fatos - Elegantes e Clàssicos 
IMITAÇÀO D£ PELE - Luxuoso e confortâvel 

L.37O3,X0nn I rs. - casacos compridos e de 3/4' 

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

de descente todos os diasü! 

o màximo em 
classe e 

elegâneia para 
toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
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A conhecida artista 5âo, corn a farda military 

cantando o Hino de Portugal. 

LiaLLLLHLÜt! LHLL ÜUS tULLllitlLcdlLUrü 
du liLUtlLLLaL LHIL LdULLllUraL 

^ Hoinenagem aos Combatentes do Ultramar, 
nasceu para continuar. O Major-General 
Luciano Garcia Lopes, visivelmente agradado e, 
simultâneamente, emocionado, agradeceu o 
convite, enalteceu o acontecimento e os 
Combatentes do Ultramar e, corn a garganta 
embargada e os olhos hümidos, referiu: 
- Esse Toque de Silêncio que hâ pouco aqui foi 
sentido de homenagem aos Combatentes, nâo 
foi um hino sem rosto. Esse hino tinha o rosto 
do soldado Américo, do Cabo Amilcar e de 
outros que vi morrer ao meu lado, e ao vosso 
lado! 
Os combatentes présentes no salâo, quai mola, 
levantaram-se e aplaudiram as palavras 
emocionantes do General Luciano Garcia 

Lopes. Seguiu-se o convivio entre o 
General e os ex-combatentes e, 
naturalmente, a fotografia para a 
posteridade. Foi um momento 
envolvente que, sô quem viveu a 
guerra, pode testemunhar... 
O fim-de-festa decorreu corn a 
"algazarra" natural entre os ex- 
combatentes e suas familias pois. 

Manuel Antonio Pereira, Luaano Garcia Lopes, 

Eduardo Resende e Guilherme Alves Cabral. 

O comandante Luciano Garcia Lopes, na altura em que 

recebeu uma recordaçâo do présidente 

da Casa dos Açores do Quebeque 

alguns deles, nâo se viam hâ anos e, outros, nem se 
conheciam. E, como sabem, nestas situaçôes, as conversas 
sâo como as cerejas... 
Quantas histôrias foram recordadas e recontadas? 
As nossas felicitaçôes aos realizadores da iniciativa e um 
abraço forte aos ex-combatentes présentes e ausentes. A 
promessa de se realizar em Toronto um encontro 
semelhante que "ficou no ar"... é para cumprir! 

JMC 

DOMlI\GOS MEAT PACKERS ETD 

Pcça m iomecedm 

kahiluaî M ccoum de 

a£ta quaiidade da 

VanüngM Uiml Packefiô 
Horâcio Domingos 

ouTo po'ptuguês' 

<m<y[ OTacio 
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1171 Dundas 8t. West, Toronto, Ontario, MI6J1X3 
Tel: (416) 534-7515 o Fax: (416) 534-3171 

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

^ob a ^zâticia 

7)a ^tîbâdo TStancû 
tatn pata si todos 

os sazaiços de uma boa 

a^ncia de oiagons. 

-Aù-ug^uat da automcaal no 

dontlnanta, r^çotas 

a ^JlXadalza a ptaços 

sam concotzância 

4a. Semana Cuiturai Açoriana 
A Casa dos Açores, em Toronto, realizou com total êxito, a sua 

(Zonitaça o mundo 

piajando com a 

^A^-Zaoat 

"4a. Semana Cultural Açoriana", sob o tema "TERRA, MAR, 

FOGO e a DEVOÇÂO P'LO DIVING", na sede-social que, mais 
uma vez, foi pequena para receber tantos visitantes. 

Nâo bavera um punhado de açorianos valentes que adquiram 
uma sede propria para a Casa dos Açores? 
Como convidados especiais estiveram 
présentes nesta semana cultural, 
Comendador Ermelindo Avila, do 
Pico, que brilhantemente dissertou 
sobre "A Religiosidade do Povo 
Açoriano"; O Dr. Manuel M. Arruda, 
Présidente da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada; Antonio Costa 
Ferreira, Director de Residentes no 
Exterior do Banco Comercial dos 
Açores, que se debruçou sobre o Euro; 

Dr. Vitor Hugo Forjaz, da 
Universidade dos Açores, que falou 
sobre vulcanologia; Paulo Luis Àvila, 
lembrou "Histôrias do Mar" e, os Drs. 
Carlos Riley, da Universidade dos 
Açores e Joi Cletison, da Universidade 
de Santa Catarina, Brasil, que a todos 
deliciaram corn a emigraçâo do 
passado e da preservaçâo da cultura 
açoriana em Santa Catarina. 
Localmente, participaram os 

convidados, Dr. José Carlos 
Teixeira, corn o tema "Gente 
que Nos Somos"; Maria 
Leonor Oliveira, que lançou o 
seu livro de poesia "Emigrante 
Açoriana"; Eugénio de 
Medeiros, com uma 
importante exposiçâo de 
fotografia; Fâtima Toste, 
apresentou o tema "O Nosso 
Mar"; Paul Woloszansky, 
Director da Escola do Senhor 
Santo Cristo, em Toronto, e, 
Isabel Vieira e Ilda Januârio, 
falaram sobre a "Importância 

e Dificuldades da 
Educaçâo das Crianças". 
No campo artistico, 
desfilaram no palco, os 
foliôes de Antonio Freitas 
Câmara, ou seja, Tabico e seu elenco 
regional; Vasco Aguiar, José 
Fernandes e Gil Rita; Rancho 
Folclôrico Cantares e Bailares de Sào 
Miguel e Violas da Terra; Daniel 
Carvalho; Isabel Rodrigues e Luso- 

Falamos com varios dos 
intervenientes -locais e do exterior- 
que nos deram conta da sua felicidade 
em terem participado na Semana 
Cultural Açoriana. 
Também, Fernando Faria e Fatima 

Présidente Fernando Faria aplaude os convidados Carlos Riley, Victor Hugo Forjaz 

ejoy Cletison, apôs Ihes ter entregue os primios de presença. 

Can Tuna; Tony Câmara com Gabriel 
Teves, José Pereira e David Freitas; 
Jonathan Sinde e Januârio Araujo; 
Catherine Marie, Otilia de Jesus, 
Luciana Machado com Manuel 
Moscatel e Januârio Araujo e o 
Rancho Folclôrico de Montreal 
"Cantares e Bailares dos Açores". A 
apresentaçào sôbria e elegante esteve a 
cargo de Fatima Martins. 
Houve beberetes, doces regionais e, 
Gastronomia Açoriana, a cargo de 
Antonio Tabico. E, no fecho, um Pico 
de Honra. 

Toste, Présidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, e Joâo Carlos Moniz, 
Présidente da Assembleia Geral, da 
Casa dos Açores de Toronto, 
mostraram-se felizes com o decorrer 
da Semana Cultural e, esperam, que 
convidados, participantes, socios e 
piiblico em geral, sintam como eles 
que valeu a pena. 
Pela nossa parte, enaltecemos o 
trabalho apresentado, enviando 
felicitaçôes a todos. Venha a proxima, 
em sede propria! 

JMC 

Fatuiasgacnnmliiale satéUtes? fôi 
^Nâo consegue ter o serviço desejado? 

13 anos de experiêncla 
I 

^ ► Honestos ► Sempre prontos 

Nâo promebemos, CUMPRIMOS!!! 

U\h(B Sa(t(BDOa(l(ê 

C416I 3S8-030S 

Fâtima TosU e 
Fernando Faria 
felûesno 
encerramento da 
semana cultural 
açoriana. 
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Padre pomiguês: Precisa-se! 
Os paroquianos portugueses da 
Igreja de Santa Catarina de 
Siena, no 1099 Danforth Avenue, 
em Toronto, estâo em polvorosa 
pois nâo conseguem que a 
Diocese lhes dê um Padre 
português, pelo menos no 
periodo de 6 semanas, altura em 
que a sua Irmandade do Espirito 
Santo, nécessita da bençâo da 
carne e do vinho para 
distribuiçâo das pensôes aos 
Irmâos. 
É uma situaçâo que jâ se arrasta 
hâ muito tempo e que desejavam 
ver resolvida. 
A Irmandade do Espirito Santo 
da Igreja de Santa Catarina de 
Siena, que Jâ existe hâ 20 anos, 
encontra-se numa situaçâo critica 
por falta de Padre português. 

O présidente da Irmandade, 
Fernando Alves, lamentou-se à 
reportagem de Festival Português 
TV de que os responsâveis da 
Irmandade querem continuar a 
servir tal como o fizeram nos 
ültimos 20 anos mas a falta de 
um Padre catôlico português estâ 
a pôr em risco a Irmandade. 
Precisam, como reza a tradiçâo 
do Divino Espirito Santo, da 
bençâo das sopas, vinho e massa 
sovada. 
Por mais que queiram disfarçar o 
desprezo a que foram votados 
pela Diocese de Toronto nâo 
conseguem calar a desilusâo que 
a posiçâo da Igreja Catôlica lhes 
tem provocado. E assim que 
querem manter a fé dos 
catôlicos? Assim, compreendem 

melhor a razâo de surgirem 
tantas seitas religiosas e 
corn tanto êxito... 
Serâ realmente tâo dificil 
enviar um Padre catôlico 
português meia düzia de 
vezes à Igreja de Santa 
Catarina de Siena, em 
Toronto? Nem que seja por 
"esmola" cristâ? 
O Fernando Alves 
mencionou à reportagem 
que a Irmandade do Divino 
Espirito Santo da Igreja de 

Santa Catarina de Siena tem no 
Banco cerca de $140.000 dôlares, 
nâo precisam "pedinchar" 
caridade mas, mesmo assim, nâo 
conseguem um Padre catôlico 
português. O Padre canadiano 
catôlico da Igreja de Santa 
Catarina de Siena prontificou-se 
a colaborar corn os paroquianos 
portugueses mas, segundo 
parece, a Diocese de Toronto, 
nâo permitiu (?)... 
Falaram jâ para a Diocese e corn 
alguns Padres, tais como 
Fernando Couto e Joâo Cabrai, 
mas o impasse prossegue. Até 
quando? 

Ùscar 
Pereira 
sam da Direcçâo 
do CMC 
o sôcio-fundador do Canadian Madeira Club, 
Ôscar Pereira, pediu-nos para que 
informâssemos os seus consôcios e amigos de 
que, por razôes da sua vida privada, deixou de 
pertencer à Direcçâo do Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community Centre/ 
2000. 

Assim, pede para que nâo estranhem a sua 
ausência nas reuniôes e nas actividades do 
clube. 

INFO: 
I416I 

537-1088 

Estes radios estâo à venda nos secpuintes locals: 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Portugal Mix -1191 Dundas St. West Tel: 534-4114 * Manata - 846 
Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel; 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas 
St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Vi-Ana Gifts - 289 Dundas 
St East Unit 4 Tel: (905) 279-9997 EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMitfON: - 
Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 EM lONDOMî Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift 
Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 EM KiTGHEKEB: Legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 
EM CAMBRIDGE; Belros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950  GST & PST 

Panasonic 

Sanyo MCD-Z1 
*150.""* 

CD Portable, Dgital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 

Citizen JTR1819 
QQ^ Portable RadioAM/FM 

Cassette/Recorder Player 

RX-FS430 
00* 

Stereo Radio/Cassette Recorder 

Citizen 
$gQ_00* 

Portable Radio 
/AM/FM/SCMO 
Cassette/ 
Recorder-Player 

Sanyo DC-C10 
$241,00* 
Audio System, Digital Tunning 
3-CD Changer, AM/FM/SMO, 
Double Cassette, 
Remote Control 



10 POLÎTICA 
Quinta-feira, 23 Novembro, 2000 

O MILÉNIO 

Debate pelitice na CIRV 
Armindo Silva - Partido Liberal 

Luis Branco - Aliança Canadiana 

José Soares - Bloc Québécois 

Dr. David Rendeiro - Partido Conservador, 

Sonia Fernandes - NDP 

Milénio - A economia é um dos pontos 
principals desta campanha, centrando- 
se sobretudo sobre a questào dos 
impostos. Cada partido defende o seu 
ponto de vista e, ao mesmo tempo, 
ataca os restantes acusando-os de 
defenderem um sistema que sô 
funciona como promessa eleitoral. 
Segundo o vosso ponto de vista, quai é 
a resoluçâo para manter a economia 
estâvel, a divida reduzida e a taxa de 
impostos baixa? 
Armindo (PL)- Antes de começar, 
quero deixar claro que as palavras 
expressadas aqui esta noite, serâo da 
minha inteira responsabilidade e nào 
desta estaçào, nem do Partido Liberal 
do quai nâo tenho qualquer credencial 
para falar em seu favor. Quanto à 
economia, ouvimos dos diversos 
partidos a frase que é tempo de mudar 
e eu questiono-me sobre o porquê. 
Ainda nâo percebi bem o porquê desta 
euforia de ser tempo para mudar. 
Quando o Partido Liberal foi eleito 

havia um défice de 42.7 biliôes por ano 
que foram reduzidos. Essa reduçâo 
contribuiu para a reduçâo da divida 
porquê hâ uma diferença entre défice e 
divida. Em 1993, havia receio que o 
fundo monetârio internacional 
entrasse no Canada para indicar ao 
governo os controlos que tinha que 
instaurar para poder ter credibilidade 
internacional. Embora haja quem diga 
que nâo foi pelo trabalho desenvolvido 
pelo governo que tal aconteceu, eu 
acredito plenamente que tenha sido 
porquê hâ um clima econômico melhor 
e dai a minha pergunta; porquê mudar 
uma coisa que tem sucesso? Espero 
ouvir razôes que justifiquem essas 
mudanças. 
José Soares (BQ)- Essa questâo da 
economia é superficial porquê a 
economia canadiana funciona 
interligada â Americana. Ora se a 
economia Americana vai muito bem, é 
normal que a nossa também prossiga 
pelo mesmo caminho. Portante, nâo foi 
graças ao Jean Chrétien, nem ao 
governo canadiano, nem a ninguém 
deste pais que a economia melhorou. 
Dr. David Rendeiro (PC) - Do ponto 
de vista do Partido Conservador, a 
preocupaçâo da maoria das pessoas 
centra-se no facto da divida nacional 
continuar extremamente alta. O pais 

Oferta valida apenas no estabelecimento da Dufferin/Bloor 

e até ao dia 31 de Dezembro de 2000. 

Tel: C416] 537-35S7 College St. 

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

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

Por favor mensione o 
cupâo. Nâo tem valor 

monetârio. 
As taxas nâo estâo 

incluidas. 

Nâo é vâlido para 
Stuffed Crust Pizza. 

atravessou uns seis ou sete anos de 
relativa abundâneia, mas a divida 
nacional continua à volta dos 560 
biliôes de dôlares. No entanto, a taxa 
de rendiraento pessoal paga por cada 
canadiano ao estado ronda os 47 por 
cento. Por isso, a economia tem-se 
desenvolvido muito bem, mas o 
governo nâo tem utilizado o 
rendimento do pais para a saûde e a 
educaçâo. Para o Partido Conservador 
faz sentido, entâo, reduzir os impostos 
e colocar mais dinheiro no seio das 
familias, como por exemple, aumentar 
o abono de familia e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a reduçâo da divida. 
Sonia Fernandes (NDP) - A economia, 
de facto, nâo esta a desenvolver-se mal, 
mas o problema esta nos certes que 
estâo a ser feitos. Existe um excedente 
de lOO biliôes de dôlares que esta a ser 
utilizado no corte de impostos, quando 
hâ uma enorme necessidade para que 
seja investido na saûde, educaçâo e 
programas sociais. Existe aquela 
percepçâo que o NDP é contra os 
empresârios - nâo é verdade. O NDP 
acredita que o excedente tem que ser 
usado de uma maneira justa, o que nâo 
estâ a acontecer. 
Luis Branco (AC) - Quero começar por 
responder à pergunta aqui deixada 
pelo Armindo Silva: Se a economia 
estâ tâo bem, porquê devemos mudâ- 
la? Eu acho que a economia estâ muito 
mal. Num periodo de grande 
estabilidade econômica que se 
atravessa, temos as provincias do 
Atlântico ainda a atravessar graves 
problemas econômicos. Esta 
prosperidade econômica deve-se a duas 
coisas; como o José Soares referiu, 
deve-se à situaçâo americana e a certas 
medidas tomadas pelos governos 
provinciais. Quando o contrârio 
acontece, temos problemas como os 
que as provincias atlânticas estâo agora 
a atravessar. Em segundo lugar, esta 
prosperidade foi conseguida à custa 
dos chamados valores sociais libérais 
que foram completamente ignorados. 
A plataforma politica da Aliança 
concentra-se em grande parte na 
reduçâo da carga fiscal. 

Milénio ~ O sistema de saûde preocupa 
todos os canadianos que vêem cada vez 
mais os medicos a deslocarem-se para 
os Estados Unidos da América, a 
dificuldade de acesso às faculdade de 
medicina, assim como inûmeros 
pacientes a sentirem graves problemas 
para os tratamentos que necessitam, 
nomeadamente os de cancro. Deverâo 
os partidos investir mais no sistema 
actual de saûde, optar pelo privado ou 
conciliar os dois? 
Dr. David Rendeiro (PC) - Muitos 
canadianos sentem uma ameaça ao 
sistema de saûde do pais. Houve 
grandes cortes efectuados pelo governo 
Liberal e o resultado é o que se vê: 
menos hospitals, menos camas, salas 
de emergêneia extremamente lotadas 
para além do exôdo para os Estados 
Unidos dos médicos e dos estudantes 
de medicina. Num pais onde tem 
havido abundâneia de dinheiro, como 
é que se justifica os cortes feitos ao 
sistema de saûde? O governo 
conservador acredita num 
reinvestimento no sistema de saûde 
équivalente ao que existia em 1993 e 
implementar um sistema que possa 
impedir um governo do futuro (seja de 
que partido for) de cortar as ajudas ao 
sistema. 
Armindo Silva (PL) - Quando se fala 
do sistema de saûde temos que analisar 
a histôria para podermos compreender 
o présente. Quando o sistema de saûde 
começou no Ontario, todas as pessoas 
pagavam um “premium”, quer 
directamente ou através das 
companhias para as quais trabalhavam. 
Mais tarde, o governo liberal teve a 
ideia de abolir o “premium” directo aos 
individuos e fazer a colecta dos 
impostos através do “payroll”. Quando 
tal lei foi implementada, as empresas 
que tivessem até 200.000 dôlares 
pagavam uma taxa do total do 
“payroll” e as empresas que tinham 
mais alto, comsequentemente também 
pagavam uma taxa mais alta. 
Actualmente, hâ uma isençâo de 
400.000 dôlares nos impostos. Ora nôs 
sabemos que o sistema de saûde é um 
beneficio que temos nesta terra que^ 
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► vem dos fundos do governo liberal, 
mas que dépende da responsabilidade 
administrativa das provincias. Se existe 
tanta falta de dinheiro, porque é que o 
governo da provinica, especialmente 
do Ontario, deixou de receber verbas 
que estava a receber anteriormente? 
José Soares (BQ) - Houve uma falta de 
dinheiro que o Chrétien tem cortado. 
Porque é que temos hospitais vazios no 
Quebec? As provincias nâo 
combinaram em esvaziar hospitais, 
nem combinaram em fazer uma crise 
de saùde no sitema. Tudo isso vem da 
falta de verbas que foram cortadas pelo 
governo federal. Hâ que colocar o 
sistema de saùde do Canada no seu 
lugar porque ele jâ foi o melhor sistema 
de saùde do mundo. Temos que 
implementar esse sistema enquanto a 
densidade populacional ainda é baixa. 
Annindo Silva - Entâo porque é que o 
governo da provincia, especialmente 
do Ontario deixou de receber verbas 
que estava a receber anteriormente? 
Uma empresa corn menos de 400.000 
dôlares de payroll nâo paga um 
centime para a saùde. Eu creio que o 
facto de o pais ter uma populaçâo 
maior nâo deve ser o problema. O 
problema estâ no forte lobby 
implantado pelas multinacionais e 
pelos lobbies dos Estados Unidos - nâo 
é um problema de populaçâo, mas sim 
de atitude e histôria social que aquele 
pais tem juntamente corn os grandes 
lobbies que sâo fortissimos para evitar 
que isso aconteça. 
Luis Branco (AC) - O problema é um 
governo liberal que estâ no poder hâ 
cerca de oito anos que nâo tem visâo 
absolutamente nenhuma para este pais. 
Temos uma série de promessas 
quebradas, desde o cancelamento do 
GST ao piano de medicamentos a nivel 
nacional. O problema da saùde neste 
pais é um problema gravissimo e que 
teve inicio corn o corte das 
tranferêneias de fundo pelo governo 
liberal às provincias do Canadâ: trinta 
e dois por .cento dos fundos foram 
cortados o que permitiu para que 
houvesse o que a Âliança Canadiana é 
acusada - um sistema de saùde de dois 
niveis: o privado e o pùblico. 
A Aliança Canadiana vai regulamentar 
a nâo existência de cortes de 
transferêneias de fundos para as 
provincias durante um certo tempo. 

Acredita nos dois niveis do sistema de 
saùde, mas nâo quer dizer que as 
pessoas que tenham necessidade de ter 
acesso a qualquer sistema de saùde 
privado se vejam obrigadas a pagar. 
Sonia Fernandes (NDP) 
Historicamente, o NDP tem sido um 
dos ùnicos partidos que tem defendido 
o sistema de saùde, dai o querer 
investir 350 milbôes por ano em todas 
as provincias até 2005. Actualmente, o 
governo federal sô conparticipa corn 
treze por cento no sistema pùblico e 
nos queremos aumentar para vinte e 
cinco por cento. Queremos também 
implementar o sistema de assistência 
domiciliar. 
Milénio - A educaçâo deve ser um 
investimento prioritârio numa 
sociedade. No entanto, o acesso ao 
ensino superior é cada vez mais dificil. 
Quai é o sistema de educaçâo ideal 
defendido por cada um dos partidos? 
Luis Branco (AC) - Este sistema é 
também muito controverse e motive de 
muita discussâo, nâo sô a nivel de 
eleiçôes fédérais, mas a nivel de 
eleiçôes provincials por estar ligado aos 
dois sistemas. Uma das visôes que hâ é 
realmente chegar a um ponto em que a 
educaçâo universitâria possa ser 
gratuita para muita gente. A Aliança 
defende uma posiçâo em que o sistema 
de educaçâo vai exigir uma maior 
contribuiçâo de fundos do governo 
federal. 
Dr. David Rendeiro (PC) - A ideia de 
uma universidade completamente 
gratuita é uma ideia utôpica. O sistema 
de empréstimos para estudantes que 
permitem a muitos completar a sua 
educaçâo nas universidades tem 
aumentado para acompanhar o 
aumento das propinas e do custo dos 
estudos. Os estudantes agora 
conseguem formar-se e ainda antes de 
terem um trabalho vêem-se na 
obrigaçâo de começar a pagar estes 
empréstimos énormes. Um governo 
conservador iria propor que houvesse 
uma mudança no sistema de 
repagamento ou nas obrigaçôes para 
dar aos estudantes uma oportunidade 
de começarem a trabalhar e introduzir 
uma taxa para facilitar aos estudantes o 
pagamento destes empréstimos. Neste 
momento, os empréstimos concedidos 
aos estudantes estâo sujeitos a imposto 
pessoal como se fossem rendimento e o 

governo conservador iria eliminar essa 
taxa. 
Sonia Fernandes (NDP) - Nos ùltimos 
dez anos as propinas aumentaram 125 
por cento. A posiçâo do NDP é a 
seguinte: hâ que criar um fundo de 
acessibilidade à educaçâo canadiana 
que permita aos jovens corn mais 
dificuldades financeiras terem acesso â 
universidade. Defendemos um 
programa que nâo permitirâ criar juros 
aos estudantes durante o tempo do 
empréstimo. Dai que queremos 
reverter o excedente desde 1995 para 
ser aplicado no pagamento de 
empréstimos. Finalmente, temos que 
trabalhar corn as provincias para 
imobilizar as propinas. 
José Soares (BQ) - O Quebec tem um 
sistema de educaçâo muito particular, 
muito europeu, evidentemente que 
também tem sofrido corn os tais cortes 
do governo federal, mas quando um 
pais nâo olha para o investimento no 
futuro, na educaçâo, esse pais estâ 
condenado a sofrer classificaçâo de 
terceiro mundista. Quem nâo sabe 
investir no futuro, nâo merece ser 
governo. O Bloc Québécois, neste 
momento, nâo leva um centimo de juro 
aos estudantes que levantam dinheiro 
para estudar. O governo do Quebec 
assume todas as despesas de juros 
desse empréstimo. 
Annindo Silva (PL) - Como sabemos, 
a educaçâo também é uma 
responsabilidade da provincia. Afinal 
de contas, se no Quebec os estudantes 
nâo pagam e nos aqui pagamos. 

estamos a apontar o governo federal, 
quando hâ mais instituiçôes a serem 
atingidas nomeadamente, o governo 
provincial que estâ a estudar a 
possibilidade de criar universidades 
privadas e que também tem a 
responsabilidade de fazer o 
manuseamento dos fundos da 
educaçâo. O que o Partido Liberal 
propôe- e educaçâo nâo é sô o curso 
universitârio, mas também é continuar 
a educar-se - é criar novos fundos para 
que os estudantes possam fazer 
depôsitos para facultar a continuidade 
dos estudos e aos estudantes em regime 
de part-time que até aqui nâo 
qualificavam para os empréstimos que 
faziam. Temos que olhar para uma 
situaçâo que nâo é ùnica e 
simplesmente federal, mas é também 
provincial. 

Muito mais foi discutido pelos nossos 
convidados na CIRV-fm. Mas, segundo 
a nossa ôptica, o que acima ficou 
registado é o que de mais importante 
foi dito. 
Agora, cada um que faça o seu exame 
consciente e VOTE, dia 27. Mesmo que 
esteja muito frio, saia â rua e VOTE. E 
uma obrigaçâo de todos nôs! 

Um obrigado sincero para Armindo 
Silva, Luis Branco, Sônia Fernandes, 
José Soares e Dr. David Rendeiro, pela 
disponibilidade, conhecimentos e 
simpatia. 

ASSPT 
ADVAVTACr 

ACCOUNT The best kept secret in town! f 
OBC Wood Gundy 

DAILY rates on our Asset Advantage Account (AAA) 
5.5%* on $CND, 6.25%* on $US 

(*rates at August 1st, 2000. Rates will fluctuate with prime) 

Call me now to arrange for a private appointment. 

Richard Bruton, B.Comm., Hons., MIAC 
Financial Consultant 
Tel (416) 594-7224 or 1-888-808-9764 
E-Mail: Richard.Bruton@cibc.ca 
Address: 200 King Street West, 8th Floor, Toronto (King and 
University, at St. Andrew's subway station). 

Web site: www.cihcwoodgundv.com 
CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. 
Member CIPF 

Wood Gundy 

CIRV/Milénio 

DESDE 1985 

TRAVEL 
Tem o prazer de informar a grande abertura 
do segundo escritôrio localizado no 

1300 St. Clair Ave. W. Toronto. 
(Supermercado/Talho Rui Gomes) 

IDESDE 1985 

'TRAVEL 

Représentantes oficiais da AIR FRAMCE 
ÆÊÊÊÊrjÊT^y jmr 

e agentes da para Portugal 

Visite-nos a de □ezembro, 

die oficial de abert;ura, 

e receba um cupao no valor de ^50.°° 

654-3000 
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Dll. MANIIEI ARRUDA 
RE SI E DRS ACRRES 

Foi com particular satisfaçâo que 
tivemos entre nos o Dr. Manuel 
Arruda, lider do PSD/Açores e 
présidente da câmara municipal de 
Ponta Delgada que veio a Toronto para 
participar na Semana Cultural da Casa 
dos Açores. 
Milénio - Dr. Arruda, para além das 
boas vindas, gostariamos que nos 
deixasse aqui as primeiras impressôes 
sobre este seu convivio e participaçâo 

na Semana Cultural Açoriana. 
Dr. Manuel Arruda - Em primeiro 
lugar, gostaria de agradecer o convite 
que me foi formulado. E sempre corn 
muito gosto que aqui estou e acedi a 
um convite da Casa dos Açores de 
Toronto para proferir uma conferência, 
9 que fiz na passada terça-feira. A 
impressâo corn que fiquei é muito 
positiva, o numéro de pessoas que têm 
estado présente nas diversas sessôes 

ultrapassou largamente as minhas 
expectativas e verifica-se que hâ gente 
jovem présente. Este interesse por 
parte da segunda geraçâo dénota que 
os pais estâo a desenvolver um trabalho 
extremamente positivo para que se nâo 
percam as raizes da regiâo onde os pais 
nasceram. Creio, também, que estâo 
reunidas condiçôes para que a Casa 
dos Açores de Toronto possa, ano apôs 
ano, desenvolver um melhor trabalho, 
poder chamar mais pessoas e, deste 
modo, estaremos a preservar a cultura 
e as raizes açorianas. Nos Açores, 
também reparamos que os açorianos 
notam que os de Toronto vâo 
consegindo melhores postos, uma 
melhor integraçâo na sociedade 
canadiana e isto sô acontece porque, 
felizmente os filhos dos nossos 
émigrantes jâ têm um outro nivel 
cultural e jâ conseguem ascender a 
outras posiçôes na hierarquia 
canadiana. Podemos, entâo, augurar 
um futuro mais risonho para esta 
comunidade que sempre foi conhecida 
pela sua seriedade, pelo seu apego ao 
trabalho, mas que agora também 
poderâ dar outros frutos no futuro. 
M - Se neste momento fosse governo 
da Regiâo Autônoma dos Açores, o que 
poderia fazer pela Casa dos Açores de 
Toronto e demais espalhadas pelo 
mundo? 
MA. - Hâ que dar um maior apoio às 
diversas Casas dos Açores espalhadas 
pelo mundo porque, na realidade sâo 
as grandes embaixadas dos Açores 
nestes paises. E évidente que este apoio 
terâ que ser perfeitamente claro de 
modo a que haja comprometimento da 
parte de quem recebe os apoios para 
desenvolver determinadas tarefas que 
bénéficié toda a comunidade residente 
nestas zonas. 
Para além disso, creio ser muito 
importante que o Congresso das 
comunidades açorianas que jâ teve 
lugar hâ alguns anos, poderâ ser 
reforçado porque é o palco priveligiado 
para que as diversas comunidades 
espalhadas pelo mundo se juntassem 
para trocarem informaçâo e para 
discutir modos de actuaçâo que 
tivessem um tronco comum corn uma 
certa unanimidade de posiçôes para 
que os açorianos da diâspora podessem 
ter maiores apoios. E importante que 
se chame a segunda e terceira geraçâo 
para essas Casas dos Açores e para isso 
hâ que dar incentivos e um espaço para 
que esta juventude possa prolongar no 
tempo esta presença açoriana. Dai a 
principal medida deveria ser a 
realizaçâo de um novo Congresso das 
comunidades açorianas. 
M - Realizaram-se hâ pouco as eleiçôes 
regionais, nas quais nâo conseguiu a 
meta desejada que era, naturalmente. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

ManjUL’ umti entreiûÿta corn o Naturistn Honieopata 
Antâniiy Medeiroa, jâ coin widtoa omis de expcriêcin, 
ifiie ü fuiderd njudai' iia soluçtio dos sens pirobteinos. 

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

lAlRU 

levar de novo o PSD/Açores ao 
governo, tendo o PS conseguido um 
governo de maioria. Agora que jâ teve 
tempo de reflectir sobre o assunto, o 
que pensa que contribuiu para este 
resultado? 
MA. - Isso é a democracia. O PSD 
esteve durante vinte e tal anos no 
poder, todos eles corn maioria absoluta. 
Agora o Dr. Victor Cruz, que é um 
militante prestigiante do PSD, um 
jovem de quem os açorianos muito tem 
a esperar e da minha total confiança, 
vai prosseguir nos prôximos quatro 
anos corn algumas lutas, inclusive corn 
as autârquicas do final de 2001, onde o 
PSD tem uma maioria absoluta. Por 
isso, a democracia significa 
alternância, o PSD jâ venceu eleiçôes, é 
agora chegada a vez do PS ganhar e fê- 
lo correctamente. Agora aguardamos 
que os Açores se continuem a 
desenvolver porque, isto sim, é 
importante para que as pessoas 
aspirem legitimamente a ter uma 
melhor qualidade de vida, poderem 
viver melhor e que os filhos possam ter 
melhores condiçôes. 
M - Sr. Dr. quai é mensagem que deixa 
aos açorianos de Toronto, em 
particular, e em gérai a todos os 
portugueses que nos escutam? 
M. A - Gostaria de deixar a todos os 
portugueses que vivem em Toronto e 
permitam-me que faça uma pequena 
saliência aos açorianos uma mensagem 
de muito orgulho que me apercebo da 
maior pujança da comunidade 
açoriana. E fundamental que esta 
questâo se possa prolongar corn a 
vontade dos açorianos para que os seus 
filhos tenham maior instruçâo e maior 
educaçâo, para que deste modo os 
Açores se possam tornar maiores. Para 
aqueles que deixaram os Açores hâ 
alguns anos e que o fizeram porque 
tinham condiçôes para poder educar os 
seus filhos do modo conveniente nos 
Açores, gostaria de dizer que agora, 
felizmente, também estamos a viver 
melhor, fruto de apoios comunitârios. 

Manuel Arruda deixarâ a liderança do 
PSD apôs o congresso e também a 
presidência da Câmara de Ponta 
Delgada em 2001. 
Vinte anos de vida politica, chegou. 
Agora, é a vez da familia e de si 
prôprio. Felicidades! 
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Prémio de Espanha 
para portuguesa 
A Comissâo Organizadora da "Estrela 
Internacional à Qualidade" decidiu, 
a pedido de numerosos empresàrios 
espanhôis e estrangeiros, nomear 
Madrid como cidade organizadora da 
"17a. Convençào Internacional World 
Quality Commitment", que terâ lugar 
na segunda-feira, 20 de Novembro de 
2000, às 20h00, no Salào de 
Convençôes Plaza do Hotel Husa 
Princesa. 
E como Présidente da EIC, tenho a 
honra de comunicar-lhe que a 
Comissâo de Selecçâo, liderada por 

Business Iniciative 
Directions, além dos prestigiosos 
profissionais independentes, resolveu 
concéder o galardào "Estrela de Ouro 
Internacional à Qualidade" a 
Fernanda Teixeira, Imobiliâria. 
A Convençào assitirào empresas de 68 
paises, conjuntamente corn notàveis 
Itderes de diversos sectores 
empresariais, especialistas em 
qualidade, bem como personalidades 
da cultura e do corpo diplomâtico. 
Do mesmo modo, jornalistas, câmaras 

de televisâo e fotôgrafos da imprensa 
registarâo em imagens a entrega do 
prémio à sua empresa. 
Muito atenciosamente 

Malcolm F. Plaeger 
Présidente de Honra 

Uma honraria à nossa conterrânea e 
amiga Fernanda Teixeira, que se 
regista corn muito prazer. Parabéns! 

Comunidade em 
Destaque 1999/2000 
A revista mensal "Gente 
Modesta", editada por Severiano 
da Silva, realizou uma vez mais o 
seu almoço anual e entrega dos 
prémios "PRECOM" a 
individualidades e instituiçôes da 
comunidade portuguesa que se 
distinguiram em 1999/2000. 

-Consagraçâo de Carreira, a Zé 
da Vesga. 
-Interpretaçào Artistica, a Sarah 
Pacheco. 
-Miss Luso-Ontario, a Michelle 
Rosa (Cambridge). 
-Prémio Reconhecimento, aos 
Pioneiros, entregue à Galeria dos 

Os premiados, entre outros 
nomeados, foram: 
-Trabalho Voluntârio 
Comunitârio, a Manuel da Silva. 
-Figura Comunitâria, a 
Crescêncio Ferreira 
-Literatura, a Euclides Cavaco. 

Pioneiros Portugueses, e, ainda, 
ao grupo de müsica popular 
portuguesa "Searas de Portugal". 
Aos premiados, artistas que 
desfilaram no palco e aos 
responsâveis da "Gente Modesta", 
as nossas felicitaçôes. 

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 sens serviços 

aoü(!)s a® s®or^|® dla ®®Kï]üaD3(fla(fl® 

Saido “Fim de Ane” ciiegou 
à Addison mais cede! 

Mas, nâo é um saido apenas de fim de ano. 
Surpreendido? Porquê? 

Vamos dizer-lhe o porquê. 
Porque nâo paga nada de entrada, nâo paga juros, nem 

faz quaisquer pagamentos diurante lun ano. 
Mas hà mais. 

Jmos a 0.9% durante 4 anos na maioria dos modelos 
novos de 2000 e 2001. 

Os descontos atingem os 10.000 dôlares em vârios 
modelos novos. Grande variedade de carros usados . 
Soiteio para 2 casais ao Winterfest 2001 

832 Bay Street em Toronto ta norte da College SU 
h Telefone; (416) 964-3211 ^ 

ETE U 
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(Bet-e (S) Stef) 

Nelly Furtado, a luso-canadiana, filha de 
emigrantes oriundos dos Açores, graças ao CD 
"Whoa Nelly", tern conquistado aplausos na Europa 
e América do Norte. É uma canadiana com orgulho 
nas raizes portuguesas. Nelly, natural de Victoria 
BC, começou a cantar com a sua mâe, num dia 
comemorativo do Dia de Portugal, de Camôes e 

das Comunidades, entoado o tema "Mâe". 
Nesse dia, com 4 anos de idade, percebeu 
que gostaria de cantar em publico toda a 
vida. O destino colaborou e, 
ai temos a jovem Nelly, com 
22 anos apenas, à conquista 
do mundo. Nelly Furtado, 
toca guitarra, trombone e 
bandolim havaiano, é 
autora das cançôes que 
canta. Costa de escrever 
poesia. Tudo a inspira. 
No album "Whoa Nelly", 
que gravou em inglês, tern 
duas cantigas em que 
também canta partes em 

português. Sâo elas, "Scared of You" e 
"I will make you cry", porque a 
cultura portuguesa faz parte de si, faz 
parte da familia. Embora fale com 
dificuldades a lingua portuguesa, 
Nelly sente-se atraida pela lingua e 
pela cultura portuguesas. 

X. 

particularmente, depois de visitar Portugal, com 16 
anos, em 1995. La descobriu a milsica moderna 
portuguesa, Pedro Abrunhosa, Santos e Pecadores 

e os Delfins. Curiosamente, adora a 
saudosa Amalia. Costa também da 
mùsica brasileira, especialmente, de 
Gaetano Veloso. 
Onde quer que cante, ou em 
entrevistas, Nelly Furtado menciona a 
sua raiz portuguesa. "E tempo de 
divulgarmos quern somos. É precise 
expor a nossa cultura ao mundo 
inteiro!"-salientou a jovem artista. 
Nelly Furtado, encontra-se em 
Portugal. Ontem, quarta-feira, foi 
recebida pelo SECP, Eng. José Lello. 
Tern em Portugal um programa cheio 
de actividades. Na estaçào de televisâo 
SIC grava, no "Mundo VIP", uma 
série de cançôes. 

Uma viagem preenchida e proficua. 
Felcidades, Nelly. 

Quittât e dcuccttû de ^Afataê 

NOVA 
Bom & surf 
Os Jovens Bet.e & Stef, de Montreal, autênticas estrelas do 
Jazz/Bossa Nova, gravaram um novo trabalho em português 
e em inglês, onde se destacam os temas "Boomerang Baby", 
"Sô Danço Samba", "Besame Mucho" e "One Note Samba". 
Bet.e & Stef, estreiam-se em Toronto, no dia 30 de 
Novembro, no The Rivoli e, no dia 1 de Dezembro, no 
Mississauga's Living Arts Centre. Acompanharâo esta 
dupla do Jazz/Bossa Nova, os musicos Perry White (Tenor 
Saxofone), Mark Rogers (Baixo), Mark Adams (Bateria) e 
Rick Lazar (Percussâo). Info: (416) 596-1908, ou (905) 306- 
6000. O CD de Bet.e & Stef, esta em distribuiçâo e venda 
nas lojas HMV. 

A Sociedade Musical da Parôquia de Santa Helena, em Toronto, leva a efeito o seu anual 
"Jantar e Concerto de Natal", sâbado, dia 25, no St.John's Hall, em Mississauga. Depois 
do Jantar, actuaçôes da Banda do Sagrado Coraçâo de Jesus e do Crupo Coral "Echoes 
of Portugal", sob a direcçào do maestro José Manuel Resendes. 
Outras informaçôes por intermédio de Tibério Rocha: (416) 603-1477. A Banda e o 
Crupo Coral acabam de gravar um CD corn mùsica popular portuguesa que sera 
lançado publicamente na festa de sâbado. Trechos para ouvir, recordar e matar saudades. 
Optimo para manter na sua sala de convivio e de visitas. 
Um trabalho bem feito em todos os seus aspectos. Parabéns. 

“QlûOaGfâŒlîïB 

livra de poesia 
Na "4a. Semana Cultural Açoriana", na Casa dos 
Açores, em Toronto, teve lugar o lançamento do 
livro "Emigrante Açoriana", da autoria de Maria 
Leonor Oliveira. 
Um livro que narra a histôria e vivência da autora, 
desde as raizes à saga na emigraçâo, corn dramas e 
sonhos, falhas e realizaçôes. 
Um livro de poesias de fâcil leitura e que, no fundo, 
retrata um pouco de todos nos. 
O livro "Emigrante Açoriana" esta à venda nas casas 
da especialidade. 
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LHS-£ L_t3-L"^t3.LL3tH.t£ 
Happy Travellers e CIRV-fm conseguiram 
um lugar para si no paraiso cubano. 
Varadero! Participe no WINTERTE8T'2001, 
de 26 de Janeiro a 9 de Eevereiro, 
no Hotel Super Club Puntarena! 

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

por uma on duas semanas 
V semana, $1.185. dolares 

2 semanas, $1.819. dolares 
2^ semana, $1.275. dolares 

dos 2 13 PUPS 
1 semana, $579. dOlares 

2 semanas, $599. dôlares 
Estes preços nâo incluem taxas 

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

Toronto. Informaçôes pelo telefone: 

ÙlSâ ORQpiDE^ lifiSllilf^^ 
Dnnrla55 St W Tnrontn ON MfiT ITQ 763 Dundas St. W. Toronto ON M6J 1T9 

(416) 603-t293 
1^325 Central Parkway W. Mississauga ON L5B 3X9 
5f{905) 615-1402 

wmrmnYCLûTmm &rm‘iitiétik. 

ViCTOR’S ESPRESSO CiOtEXE MAOliNES IVC. 

1:^1(410) 5M4)630 / Fa* |416) 5394)630 
j 1090 College Toronto, Ontario M6H-1B3 

fDapa 

Com betas 
decoraçôes para 

o seu lar 

974 College St. .Toronto, ON 

(416) 588-4624 

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

CMANLICL; da talentosa SARAH PACHECO, do consagrado 
TONY HELO, do STARLIHGT e da energëtica NÊLIA (LISA). 
Lma grande testa para aquecer ainda mais o ambiente. 
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CIUBE PORTUGUÊS DE MISSISSADBA EM EESTA 
S6 anos depois 

"Parece que foi ontem!", exclamaçâo- 
surpresa daqueles que hâ 26 anos 
ergueram o Clube Português de 
Mississauga. 

sonhar com a nova! 
Um bolo enorme e Undo, muita gente, 
as forças vivas da cidade présentés e a 
animaçâo natural de quern esta em 
festa. 
Muitas vozes desfilaram em rasgados 
elogios, desde o présidente da 

de 
foi 

É verdade, o progressivo Clube 
Português de Mississauga, 
comemorou da melhor forma o seu 
26o. aniversario, na velha sede, a 

assembleia Geral, Raimundo Favas, 
ao Présidente do Executivo, Horacio 
Domingos e Danny Gonçalves, 
prosseguindo com Mario Silva, Dr. 

POUI»E DINHEmO $$$ EM TODAS AS CHAMADAS QUE FiZER COM 
A MAIS SÔUOA ALTEANATtVA CANADIANA EM LONGA DiStÂNCiA 

BastaUgar; 

MOI 

BSLGXOM « FKAHCB • aBBMANY 
KONG KONG • IB BLAND • ITALY 
NBTKEBLANDS • SWITZERLAND • %3K 

ON Y^mNs! 

Carlos de Faria, Maria 
Augimeri, Frank 
Alvarez, a Mayor Hazel 
McCallion, entre 
outres... 
Uma festa dentro de 
outra festa, foi a 
apresentaçâo do 
lindissimo vestido negro 
de Amalia, o ultimo da 
Diva, que foi adquirido 
ao empresario francês 
da saudosa cantora 
portuguesa 
Jacques Lafaye, entre 
1985 e 1992-, por 
intermédio de uma 
angariaçâo de fundos 
relâmpago, dirigida por 
Frank Alvarez, no dia da 
pré-abertura da nova 
sede do Clube Português 
Mississauga. O belo vestido 
apresentado no palco, com o 
"descerramento" do pane que o 
envolvia, feito por Horacio 
Domingos, Raimundo Favas e a 
Mayor McCallion. 
Frank Alvarez, aproveitou o ensejo 
para pedir à Mayor Hazel McCallion 
  que, tal como em Toronto, o 

dia 6 de Novembro, fosse o 
Dia de Amalia, em 
Mississauga. A simpatica e 
activa Présidente da Câmara 
de Mississauga, prometeu 
reunir em breve com os 
responsaveis do Clube e 
estudar o problema. O vestido 
de Amalia jâ tern o seu lugar 
reservado na nova sede do 
Clube Português de 
Mississauga. 
Foram homenageados os 
sôcios fundadores numéros 1, 
2 e 3, Juvenal Lima, José 
Carreiro e José Pinto, 

Hordcio Domingos, Raimundo Favas, Hazel McCallion e Frank 

Alvarez, “descerram” o manequim com o vestido de Amalia. 

antes do ntlmero do dlaiincta ' 
contactajT 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10'15'94-5 e 

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

2) Voeê CONTINUA COM A BELL e ser-lhe4o 
cobradas as tarifas super baixas da YAK 
cada vez que utilizar os serviços da YAK! 

3) Nâo tern contratos para assinar. Nâo tern 
aplicaçôes de crédito a preencher. 

4) n Nâo temos custos adicionais. 
u Nâo temos despesas de ligaçâo. 
n Nâo temos tarifas mensais. 
0 Nâo temos letra miudinha. 

Na YAK, CDUfDGM a$$liti él 

NEW RATES!!! 

 ...........59 « 
Bermuda     26 « 
BraaU ................59 « 
Brasil Fdc 
Cabo Verde  .....89« 
b^lacao..*,49 ^ 
RorbU^al continental,...29^ 
MM! Temos maici tardi» 

svadebte 24 tiowe s 
der. ? deys e week 

Xastruçôes para ligar 
_ Depois de marcar 10,15.948 

*^®f*5* auuarde siaai d« iijaçae, Basta almpiesm^ot* iis«r 

distiacia de uma sé vea. 
«*: W.iS.94S*0ll+3$ltD58|<i234 

**Tanfas em vigor a partir <je 1 de Oct. 15/00 e sujeitas a alteraçâo aem 
aviso prévio. As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 
segurtdos. As chamadas intemacionais para numo’os de telemôveis 
poderâo ser cobradas a tarifas mais elevadas. * 
Todas as tarifas estâo expressas em moeda canadiarta 

em hmctOfwn»e«to 
ea tegiSo de Toiwto 

• filontreei. 

VAK INRO.: 
10*15*945*0 

www.yék.ca 

respectivamente. '' Ainda, foi 
homenageado, o activo Raimundo 
Favas, pelos serviços prestado ao 
Clube, particularmente, pelo trabalho 
desenvolvido à frente da Comissao 
Pro-Sede do CPM, durante os ültimos 
anos. Raimundo Favas, na ocasiao, 
pediu aos politicos para que 
baixassem as taxas do prédio da nova 
sede do Clube. O publico reagiu 
bem... 
Também foram premiados os Sôcios 
do Ano, Albertino Domingues e 
Antonio Bras Belas. Para acalmar os 
ânimos, fim de festa com miisica para 
dançar com o Duo Santos. 
"Parece que foi onteml", suspiram os 
mais velhos, felizes pela obra e por 
ainda se encontrarem présentes. E 
que fiquem por muitos mais anos 
para que possam continuar a lembrar 
o passado, e nos possamos ser dignos 
do presente que nos criaram. 

Felicidades e até à nova sede, em 31 
de Março de 2001! 

Festiual da Cançâo ClRV/2000 
Cançôes e interprétas 
Domingo, dia 26, a CIRV realiza o seu tradicional FESTIVAL 
DA CANÇÀO/2000, corn 12 novas cantigas e 12 intérpretes. 
As cançôes escolhidas e respectivos intérpretes, sâo as 
seguintes: 
"Esta Noite", na voz de Rui Furtado; "O Que Tu Es", para 
Katherine Marie; "Um Verso Mendigo", intérprete Miguel; 
"Nessa Noite Em Que És Minha", para Carlos Borges; 
"Quando o Silêncio é Lamento", para a voz de Michelle 
Cabrai; "Olhar", na voz de Suzanne da Silva; "Voeê Tentou 
me Destruir", p'râs vozes de Joe & Duarte; "Ultimo Adeus", 
interpretaçâo de Helder Afonso; "Porque Voeê Se Foi", para 
Cassildo Mesquita; "Cantando Espalharei", na voz de Steve 
Vieira; "Um Pouquinho de Esperança", para interpretaçâo de 
Nancy Costa e, "Sonhos, Tantos Sonhos", corn a Paula 
Alexandre. 
No palco irâo desfilar os vencedores do anterior Festival da 
Cançâo CIRV-1999, Valber & Vanille, o conjunto Starlight e o 
convidado especial Marcus. 
Um domingo em cheio para si! Nâo faite. 
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Ûltimas impressôes do lantar da FPCBP 
Os acontecimentos positives no jantar annal da FPCBP foram tantos que nào poderiamos encerrar as notas sobre o 

assunto sem as impressôes finals do feliz présidente Charles Sousa, do exubérante Horàcio Domingos e da jovem 
Nancy Silva, na ocasiâo, représentante de todos os estudantes premiados corn Boisas de Estudo. Parabéns! 

Iniciamos a recolha de impressôes corn 
Charles Sousa 
M - Como présidente da Federaçâo, 
como se sente o Charles de Sousa 

perante este êxito do vigésimo jantar 
que organizam? 
Charles de Sousa - Eu sinto-me com 
muito orgulho da nova geraçâo que 
acabâmos de homenagear. Tenho 
muita satisfaçâo por ver como sâo 
porque eles têm orgulho da nossa 
lingua, da nossa cultura, às vezes até 
mais do que nos. Esta segunda e 
terceira geraçâo esta a conseguir 
sucessos que nos dâo imenso orgulho. 
M - O Charles jâ nasceu em Toronto e 
por isso tem acompanhado esta 
caminhada da nossa comunidade. 
Acha que vamos continuar a presenciar 
um aumento de interesse pelo 
português da parte dos nossos jovens 
ou crê que sâo précisas mais iniciativas 
como esta da Federaçâo? 
C.S. - Eu creio que as duas sâo 
necessârias. Os exemplos dos nossos 
pais e daqueles que optaram pelo 
Canadâ como uma segunda casa 
iniciaram esta fase e cabe aos 
estudantes prosseguirem corn esta 
tarefa porque eles têm muito mais 
incentivo prôprio para conseguirem os 
seus objectivos. 
M - Obrigada por estas palavras e 
continuem esta série de inciativas 
porque sâo muito benéficas para os 
nossos estudantes. 

Ao nosso lado encontrava-se Horàcio 
Domingos, o empresàrio do Ano, corn 
quem prosseguimos o diàlogo. 

Milénio - Horàcio Domingos 
conquistou o prémio de Outstanding 
Business Achievement da FPCBP. 
Horàcio Domingos é uma figura 
püblica bem conhecida, nâo sô por ser 
o proprietârio de Horàcio Domingos 
Meats, mas é também o présidente do 
Clube Português de Mississauga. Como 
se sente? 
Horàcio Domingos - Sinto-me muito 
feliz e muito honrado por ter recebido 
este prémio. Agradeço à comunidade e 
a todos aqueles que votaram por mim. 
M - Ficâmos surpreendidos quando 
disse, durante o seu discurso, que em 
1967, ano em que veio para o Canadâ, 
ficou preso em Montreal corn $24.00 no 
bolso e um bilhete sô de vinda... 
H.D. - O que aconteceu é que eu estava 
a cumprir tropa em Moçambique e sô 
tive dinheiro para uma passagem. Eu 

tinha um irmâo que nessa altura era 
major da Força Aérea e uma vez que eu 
era soldado e jâ tinha cumprido corn o 
meu serviço, discutimos a possibilidade 
de eu sair de Moçambique. Dai que eu 
tirei um bilhete em nome dele e 
embarque!. Fui preso porque me 
pergutaram pela outra passagem, uma 
vez que era turista e sô tinha vinte e 
quatro dôlares. Despois sai e ao fim de 
catorze meses fiquei imigrante... 
M - E o sucesso nunca mais acabou? 
HJ). - Nâo. Graça a Deus, consegui 
sempre trabalho, primeiro para o 
Fernando "cortador" a ganhar 
cinquenta e cinco centimes à bora. 
Hoje, tenho trinta e cinco funcionârios 
a trabalhar para mim. 

resta de Natal da Escela 
“A magia das Palavras" 

A Escola Portuguesa - A Magia das palavras, realiza a sua festa de Natal da 
Criança, domingo, dia 17 de Dezembro, na sede-social do Canadian Madeira 
Club. 
Neste convivio natalicio estarâo présentes alunos, pais, professores, familiares 
e amigos. Maria Judite Ondarra, saùda todos e deseja-lhes Feliz Natal. 

M - O negôcio das carnes? 
H.D. - Sim, fundamentalmente carne 
de porco. Matamos uma média de mil 
porcos por semana, em breve vai passar 
para mil e cem ou mil e duzentos. 
M - Parabéns, bem haja e continue a 
trabalhar porque a comunidade précisa 
de si. 
H.D. Obrigado. Eu faço um apelo a 
todos para que façam tudo aquilo que 
gostam porque se trabalharmos corn 
carinho naquilo que gostamos de fazer, 
vamos conseguir ir longe. 

£, para finalizar, esta recolha de breves 
impressôes, a jovem e promissora 
estudante Nancy Silva. 

M - Nancy, receber uma boisa de estudo 
é muito importante, principalmente 
para ti que estâs jâ numa fase de 
doutoramento do teu curso. Fala-nos 
um pouco do prémio que acabaste de 
receber e do teu curso. 
Nancy Silva - Eu estou a tirar um 
doutoramento em Biologia Molecular 
e, na realidade, receber uma boisa de 
estudo é uma enorme honra. Gostaria 
de fazer um apelo aos jovens luso- 
canadianos para continuarem corn os 

seus estudos porque um dia serâo 
contemplados como eu e os meus 
colegas fomos esta noite. 
M - Na tua opiniâo, que iniciativas 
deveriam ser feitas na comunidade para 
atrair ainda mais jovens? 
N. S. - Eu lembro-me da primeira boisa 
de estudo dada pela Federaçâo jâ la vâo 
vinte anos e pelo numéro de 
contemplados aqui esta noite, verifica- 
se que a Federaçâo tem feito um 
trabalho extraordinârio e que estâo no 
caminho certo para um maior sucesso. 
M - Nancy, parabéns pelo teu sucesso e 
que sejas uma doutora muita realizada. 
N. S. - Obrigada. 

TRÂNSITO ? NOTÎCIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 
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O RUIDO DE DM 
É sempre bom ouvir alguém 

que fala de “um saber de experiência 
feito”. Por isso, foi tâo agradâvel ouvir o 
convidado do nosso departamento, 
professor e fotôgrafo Joi Cletison da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina, no dia do encerramento da 
IV Semana Cultural Açoriana, 
subordinada ao tema “Terra, Mar, Fogo 
e a Devoçâo P’io Divino”. Tudo isto nos 
trouxe Joi do Brasil, em forma de bêlas 
fotografias, excepto a lava de fogo, que 
nâo é a Ilha de Santa Catarina, 
felizmente, prôdiga em fenômenos de 
vulcanologia. Isto, claro esta, tem a ver 
corn as caracteristicas do prôprio solo 
brasileiro, pois nâo me consta que 
Santa Catarina seja patrona de 
qualquer tipo de erupçào e muito 
menos, corn as que têm a ver corn as da 
escala de Richter. 
Mas tâo importantes como as fotos que 
trouxe, foram as palavras que proferiu, 
das quais destaco très referências. 
Primeira: o carinho e esforço 
desenvolvido na preservaçâo e 
manutençâo de todo o patrimônio de 
raiz açoriana. Segunda: o trabalho feito 

até ao présenté pelo Nücleo de Estudos 
Açorianos, na difusâo e promoçâo 
desse mesmo patrimônio. Terceiro: o 
interesse da actual geraçâo de 
brasileiros, que é jâ a décima de costela 
açoriana, na busca das suas raizes. 
Segundo este especialista, hoje é quase 
uma moda nesta zona do Brasil, tentar 
através da ârvore patronimica 

encontrar algum resquicio da seiva 
açoriana e poder gritar bem alto a sua 
linhagem, corn o orgulho de quem, 
afinal, até tem algum “pedigree”. Se 
compararmos corn o que se passa na 
diâspora canadiana, notamos jâ 
diferenças abissais. Nâo quero corn isto 
dizer que a maioria dos açorianos, ou 
deles descendentes, se nâo sintam 
orgulhosos das suas origens. Mas o 
inverso também se passa: oculta-se a 
cepa da origem, independentemente 
das razôes que se escondem por trâs 
dessa atitude, que nâo cabe a esta 
crônica desvendâ-las. E cito as palavras 
do Professor Carlos Teixeira: “Quando 
descubro nas minhas aulas algum aluno 
de origem portuguesa, pergunto-lhe 
sempre de onde é. Alguns dizem-me 
que os pais sâo dos Açores. Insisto para 
saber o nome da ilha e é corn espanto 
que verifico que alguns nâo sabem”. 
Quem conhece o Prof. Carlos Teixeira, 
sabe bem a emoçâo que ele sempre 
empresta a tudo quanto diz. Nestes 
momentos, é um esgar de indignaçâo 
que vemos estampado no seu rosto e, 
entâo, as palavras jorram, sem que a 

razâo contrôle o coraçâo. Quero, 
porém, fazer um alerta: nâo nos 
alarmemos corn estas situaçôes. Quem 
tem formaçâo no ramo da Histôria sabe 
que o tempo histôrico nâo pode ser 
reduzido, em termos cronolôgicos, 
apenas a décadas. O tempo histôrico 
assemelha-se a um palimpsesto, ou seja, 
apresenta-se-nos em camadas sucessivas 

Graça e Carlos Riley, Josélia, Manuela Marujo, Aida Baptista e Joi Cletison, na CIRV-fm. 

NOME 
de registos em que se, por vezes, a 
primeira tem alguma coisa a ver corn a 
ultima, noutros casos, situam-se em 
campos diametralmente opostos. A 
Histôria précisa de passar por um 
processo de sedimentaçâo em que os 
sucessivos estratos que se vâo 
sobrepondo, ao esconderem os 
anteriores, nâo escondem as marcas 
por eles deixados através dos tempos. 
Os arqueôlogos sabem disto muito 
bem. Escavam e escavam, à procura de 
um determinado achado e, de repente, 
topam corn outro de um periodo 

pudermos dizer como Sophia de Mello 
Breyner no curto poema: “A raiz da 
paisagem foi cortada. /Tudo flutua 
ausente dividido,/Tudo flutua sem 
nome e sem ruido.” Chegados ^aqui. 

Baptista 

Na inauguraçào da exposiçào de fotografias de Joi Cletison, na Robarts Library, Aidajordào 

lê um poema dedicado ao Brasil, sob o olhar atento do Dr. Joâo Perestrello, Carole Moore, 
Manuela Marujo, Stephen Rupp, Nicholas Elson e Ana Sança. 

anterior. E isto de falarmos do tempo é 
muito importante, quando 
comparamos os diferentes processos 
migratôrios, nâo sô em termos de 
dispersâo geogrâfica, mas acima de 
tudo, em funçâo do distanciamento 
ganho em relaçâo aos mesmos. A 
fixaçào de açorianos no Canada é um 
fenômeno recente. Ora, a Histôria lida 
mal corn o présente, pois, tal como se 
define, ocupa-se do estudo dos 
fenômenos do passado. O passado 
recente, quando muito, jâ fez Histôria, 
mas quando se trata do seu estudo, cria 
ainda demasiados constrangimentos, 
porque tolda a lucidez de quem sobre 
eles se queira debruçar, sujeito ainda à 
ditadura das emoçôes. Uma anâlise 
racional e objectiva sô poderâ ser feita 
quando todas as feridas estiverem 
devidamente cicatrizadas e exorcizados 
os fantasmas do passado. Quando 

caladas que estâo as mâgoas passadas, 
enxutas as lâgrimas da saudade 
permanente, entâo serâ a hora de 
parafrasearmos o Cônsul de Portugal 
em Florianôpolis, Prof. Joâo Lupi: 
“Numa época como a nossa em que as 
populaçôes sâo chamadas a agir na 
Histôria, e em que as identidades 
precisam afirmar-se perante a dispersâo 
de culturas dentro da sociedade 
mundial, o Sul do Brasil descobriu a 
força encantadora e suave da cultura de 
base açoriana”. Tenho a certeza de que, 
um dia, um texto semelhante a este serâ 
escrito sobre o Canadâ. Esperemos 
mais duzentos anos! Foi o que fizeram 
os catarinenses que estâo 
comemorando precisamente os 250 
anos de chegada das familias açorianas. 
A Galeria dos Pioneiros Portugueses, 
ainda hâ-de ser muito frequentada à 
procura do ruido de um nome. 

1 ^ St. Clair West Flea Market 
404 Old Weston Road □ 416-0540455 

1/2 block North of St. Clair Ave. 
OPEN SATORDAY AND SUNDAY 10AM - 0PM 

Visit us at: www.stclairwtleamkt.com 
shop online at: www.ishoptoronto.com 

Romolo 
Cimaroli 
Manager of 
St. Clair west 
Flea Market 
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Pirâmides de Gizé 
Nova luz sobre o sou 
Investigadora defende na "Nature" que os egipcios se basearam 
nas estrelas para construir os megamonumentos funeràrios 

As pirâmides do Egipto sào uma fonte 
inesgotâvel de curiosidade e mistério. 
Os prôprios cientistas regressam com 
regularidade aos milenares 
monumentos funeràrios, cuja 
magnificência e forma geométrica 
perfeita permanecem, ainda hoje, 
intrigantes. Um artigo publicado numa 
ediçâo recente da Nature avança uma 
nova teoria, segundo a quai os egipcios 
do tempo dos farads se basearam nas 
estrelas para alinhar as pirâmides. Esta 
relaçâo permite, segundo a egiptôloga 
britânica autora do artigo, Kate 
Spence, datar com cinco anos de erro 
mâximo a sua construçâo. 
Baseada nas suas pesquisas, Kate 
Spence defende que a construçâo da 
pirâmide de Gizé se iniciou entre 2485 
e 2474 aC. Se estiver correcta, esta é a 
estimativa mais arrojada de sempre. 
Até agora, os peritos sô tinham 
conseguido avançar datas corn uma 
margem de erro de uma centena de 
anos. 
As teorias da investigadora britânica 
poderào permitir uma nova precisào 
no estabelecimento da cronologia do 

Reino Antigo no Egipto, sublinha a 
prôpria Nature, que publica um 
comentârio sobre os trabalhos de Kate 
Spence, feito por um investigador 
americano do Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics, em 
Massachussetts, que nâo tem düvidas 
em saudar a "especulaçào engenhosa 
para tentar resolver o que se manteve 
um mistério durante séculos". 
Até agora nâo existia nenhuma 
evidência de que os egipcios antigos 
tivessem recorrido à astronomia para 
construir as suas famosas pirâmides. 
Spence baseou a sua teoria na 
observaçâo de subtis variaçôes no 
alinhamento da base das pirêmides, 
relativamente ao norte geogrâfico, 
para formular a hipôtese. 
Segundo Spence, os construtores 
teriam utilizado duas estrelas 
particularmente brilhantes que, 
precisamente em 2467 aC., se 
encontravam alinhadas na vertical 
corn o polo celeste - definido pelo 
prolongamento do eixo de rotaçâo da 
Terra até à sua intersecçào corn a 
esfera celeste. 

Cada uma das duas estrelas 
encontrava-se a dez graus do polo 
celeste. Uma delas, denominada 
Kochab, é da constelaçâo de Ursa 
Menor, e a outra, Mizar, faz parte da 
Ursa Maior. 

O arquitecto de Gizé terâ esperado que 
as duas ficassem perfeitamente 
alinhadas, determinando em seguida a 
direcçâo do norte, que determinou na 
intersecçào entre o alinhamento estelar 
e a linha do horizonte. 

Natal das Crianças 
na Casa do Alentelo 

Como jâ é tradicional, realiza-se na Casa do Alentejo, em Toronto, a 
PESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS corn a 
cooperaçâo da CIRV-fm e o apoio de varias firmas 
da comunidade. 
As familias devem inscrever as crianças na Casa do 
Alentejo para que fiquem habilitadas a receber 
prendas. O Pai Natal-2000, esta bem recheado! 
Como habitualmente a CIRV-fm vai transmitir em 
directe o acontecimento que vai contar corn a 
presença voluntâria de artistas residentes aos 
quais, desde jâ, agradecemos. 
Esta festa na Casa do Alentejo terâ lugar no dia 
9 de Dezembro, entre as 15h00 e as 19h00. A 
CIRV irradiarâ em directe a partir das 17h00. 
Info: (416) 537-7766. BOM NATAL. 

CHEV-OLDS 
ul miiitû que I 
^estYorkChev-Olds j ^ ! 
snre os portugueses corn I 
ma grande sdecçâo de 
utomôveis, camiôes e caninhas de 
aiga ou passageiros nas melhores 
ondlçôes de fuianciamento. 
^amqualsquer reparaçôes 
lec&tàcaSy basta contactai 
lanuel Fonseca: 656-1200. 
kitrega de peças e acessôrios 
m toda a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Marcus Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maoiel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
m\Neb: www.toronto.com/westyork n E-mail: westyork@idirect.com 
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lÉl: 
CARNEIRO 

ZI/3 a ZB/4 

Ainda nào é possivel saber com 
certeza a natureza do terreno em que 
você pisa. Tudo é incerto, mas essa 
condiçào nào tern por que ser 
negativa. A ansiedade nem sempre é 
sinal de desgraça, ela também é sinal 
de grandeza.   

TOURO 
11/4 a 20/5 

G EM EOS 
21/3 a 20/6 

A vida é cm grande parte um 
mistério, porque os seus contornos 
escapam ao mais agudo raciocinio 
humano. Por isso, nào pretenda 
saber de tudo, e use a intuiçào 
porque ela é capaz de ir muito além 
do raciocinio loeico. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/7 

O apoio e incentivo oferecidos poi 
algumas pessoas aproxima-se 
perigosamente da leviandade. E que 
como elas nào terào de encarar as 
responsabilidades decorrentes, 
atrevem-se a incentiva-lo a fazer 

LEAO 
22/7 a 22/6 

r 
Quanto mais longe e mais alto 
você pretenda chegar, maiores e 
mais complexas serâo as 
dificuldades do caminho. Essa é 
uma realidade que précisa ser 
levada em conta, para nâo desistir 
no meio do caminho. 

Prepare-se para tomar decisôes sobre 
toda e qualquer dévida que ainda 
haja no seu coraçào. Nào précisa 
estar completamente certo dos 
resultados, porque nesta parte do 
caminho toda decisào sera também 
uma aposta. 

VIRGEM 
23/6 a 22/5 

As situaçôes da vida têm uma 
natureza oculta, que se révéla em 
determinados momentos, como 
agora. Nesses momentos, parece 
que se perde todo o contrôle sobre 
os acontecimentos. 

BAEANÇA 
23/5 a 22/10 

Nâo é fâcil saber se deve continuar 
a lutar para preservar os relaciona- 
mentos que lhe interessam, ou 
abandonar-se à corrente que 
aparentemente os désintégra. 
Nâo é hora de decidir nada, é hora 
de observar o tempo correr. 

ESCORPIÀO Nâo hâ certo ou errado, hâ coisas 
23/104^1/11 que beneficiam muitas pessoas e 

outras que beneficiam umas 
poucas. O bem e o mal devem ser 
considerados socialmente, e nâo 
pessoalmente. Você é parte 

SAGITARIO 
22/71 a 21/12 

Apesar das aparências urgentes, é 
possivel que nâo seja tâo neces- 
sârio assim agir precipitadamente. 
Correr contra o tempo nâo é 
atitude sâbia, especialmente 
quando os assuntos em questâo 

■■■ilniHHââMHiiàiâiHHHHi 
CAPRICÛRNIO 

22/12 a 20/1 

As dificuldades, em vez de um 
sinal de que tudo vai mal, sâo ao 
contrârio um claro sintoma de que 
tudo vai bem, porque seguem o 
caminho delineado pela ambiçâo. 
Na mesma medida da ambiçâo 
acontecem as dificuldades. 

AQUARIO 
21/1 a 15/2 

Além de fazer o que é necessârio 
para aproximar-se das realizaçôes 
pretendidas, você também terâ de 
associar-se a outras pessoas, o que 
agregarâ complexidade ao jâ dificil 
panorama. Mas tudo issô é bom 

iilL 
PEIXES 
20/2 a 20/3 

As sensaçôes sempre chegam antes 
da compreensâo daquilo que é 
sentido. Por isso, essa sensaçâo de 
importância que o invade 
actualmente deve ser levada em 
conta e tratada corn delicadeza. 

Benedetta's 
Psychic Studio 

Fortune Teller 
^Fala do seu passado, présente e futuro. 

^Ajuda-o no seu amor, casamento, negôcio 

saüde, depressôes, àlcoolismo e reunifîcaçôes. 

^Conhecida intemacionalmente 

^Poçôes de amor e remédios 

►Fala Inglês, Italiano, Português e 

Espanhol. 

-k 625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

(416) 

638-0582 

3 leituras 
$25.00 

Leitura 
da palma 
damâo, 
cartas e 
bola de 
cristal 

Resultados 
Imediatos! 

Palavras Cruzadas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Horizontaîs: 

1 - Pen'odo de tempo; câmaras 
pequenas. 2- Rumor; remoi- 
nhos de âgua; abundância 
(fig.).3-Ôxido de câlcio; bambu; 
Fileira. 4- Lavrar. 5- Fogueira 
onde antigamente se queima- 
vam os cadâveres; art. def. 
fem. plural; sono de criança. 6- 
Principio;envolver em pâo rala- 
do.(inv.). 7- Fazeis doaçâo de; 
choupana. 8- Pron. 
demonstrative; apelido; aroma. 
9- Divisa. 10- Vertebrado 
voador; levantar; preposiçâo. 
11- Epi derme; fluxo e refluxo 
das âguas do mar; larva do 
queijo. 12-Cercaram corn 

. . arame; pano de arrâs. 
Verticals: 
1- Que tem pés compridos; fruto da ateira. 2- Escritor português; enguias; 
observar. 3- Resplendor (fig.); sorrias; sufixo nominal de qualidade. 4- Actuava. 
5- Capuz; esta; lodo. 6- Levantaram; carimbar. 7- Irmâs; quarto de dormir. 8- 
Guarnecerde asas; apelido; lavrem. 9- Pessoa estüpida (pop.). 10- Raiva; que 
durou um ano; parceiro. 11- O m.q. hortulana (pâssaro); elemento de origem 
grega de composiçào de palavras que exprime a ideia de pequeno; vazia. 12- 
Ecoa; aguçaràs. 

Soluçâo na horizontal: 
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feiras Agora 6 QS as ritmo é 
IAOSICA 

24:00 horas. 

ROCK 
DANCE 

POP 

R&B TECNO 

LOUCURA TOTAL 
^ Com apresentaçSo de Jamie Iria 

C ENTRCVISTAS 

Mùsica/Cinema 

TOPS 

AGENDA 

BIOQRAEIAS 

DESTAQLE 

Dungeons e Dragons 
A historia baseia-se à volta do Imperio de Izmer, que se 
encontra dividido em duos partes, jd desde longa data, por um 
lado pelos Mages - uma elite de magos - e por outro a classe 
pobre, sem poderes sobrenaturais. 
A Emperatriz Savina (Birch), quer implantar a igualdade e a 
prosperidade entre todos, mas o seu rival. Mage Prof ion, nao 
concorda com essa decisao preferindo estabefecer as suas 
prdprias regras e assim sendo, terd de 'livrar-se' da Imperadora. O problema de Prof ion é 

a Imperadora tern o comando dos Dragdes Dourados de Izmer devido a um ceptro que 
os contrôla, e ele para a confrontar terd ser o titular desse ceptro. Com isto. Mage 
Profion, consegue enganar os Conselheiros a passarem-Ihe o poderoso objecto para as 
maos, com a desculpa de que Savina nao tern poder suficiente para o usar. 

Apds ter ficado 'desarmada, Savina terd de 
encontrar o lenddrio ceptro que contrôla os 
Dragdes Vermelhos, uma especie mais poderosa 
do que os Dourados e assim a Imperadora 
encontra dois 'ladrdes' aliados, que a vdo ajudar 
a cumprir a missdo, correndo riscos e passando 
por cenas um pouco desconfortdveis. 
'Dungeons e Dragons" é mais um filme a ndo 
perder, cheio de efeitos especiais e com 
bastantes actores conhecidos. Terd a sua 
abertura nos cinemas no dia 8 de Dezembro, 
portante, mais um dptimo filme para a época 
natalicia. 

pi 
I 

I 
I I 

I I 

ZANKYE WEB DESIGN 

I ■à. s 

Soluçôes para a Internet 

Construimos e desenhamos 
paginas para a Internet 

Gerlmos a sua imagem Online 

Você esta preparado? 
Nos Estamos 1 

Consulte-nos em http://www.zankye.com 
Ligue jâ para 

1 (800) 585 5004 
Falamos Fortuguês 

i 

3 

m m m m » m 

TINA T 
nova ravaçao 

Depois de uns anos na 
estrada, colaborando com 
outros artistas, pondo a sua 
voz nos cores, Tina T, deu a 
volta aos acontecimentos e 
gravou a solo. 
Acarinhada por Fernando 
Correia Marques, TINA T (a 
TT como carinhosamente Ihe 
chamam) gravou um CD, para 
a editora M.@M., intitulado, 
"Sei que ndo vais f icar", da 
autoria de Julio de Almeida 
e Jorge do Carmo. 
Tina T tern uma bonita voz 
e, sem querermos fazer 
futurisme, julgamos que vai 
facilmente conquistar a 
simpatia dos portugueses. 
Beleza, juventude, voz e 
experiencia, ndo Ihe faltam. 
Falta 0 goipe de asa... 
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I Pr6CiS8~S6 de empregados 
I para trabalhar em . 
I “Drywall”, coin entrada ^ 
I imediata e bom salàrio. | 

Contacte DrywallJerusalem: 

(416) 533-5807 
' •. ' <•.' -.A,' , «iSSSSÿÿ; 

Pl*GCiS8~SG de operàrio com 
5] experiência em trabalhos de fabrica - 

de madeira para turnos de dia ^ 
I e noite. Oferece-se todos 
I os benefîcios e bom ordenado. 
I Inscriçâo pessoal no 

12 da St lawrence Ave. em Toronto. ‘ 

Precisa-se 
Carpinteiros coin ou sem experiência. 
Cell: 416-318-4702 

Pessoal para mudanças e senhoras para limpeza 
que falem inglês. 
Contactar Manuel Tel.: 416-538-1777. 

Pessoal para limpeza. 
Contactar Maria Tel.: 416-771-3409. 

Pessoal para limpeza na area de Brampton e 
Georgetown. 
Tel.: (905) 820-8827. 

Aprendiz de mecânico para companhia de 
escavaçôes, fluente em inglês. 
Enviar curriculo. Fax: (905) 738-1995. 

Bate Chapas com experiência e principiantes para 
olïcina na ârea de Etobicocke. Contactar Marina 
Tel.: 503-0041. 

Carpinteiros corn experiência. Contactar Manuel 
Caetano 
Tel.: 656-8316, depuis das 18:00. 

Companhias de Carpinteiros para Construçâo. 
Contactar Mauro pelo tel.: (905) 738-0883. 

Pessoal para limpeza, contactar José Moniz. 
Tel.: 416-767-3438. 

.• TELECOMMUNICATIONS INC. 

Agora para Portugal apenas 

por minuto. Sô nâo dà as 
Boas Pestas aos seus familiares 

se nâo quizer. 

'dicadû^ 

I Quality Meat Packers I 
< Précisa de trabalhadores 

' para serviços gérais. ^ 

\ Contactem Elizabeth: 

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

Vendedores que falem Português e Inglês para 
Stand de Automôveis em Woodbridge, contactar 
Gabriel Tel:(905)851-3993 

Pessoal para limpeza de neve, contactar Joe 
Santos Tel.: 614-9955. 

Pessoal para limpeza, contactar Claudia. 
Tel.:410-6181. 

Pessoal para uma fabrica de produtos alimentares. 
Contactar Manuel Carneiro Tel.: 1-877-898-2390. 

Vendedores e pessoal corn experiência para 
limpeza. Contactar Rui Tel.: 925-8901 
entre 1:00 e as 9:00p.m. 

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

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

Mais oportunidades de emprego 

disponiveis no Abrigo Centre. 

Para mais informaçôes, Tel: 416-534-3434 

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

(416) 538-0084 
^g[Lg (416) 538-0940 
[1°[MISIQDS info@omilenio.com 
(§®[n]r©fl®g 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Caldeirada de Bacalhau 
InCRtDIEriTES: 

Para 4 pessoa, 4 postas de bacalhau ; 
7 cebola ; 7 chouriço negro (de sangue) ; 
1 chouriço de carne ; 7 couve portuguesa ; 
200 g de massa de meada grossa ; 
400 g de batatas ; 7 farinheira ; 
4 colheres de sopa de azeite ; 
2 tomates maduros ; pimenta branca 

(OriEECCflO: 
Leva-se um tacho ao lume corn a âgua suficiente 
para a caldeirada, que deve ficar caldosa. A 
âgua junta-se a cebola picada e deixa-se cozer 
um pouco. Em seguida, juntam-se os chouriços 
inteiros, o negro que é o chouriço de sangue e o 
chouriço de carne, a couve cortada a murro, e 
deixa-se ferver. Dâ-se o nome de couve cortada 
a murro à couve cujas folhas em molhoToram 
seguras numa mào e que se foram esmagando e 
cortando aos bocados, puxando-as e dando-lhes 
um murro. Deixa-se cozer a couve durante uns 
5 minutes e junta-se a massa. Passades 15 
minutes introduzem-se no tacho as batatas 
cortadas âs fatias, nem muito grossas nem 
muito finas, e o bacalhau demolhado e cortado 
âs postas pequenas (quadrados) e a farinheira 
espetada corn palitos de madeira para nâo 
rebentar. Quando a batata deixar de ter coraçâo 
(estiver macia), adiciona-se o azeite, que deve ser 
de muito boa qualidade, e o tomate. Tempera-se 
corn pimenta branca. Deixa-se cozer o tomate, e 
a caldeirada fica pronta. Cortam-se as carnes 
aos pedaços e servem-se. 
Antigamente, esta caldeirada era sempre 
comida corn colher de pau. 

SOBRfMfSfl: 

QueUinhos do Cëu 
InCPtDICnTCS: 

325 gr de açücar ; 180 gr de âgua ; 
18 gemas ; açücar para polvilhar 

(OnPECCflO: 

NDETTA^ 

Leve ao lume o açücar corn a âgua, até obter 
ponto de pérola. Retire do lume e deixe 
arrefecer um pouco. Deite colheradas deste 
preparado num recipiente corn as gemas, 
mexendo rapidamente para nâo talhar. Leve de 
novo ao lume para cozer as gemas e engrossar, 
mexendo sempre. A massa obtida deverâ ficar 
a endurecer de um dia para o outro. Depois 
forme umas bolas, corn a ajuda do açücar. 
Achate-as, para ficarem corn o formato de 
queijos, polvilhe corn açücar e coloque sobre 
papéis recortados. 

I Assine e divulgue Nome: 

I 

(905) 456-4625 OU 1-877-209-7355 

o MILENIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST încluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( I 
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3080 Dufferin St. 
(at Lawrence), TORONTO 

Telephone 416-781-4628 
— 

Por: 

A formaçâo de cristais é uma das 
grandes maravilhas da natureza, a 
atestar que o mundo nâo é um caos, 
mas obedece às leis da fisica, 
estabelecedoras da ordem em todo o 
Universo; capazes de darem beleza à 
matéria pelo estabelecimento de 
claridade, transparência, cores, linhas, 
e os volumes das figuras geométricas. 
Mas se o homem é capaz de 
contemplar a ordem na estética da 
natureza, também pode sofrer as 
consequências da formaçâo de cristais 
dentro do seu prôprio corpo. Os 
cristais, tâo agradâveis aos olhos na 
apreciaçâo da natureza, sâo 
substâncias estranhas dentro de nos 
prôprios, e os mecanismos 
imunolôgicos reagem contra eles corn 
a formaçâo de reacçôes inflamatôrias 
violentas. E o que acontece corn o 
depôsito de cristais de âcido ürico nos 
tecidos das articulaçôes; a formaçâo 
duma inflamaçâo sûbita, 
extremamente doloroso a que se 
chama gota. 
O âcido ürico provem do metabolismo 
das purinas, substâncias de que sâo 
feitas o ADN do nùcleo das células. 
Nas doenças em que hâ uma 
destruiçâo exagerada de células forma- 
se uma maior concentraçâo de âcido 
ürico no sangue, o que pode contribuir 
para uma forma de gota como doença 
secundaria. Na grande maioria das 
vezes, o aumento de âcido ürico no 
sangue é um problema metabôlico 
primârio, corn forte tendência 
hereditâria masculina, causada por 
deficiência no enzima que facilita a 
excreçâo de âcido ürico pelo rim. 90% 
dos doentes corn gota sâo homens com 
mais de trinta anos. Na mulher, a gota 
aparece quase sempre depois da 

menopausa. Embora a doença seja 
causada pelo excesso de âcido ürico no 
sangue, muitas pessoas corn esse 
excesso permanecem sem qualquer 
sintoma durante toda a vida, e 10 a 
20% de pessoas corn gota têm valores 
normais de âcido ürico no sangue. A 
inflamaçâo da gota aparece 
geralmente quando o âcido ürico 
aumenta, ou diminui bruscamente no 
sangue; é esse movimento que faz 
depositar os cristais de urato de sôdio 
nos tecidos. 
A gota aparece quase sempre â noite, 
geralmente na base do dedo grande do 
pé; a pele fica vermelha e luzidia, e a 
dor pode ser tâo forte que o peso do 
lençol se torna intolerâvel. O ataque 
responde rapidamente ao tratamento 
corn medicamento anti-inflamatôrio e 
o pé pode ficar sem dor em poucas 
boras e voltar ao normal em poucos 
dias; sem tratamento, a inflamaçâo 
pode levar mais de uma semana a 
passar. Depois desse primeiro 
episôdio, um segundo ataque de gota 
pode levar meses ou anos a voltar. 
Contudo, sobretudo em homens que 
começam a sofrer de gota muito cedo, 
os ataques repetem-se, cada vez corn 
maior frequência, e a gota pode atacar 
mais do que uma articulaçâo ou 
tornar-se crônica. Depois do dedo 
grande do pé, as articulaçôes mais 
atingidas sâo o joelho, o pulso e o 
cotovelo. A anca e o ombro sâo imunes 
aos ataques. Corn o tempo, se o 
tratamento preventivo for déficiente, 
os cristais de âcido ürico podem-se 
acumular fora das articulaçôes, 
sobretudo em tendôes e cartilagens, 
podendo causar caroços irregulares 
em certas zonas dos membros e 
orelhas. Esses inchaços, duros e feios. 

Seis milhSes de contes para retirar 
produçâo eléctrica de Ponta Deigada 
A Electricidade dos Açores, EDA, 
anunciou um investimento de seis 
milhôes de contos no aumento da 
capacidade da central 
termoeléctrica do Caldeirâo que 
permitirâ retirar de Ponta Deigada 
uma unidade repetidas vezes 
contestada pela populaçâo. 
Segundo a EDA, a instalaçâo no 
caldeirâo de dois novos grupos de 
geradores diesel-fuel corn uma 
potência de 16 megawatts, ficarâ 
concluida num prazo de 15 meses. 
Além de levar â desactivaçâo da 
central da Levada, contestada pelos 
moradores da zona devido aos sens 
efeitos poluentes, o novo 
investimento permitirâ responder à 
crescente procura de electricidade 

na ilha de S.Miguel, assegurada, 
em 40 por cento, pela geotermia. 
Na nota em que dâ conta do 
empreendimento, a empresa référé 
as preocupaçôes ambientais 
subjacentes ao projecto, 
adiantando que, pela primeira vez 
em Portugal, a nova instalaçâo serâ 
dotada de um "sistema de 
monitorizaçâo, controlo e 
tratamento de gases de escape". 
Para tanto disporâ de uma chaminé 
de 35 metros de altura e de 
equipamentos de desnitrificaçâo 
dos gases emitidos. 
O projecto prevê, ainda, a 
instalaçâo de amortecedores de 
ruido e de mecanismos de âguas e 
efluentes oleosos. 

Established in 1922 

A GOTA DOLOROSA DOS CRISTAIS 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Jeep. 

chamam-se tufos gotosos. Sâo raros 
nos dias de hoje, mas outrora, eram 
uma causa bastante comum de 
desfiguraçâo do corpo e do rosto. 
Algumas vezes, também os cristais de 
câlcio podem causar artrite. A 
inflamaçâo causada pela acumulaçâo 
de cristais de pirofosfato de câlcio 
numa articulaçâo chama-se pseudo- 
gota. O exame do liquido extraido da 
articulaçâo inflamada, e a observaçâo 
dos seus cristais, é a ünica certeza dum 
diagnostico correcto. 
Como na grande maioria das doenças, 
a melhor maneira de lidar corn a gota 
é a sua prevençâo. Até agora ainda nâo 
foi possivel suprimir o defeito 
hereditârio e metabôlico causador do 
aumento de âcido ürico no sangue; 
possibilidade nebulosa, mas jâ a 
querer despontar no horizonte. A 
dieta corn supressâo de alimentos 
ricos em purinas, tais como as 
sardinhas, anchovas, conservas, iscas 
de figado, ou rins, é geralmente pouco 
eficaz. Muito melhor, para a 
prevençâo dos ataques, é evitar o 
exagero de vinho, âlcool e petiscos. A 
prevençâo corn colchicina, uma droga 
que évita a reacçâo inflamatôria 

causada por cristais, pode evitar 
ataques por muitos anos. Outra 
alternativa, a prevençâo corn a droga 
alopurinol, depois de iniciada, nâo se 
deve parar; os ataques podem 
aparecer, nâo somente quando o âcido 
ürico aumenta, mas também quando 
ele baixa bruscamente. Para evitar 
esse problema, o medicamento sô se 
deve usar se o nivel de âcido ürico no 
sangue for muito alto ou se os ataques 
de gota forem frequentes. 
Corn os tratamentos preventivos, e os 
medicamentos anti-inflamatôrios 
modernos, a gota crônica tufosa, a 
horrivel criadora de deformidades nos 
membros e orelhas, praticamente 
deixou de existir. No passado, a gota 
era o grande horror das monarquias, 
corn os seus casamentos restritos a 
poucas familias, e a opulência e lauto 
dos banquetes. A familia real inglesa 
foi bastante flagelada pela doença, 
causadora de caras nodulosas e 
grotescas. Era a gota hereditâria, 
causada por cristais, gota a gota, a 
causar dor e fealdades reais. 

SAUDE EM SUA CASA 
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(Um Conto - Inédito 

Continuaçào da ediçâo anterior 

Trémula, com os olhos marejados de 
lâgrimas, Mârcia replicou:— Este nâo 
sera talvez o lugar mais indicado, para 
te dar a explicaçâo a que tens direito. 
Enquanto assim falava, a rapariga 
procurou fitar a mâe, que lhe deu um 
leve sinal de adesâo corn a cabeça. 
- Vem connosco, em casa poderemos 
falar, se acaso estiveres disposto a 
ouvir a minha histôria até ao fim, 
convidou a rapariga. 
O jovem desconhecido, que na 
chegada do carpinteiro à vila, estivera 
ajoelhado a seu lado na igreja e falara 
corn ele no adro, acabava de passar 
por eles, trocando uma ligeira 
saudaçâo em que envolvia todos. 
- Sempre lhe deram o trabalho na casa 
paroquial? Perguntou num torn 
bondoso e interessado. 
- Sim, meu bom amigo; - nunca 
poderei esquecer a sua amâvel 
interferência e acima de tudo os seus 
bons conselhos. Encontrava-me 
perdido, sem atinar corn o rumo. 
As duas mulheres olhavam 
interessadas para o desconhecido, que 
parecia desprender um efeito 
hipnôtico, que lhes aquietava os 

espiritos, enchendo-os de paz. 
- Foi baseado naquilo que o padre 
disse no evangelho, que o aconselhei, e 
acredite que é uma das mais dificeis 
experiências do ser humano - a 
aceitaçâo! 
José baixara a cabeça meditativo - 
quase sem forças de encarar o jovem 
extraordinârio, que parecia ler-lhe a 
aima. 
- Um feliz Natal, cheio de paz, dissera 
ele em palavras simples e afectuosas, 
despedindo-se do grupo, que retribuiu 
em vozes entrecortadas pela comoçâo, 
os desejos de Boas Pestas, daquele 
estranho mensageiro de paz e boa 
vontade, apôs o que o pequeno grupo 
se encaminhou para a casa da mâe de 
Mârcia. 
O frio, de que por breves momentos os 
très se haviam esquecido, voltara a 
fazer-se sentir. 
Ao penetrar no interior da casa onde 
Mârcia vivia, José Matias sentiu um 
arrepio percorrer-lhe o corpo... Um 
arrepio que nada tinha a ver corn 
aquele dia frio de Outono, quase de 
Inverno! Que histôria iria ouvir, capaz 
de justificar a ocorrência daquela 
tarde trâgica de que vinha fugindo? 
Na sua mentalidade simples, de 

homem criado na aldeia, sem 
vislumbres das tramôias que iam pelo 
Mundo, era-lhe impossivel conceber 
um motivo, para além de crueldade ou 
demência, que tivessem levado a sua 
amada a fugir-lhe corn o filho. 
★ 

Fitando Mârcia nos olhos, José 
aventou a pergunta que vinha a pular- 
Ihe no peito, desde que a encontrara: 
- Onde estâ o meu filho? 
- Deixei o bébé corn minha irmâ, para 
ir à missa, respondeu esta, que 
começava a empalidecer. A mâe 
levantara-se, esperando o 
assentimento da filha, para ir buscar o 
nétinho. Parecia hesitar em deixar a 
rapariga a sôs, nos momentos dificeis 
que ela tinha para enfrentar. 
- Vâ descansada mâe, sentir-me-ei 
assim, mais à vontade! 
Baixando os olhos, a jovem começou a 
sua funesta narrativa: 
«Na quinta em que trabalhei e onde 
me conheceste, num dia de negregada 
memôria, fui violentada pelo filho do 
patrâo, que se encontrava de férias e 
me ameaçou corn uma pistola, caso 
nâo acedesse às suas demandas». 
- Esse bandido tarado... Disse corn voz 
rouca o carpinteiro, que havia 

empalidecido, sentindo o coraçâo 
encher-se-lhe de ôdio, enquanto o 
tomavam ideias vingativas. As unhas 
dos dedos enclavinhavam-se contra as 
palmas das suas mâos que se 
encontravam roxas. 
-Nâo tiveste coragem de contar ao 
pai, o que te acontecera, às mâos do 
miserâvel do filho?... Poste despedida 
por causa disso... 
- «Ele ameaçou dar cabo de mim se o 
fizesse. Tive medo, disse Mârcia 
limpando as lâgrimas... Dévia tê-lo 
feito... Se ele cumprisse a ameaça, ter- 
se-iam acabado todos os meus 
sofrimentosi...» 

Continua na prôxima ediçào 
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Valentim Loureiro convicto que Espanhol é “ultrapassâver 
o présidente da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional, Valentim Loureiro, que viajou com o 
FC Porto para Barcelona, estâ convicto de que "o 
Espanhol é uma équipa ultrapassâvel". Valentim 
Loureiro referiu que é "corn enorme prazer" que 
acompanha as équipas portuguesas nas provas 
europeias e lamenta o facto de o FC Porto ser a 
ünica que ainda se encontra nesta fase da Taça 
UEFA. Apesar de na opiniâo do lider da Liga de 
Clubes o Espanhol ser "ultrapassâvel", Valentim 
Loureiro reconhece que a équipa catalâ "tem a sua 
força" e, sem pretender ser repetitive, afirma que 
"no futebol jâ nâo hâ facilidades". "Acredito que os 
jogadores do FC Porto se vâo aplicar em Barcelona 
para depois decidirem a eliminatôria em casa", 
referiu Valentim Loureiro, que falava à partida da 
comitiva "azul-e-branca" para Espanha. 
Questionado sobre os problemas levantados em 
torno de algumas arbitragens realizadas .gste fim- 
de-semana, Valentim Loureiro considerou que "isso 
diz respeito aos ârbitros e aos dirigentes da 

Dia S5 de IMovembro 
a Saida de Tarante: 9:00 AM 
n Passagem per Etehicake: 10:00 AM 
n Paragem em Bufale lUSAl para tarer campras 

(Haverâ eupies de descania) 
a Paragem tambim pela Casina Niagara Falls 

ende cada pessaa receberi um cupie de $10 para lagar ne casina. 
n Régressa a Bulala para assistir aa espectâcula 

de luzes de Natal a Fdtima Fele corn Maria Dinia 

INFO: (416) 712-8744 

arbitragem". "Desejo que as arbitragens cada vez 
corram melhor porque é preciso que os ârbitros 
errem o menos possivel", defendeu o dirigente, 
considerando que as falhas nâo sâo cometidas de 
forma voluntâria. "Os erros acontecem quer a nivel 
nacional quer internacional", considerou ainda 
Valentim Loureiro, apontando como exemplo a 

desastrosa actuaçâo do ârbitro do Boavista-AS 
Roma, no Bessa, em jogo da primeira "mào" da 
segunda ronda da Taça UEFA. Ainda de acordo 
corn Valentim Loureiro, a Liga de Clubes "tudo faz 
para que os ârbitros possam estar bem" e realçou, a 
titulo de exemplo, as condiçôes administrativas 
proporcionadas à classe (semi- profissionalizaçâo). 

Arbitros - AFA apela ao Governo 
para acabar corn "pouca vergonba 

A AFA - Arbitros de Futebol Associados apelou 
ao Governo português para intervir na 
arbitragem, de modo a acabar de uma vez por 
todas corn a "pouca vergonha" que considéra 
reinar na modalidade. Em carta aberta dirigida 
ao Ministro do Desporto e Juventude, Armando 
Vara, a AFA denuncia uma série de situaçôes 
que classifica como "graves". Segundo este 
organisme, a passagem da arbitragem para a 
Comissâo de Arbitragem da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional estâ a ter consequências 
desastrosas para a dignidade e credibilidade da 
modalidade em Portugal. A AFA denuncia a 
existência de "cunhas, compadrios e amizades 
pessoais" aliadas a "irregularidades nas 
classificaçôes finais dos ârbitros, assistentes e 
observadores", o que levou a um aumento "anti- 
regulamentar" dos quadros na arbitragem para 
"calar a vergonha e incompetência". Segundo 
esta associaçâo, a APAF (Àssociaçào Portuguesa 
de Ârbitros de Futebol) tem responsabilidades 

na "confusâo, anarquia, incompetência e falta de 
carâcter" que reina do sector da arbitragem. 
Como soluçào para "recuperar a transparência 
perdida", a AFÀ defende a criaçâo de um ùnico 
Conselho de Arbitragem que séria gerido pela 
Federaçâo Portuguesa de Futebol (FPF). A AFA 
considéra que a FPF também dévia ser a 
responsâvel pela formaçâo dos ârbitros, ârbitros 
assistentes e observadores e que estes deviam 
integrar uma nova actividade semi-profissional 
ou profissional de "juiz desportivo". Este 
organismo preconiza ainda a realizaçâo de aulas 
de psicologia para os ârbitros e o recurso a 
meios audiovisuals para o esclaredmento dos 
casos mais polémicos nos jogos de futebol. A 
AFA lembrou ainda o ministro Armando Vara 
que foi vetada, "apôs falsas promessas de alguns 
organismes e conluio de outres", a sua pretensâo 
de aderir como parceiro social da FPF, decisâo 
que em seu entender mereceu a conivência da 
APAF. 
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riflROUK: 

«Tremenda palhaçada 
O que fizeram comigo» 

O jogador nâo entende como podem colocar em causa a sua 
condiçâo fîsica: "Faço mais de setenta jogos por ano sem 

problemas. Se eu tivesse algo grave, nâo estava a jogar até hoje". 
E ironiza: "Vou jogar até aos 40 anos" 

Marques ficou 
zangado corn a 
desistência do 
Benfica na sua 
contrataçâo. O 
jogador nâo escondeu 
O seu inconformismo 
em relaçâo à 
justificaçâo avançada 
pelo clube português: 
"Foi uma tremenda 
palhaçada o que 
fizeram comigo, uma 
falta de respeito." 
Para o jogador, as 
duas intervençôes 
cirûrgicas a que foi sujeito, em 
1993 e 1995, nâo constituem um 
problema: "Tenho esses famosos 
dois parafusos hâ muito tempo e sô 

nâo os retirei porque 
o meu corpo nâo os 
rejeitou, mas veja: fui 
o atleta mais 
utilizado no Atlético 
Mineiro, desde que 
câ cheguei em 1997. 
Em très anos, sô 
falhei dois ou très 
jogos por lesôes de 
outro tipo, fiz quase 
200 partidas e, além 
disso, ainda fui 
chamado à selecçâo. 
Acho que isso 
comprova que nâo 

tenho nada. Aliâs, se eu tivesse 
algo grave, nâo estava a jogar até 
hoje". Irritado e desiludido corn a 
posiçâo do Benfica, um clube que 

fazia questâo de representar. 
Marques ironiza em relaçâo ao seu 
futuro: "Se nâo for para o Benfica, 
tenho pianos para jogar até aos 40 
anos e provar que nâo hâ sequelas 
fisicas daquelas lesôes. O médico 
Joaquim Grava, do Corinthians, 
responsâvel pelas duas 
intervençôes cirûrgicas, é, no 
entender de Marques, "um anjo da 
guarda", que salvou a sua carreira 
num momenta critico. Nâo é sô o 
Atlético Mineiro que vai levar à 
Justiça (no caso, â FIFA) o "caso 
Marques". Também o jogador se 
prépara para recorrer da decisâo 
do Benfica. O seu empresârio, 
Aurélio Dias, estâ a ponderar 
interpor uma acçâo contra o clube 
da Luz. Foi Edison Simâo, vice- 

presidente para a area juridica do 
clube mineiro, quem o confirmou: 
"Tanta o Atlético Mineiro como o 
empresârio do jogador vâo 
recorrer à Justiça, jâ que Marques 
sofreu uma desvalorizaçâo 
enormé". Àngelo Pimentel, 
supervisor para o futebol, foi claro; 
"Nâo podem andar a espalhar à 
Imprensa mundial que o jogador 
estâ lesionado gravemente, quando 
nâo estâ." O prôprio Marques 
admitiu estudar o assunto corn o 
seu empresârio e os dirigentes do 
Atlético Mineiro: "Vamos ver o 
caso corn calma. É a minha 
imagem que estâ em causa, assim 
como o meu nome. Todo o Brasil 
sabe quai é a minha condiçâo 
fisica”. 

flnPRÉ: 

«Ainda faltam alguns 
axantes cardfacos» 
O ponta-de-lança brasileiro estâ 
seguro de que vai passar as 
prôximas dnco épocas e meia no 
Benfica e diz nâo recear os testes 
médicos pendentes. Apenas 
lamenta ter perdido a companhia 
de Marques no clube da Luz 

O ponta-de-lança brasileiro nâo 
escondeu a surpresa ao ser informado 
de que o Benfica tinha desfeito o 
acordo para a compra de Marques e 
de que a sua prôpria transferência 
estâ quase confirmada, 
dependendo apenas, 
segundo o présidente 
Manuel Vilarinho, dos 
exames clinicos que ainda 
faltam fazer. “Assinei o 
contrato dos clubes, o 
présidente do Benfica 
também, e quero cumpri- 
lo. Gostei de Lisboa, do 
Benfica, uma équipa que 
tem bons jogadores. 
Agora quero conquistar o 
meu espaço", afirmou 
André, acrescentando 
que, em termos contra- 

tuais, ainda tem de assinar o vinculo 
que o ligarâ aos encarnados nas 
prôximas cinco épocas e meia. 
O avançado brasileiro confirmou que 
ainda précisa fazer alguns exames 
clinicos no Estâdio da Luz, mas 
deixou claro que nâo estâ preocupado 
corn a situaçâo. "Ainda irei fazer 
alguns exames mais detalhados do 
coraçâo, mas nâo estou preocupado. 
Todos os anos faço exames e nunca 
tive qualquer problema", observou. 
André sô lamentou o facto de ter 
perdido a companhia de Marques no 
Benfica, depois de terem sido 

companheiros no Atlético 
Mineiro ao longo desta 
época. "Fico triste pelo 
Marques, mas o problema 
nâo é dele. 
É verdade que ele fez 
cirurgias no tornozelo e 
no pubis, mas o Marques 
foi o jogador que mais 
actuou pelo Atlético nos 
ùltimos anos. Acho 
estranho tudo isto, até 
porque ele estâ na 
selecçâo brasileira, onde 
os exames médicos sâo 
mais rigorosos." 

CLIU.L'L'û.SCC1 
"y 

679 St. Clair Ave. West 
1104 Bloor St West 

TORONTO 

ttiaHlwz ^aùbtka da cidada 

Pergunta da semana: 

O QUE É QUE O PORTUGUÊS 

^ o 

NOME:  
MORADA:_ 

TEL: 

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

dluitiaseo J^t. (Zûaiz, fDzooe e depois dità, ^jH^Uhoz nâo hâ! 

673 St. Clair Ave. West Tel:(4161658-0652 

ni04 Bloor St West Tel: (4161533-3199 
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dâassifïicaçâû 
Equipas 1 V E D M S P 

trePOITQ 12 
2 SPORTING 12 
tSEBRAGA 12 
4B0AVISTA 12 
5BELENENSES 12 
6 BENFICA 12 
ISUGUEIROS 12 
8 P. FERREIRA 12 
8FARENSE 12 
10 MARiTIMO 12 
imNlABmRIA 12 

12GUIMARÂES 12 
13BEIRA-NIAR 12 
14ALVERCA 12 

ISGAMPOMAiO. 12 
16DESP.AVES 12 
ITGilWICENTE 12 
18EST.AMAD0RA 12 

8 

7 

6 

6 
6 

7 
5 

S 
5 
3 
3 
3 

3 

1 1 30 
2 2 23 
3 2 21 

1 22 
2 15 
3 18 
5 

4 19 
4 n 
5 12 
4 11 
6 7 

3 6 12 
3 6 14 

5 
4 
3 
0 
3 
3 
2 
5 
3 

1 6 5 8 
2 2 8 14 
1 3 8 7 
1 1 10 9 

7 31 
10 26 
14 24 
10 23 
10 22 
12 21 
17 21 
12 18 

15 18 
10 17 
19 14 
23 12 
19 12 
21 12 
20 9 
24 8 

18 6 
24 4 

PORTUCUCSft DC fUTCDOL 
^ pROCISSIOnflL 

m 

Resultados frôximajornada 
(H'* jornada) 

Farense - Belenenses, 3-1 

V. Guimarles - Benfica, 04 

Campomaior.-Sp. Braga, 1-1 

Maritimo-P. Ferreira, 1-1 

Ahierca - L Amadora, 3-1 

Gil Vicente - U. de leiria, 2-0 

Saigueiros - Beira-Mar, 0-1 

Sporting - Boavista, 0-0 

Desp. das Aves - FC Porto, 0-1 

(13“jornada) 
Campomaiorense - Maritime 

Paços de Ferreira - Farense 

Beienenses - Vitoria de Guimarâes 

Beniica-Sporting 

Boavista-Aiverca 

Estrela da Amadora - Gii Vicente 

Oniâo leiria-Saigueiros 

Beira-Mar - Oesportivo das Aves 

Sporting de Braga - FC Porto 

elhores Lilj arcadores 

113 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

Il golos 

MikiFEHER (Braga) 

HASSAN Nader (Farense) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Joâo Tomâs (Benfica) 

6 golos 

PAULO VIDA (Paços Ferreira) 

Luis PEDROSA (Saigueiros) 
Carlos LAGORIO (Maritimo) 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
Ricardo Sousa (Beira-Mar) 

LL LLLitL 
PORTUCUCSfl DC fUTEBOL 

> PROCISSIOnflL 

dûassifUeaçâû T^^sultados 
Equipas 

16ABZIM 
2 SANTA CLARA 
SPENAFiEL 
4MAIA 

SHACIONAl 
6 NAVAL 
7 RIO AVE 
8VIT.SETÛBAL 
9 MARCO 
10ACADÉMICA 

11UNIAO LAMAS 
12ESPINH0 

130VARENSE 
14LEÇA 
15 CHAVES 
16FELGUEIRAS 
17FREAMUN0E 
18IMORTAL 

12 30 
12 23 
12 22 
12 22 

12 20 
12 20 
12 20 
12 17 
12 17 
11 16 
12 16 
11 13 

12 13 
12 13 
12 13 
12 9 
12 9 

12 7 

Ovarense-Hacional, 0-3 
Unlarrompido isi 13 minulat, daaida a 

Inlariaridada numirica da laaranta) 

leça-Santc Clara, 3-1 

Varâm-Chaves, 1-1 

Freamunde-Mala, 1-2 

Uniâo Lamas - Sp. Espinho, 2-3 

Felgueiras - VItdrIa Setübal, 0-1 

Imortal-BioAve, 0-2 

Académies - Naval 1° Maio, 5-1 

Marco-Penafiel, 2-1 

1T ^^^znada 

Felgueiras-Ovarense 

Nacional-leça 

Santa Clara -Imortal 

BioAve-Varâm 

Oesp. Chaves - Freamunde 

Mais-Académies 

Naval-Uniâo lamas 

Sp.Espinho-Marco 

Vit. Setûhal-Penafiel 

JORNAL 

O MILENIO 
Lima presença semanal 

Resultados e Classificaçôes 
Encontros de terca-feira 

Panthers 4 Canadiens 1 
Bruins 1 Senators 2 

Maple Leafs 3 Rangers 1 
Canucks 4 Blues 3 

Blackhawks 4 Coyotes 1 

CONFERENCIAORIENTU 
Divisao Nordeste 

CONfERiNCIAOCIDENTAl 
Divisao Noroeste 

Equipa 
OTTAWA 
TORONTO 
BUFFALO 
BOSTON 
MONTREAL 

J P 

20 26 
21 26 
18 23 
20 16 
21 12 

Equipa 
COLORADO 
VANCOUVER 
EDMONTON 
CALGARY 
MINNESOTA 

J P 
21 31 
21 28 
23 27 
22 16 
21 14 

FREA 
Resultados de terça-feira 

POR104, WAS 94 
HOU 101, IND 89 
CLE 117, DET 98 
NYK 85, ORL 84 
SEA 116, DAL 110 
GSW 89, CHI 77 

COIMFERÊIMCIA ORIENTAL 

OivisÂo CENTRAL 

Cleveland 
Charlotte 
Indiana 
Torontso 
Milwaukee 
Detroit 
Chicago 
Atlanta 

■7 
•.B ■ 

5 
5 

3 

4 

n 

1 

3 
6 
5 
5 
6 

B 

10 

1C 

.500 

.03^ 

.03^ 
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Campeonato Nacional de Futebol 

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

J IP 

11 24 
11 23 
11 
11 
10 
10 
11 
11 
10 
11 

19 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 

10 15 
11 14 

13 
II 
11 

10 10 
10 
11 
11 
11 

Resultados 
Sandinenses - Famalicào, 0-0 
FC Porto "B" - Esposende, 1-3 
Bragança - Gondomar, 2-1 
Trofense - Erniesinde, 1-0 
Pevidém - Infesta, 0-0 
Leixôes - Fafe, 3-3 
Sp. Braga "B” - Moreirense, 0-2 
Canelas Gaia - Vilanovense, 2-2 
Vizela - Lourosa, 3-0 
Sào Joào Ver - Paredes, 1 -1 

12* Jornada 
Famalicào - Sào Joào Vér 
Esposende - Sandinenses 

Gondomar - FC Porto "B" 
Ermesinde - Bragança 

Infesta - Trofense 
Fafe - Pevidém 

Moreirense - Leixôes 
Vilanovense - Sp. Braga ”B" 

Lourosa - Canelas Gaia 
Paredes - Vizela 

CIL IKQ>IBlIIPi^ Jf IP 

lOLIVElRENSE 11 26 
2 FÀTIMA 10 25 
3TORREENSE 10 23 
4 FEIRENSE 10 19 
5SP.COVILHÀ 10 19 
6 VILAFRANQIJEN. 11 17 
7SANJOANENSE 11 17 
8 0L1.BAIRRO 11 15 
9AC.VISEU 10 15 
lOSP.POMBAL 10 14 
Il U. COIMBRA 10 11 
12MARINHENSE 11 11 
13ALCAINS 10 11 
14 ARRIFANENSE 10 10 
15CALDAS 10 9 
I6LOURINHANENS. 9 8 
17ÀGUEDA II 7 
18CIJCUJÂES 11 7 
19 TORRES NOVAS 10 4 

Resultados 
Sporting Pombal - Oliveirense, 2-3 
Sporting Covilhà - Âgueda, 2-0 
Académico Viseu- Vilafranquense, 1-0 
Torreense - Sanjoanense, 1-0 
Torres Novas - Feirense, 0-4 
Marinhense - Fâtima, 2-3 
Arrifanense - Lourinhanense, O-I 
(inlcrronjpido aos 6.^ tnimiuis deviUo au nc' œiro) 
Oliveira Bairro- Uniào Coimbra. 4-2 
Cucujàes - Alcains, 0-0 
Fol^a: C'alüas 

12* Jornada 
Âgueda - Sp. Pombal 

Vilafranquense - Sp. Covilhà 
Sanjoanense - Académico de Viseu 

Feirense - Torreense 
Fâtima - Torres Novas 

Lourinhanense - Marinhense 
Uniào de Coimbra - Arrifanense 

Alcains - Oliveira do Bairro 
Caldas - Cucujàes 
Folga: Oliveirense 

flUTOnOBILISnO: 

GP Macau 
Holandês 

Patrick Hulsman 
vence Corrida 

da Guia 
O holandês Patrick Huisman 
venceu a Corrida da Guia, para 
carros de turismo de super- 
produçào, integrada no programa do 47° Grande 
Prémio de Macau, numa prova marcada por uma 
exibiçâo de conduçâo pelo alemâo Franz 
Engstler. Huisman, ao volante de um BMW 320i, 
largou da "pole position" e venceu as duas 
mangas, de 12 voltas, da prova sem nunca ter 
visto a sua liderança verdadeiramente ameaçada, 
terminando a segunda manga, classificativa, corn 
O tempo de 36.29,070 minutos, e a vantagem 
confortâvel de 7,470 segundos 
sobre o segundo classificado, 
Henry Lee, de Hong Kong, em 
Peugeot 306. A verdadeira 
estrela da Corrida da Guia foi, 
no entanto, Franz Engstler, 
também em BMW 320i, que 
terminou a primeira manga em 
segundo lugar, mas falhou o 
arranque na segunda manga e 
partiu em ultimo lugar, fazendo 
depuis uma recuperaçâo que 
empolgou o püblico présente no 
Circuito da Guia corn 
ultrapassagens sucessivas até 
conquistar o 3/o lugar na 9/a 

volta. Nas très voltas restantes, Engstler atacou 
Henry Lee tentando ultrapassagens em pontos do 
circuito considerados "impossiveis" e fazendo 
uma exibiçâo invulgar de dotes de conduçâo, mas 
terminou a corrida no 3/o lugar, a 8,708 
segundos do vencedor. Engstler averbou a volta 
mais râpida da corrida ao percorrer os 6,12 
quilômetros do circuito em 2.43,626 minutos, à 
média de 134,64 quilômetros por bora. A Corrida 

Guia do 47/o GPM teve também uma 
nota trâgica, corn um acidente num 
treino de aquecimento a provocar 
morte de um transeunte, quando o 
piloto holandês Frans Verschuur ficou 
sem travôes no seu Renault Mégane na 
curva do Hotel Lisboa, acabando por 
sair da pista através de uma 
escapatôria, derrubando uma série de 
barreiras e acabando a embater numa 
camioneta que circulava numa rotunda 
da cidade. 
A Corrida da Guia foi ainda 
interrompida varias vezes devido a 
acidentes em cadeia que bloquearam a 
pista. 

Açores 

7“ Jornada 
Vila Franca - Flamengos, 5-0 

Lajense - Lusitânia, 0-1 
Santiago - Praiense, 1-0 
Angrense - Vilanovense, 4-1 

Madalena - Santo Antonio, 2-1 

8‘jomada 
Madalena - Flamengos 
Lusitânia - Vila Franca 
Praiense - Lajense 

Vilanovense - Santiago 
Sto. Antonio - Angrense 

Equipa 

1 LUSITÂNIA 

2 MADALENA 

3 ST.ANTÔNIO 

4 ANGRENSE 

5 SANTIAGO 

6 PRAIENSE 

7 VILA FRANCA 

8 FLAMENGOS 

9 LAJENSE 

10 VILANOVENSE 

QQ © 
(CIL IKIglUinPi^ 

1 SEIXAL 
2 ATLÉTICO 
3PORTIMONENSE 
4 CÂM.LOBOS 
5 OLHANENSE 
6U.MADEIRA 
7 BENFICA B 
8 0PERARIO 
9 LOULETANO 
10 BARREIRENSE 
11 ESTORIL 
12 MACHICO 
13 SPORTING B 
14 MARÎTIMO B 
15 CASA PIA 
16 LUS.ÉVORA 
17MICAELENSE 
18 ORIENTAL 
19SES1MBRA 
20 CAMACHA 

24 
21 
21 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
13 
11 
9 
8 
7 
4 

Resultados 
Micaelense - Seixal, 1-3 
Atlético - Câmara Lobos, I-O 
Operârio Desportivo - Olhanense, 1-1 
Lusitano Évora - Louletano, 1-1 
Barreirense - Uniào Madeira, 1-0 
Camacha - Casa Pia, 1-3 
Oriental - Sporting "B", 0-5 
Portimonense - Maritime "B", O-I 
Sesimbra - Machico, 1-3 
Benflca "B" - Estoril-Praia, 4-1 

12* Jornada 
Seixal - Benflca "B" 

Câmara de Lobos - Micaelense 
Olhanense - Atlético 

Louletano - 0|>erârio Desportivo 
U. da Madeira - Lusitano de Évora 

Casa Pia - Barreirense 
Sporting "B” - Camacha 
Man'timo "B" - Oriental 
Machico - Portimonense 
Estoril-Praia - Sesimbra 

icsn^-QÜl 

de 

€iL SQimnPA 

1 MARIA FONTE 
2 SERZEDELO 
3 TAIPAS 
4TER.BOURO 
5 JOANE 
6 VIANENSE 
7 AMARES 
8 MONÇÀO 
9 FÀO 
10 VALENCIANO 
11 MIRANDÊS 
12 NEVES 
13 LIMIANOS 
14CABECE1RENSE 
15 MONTALEGRE 
16 VILAVERDENSE 
17 MERELINENSE 
18 P.SALGADAS 

J IP 

10 
9 
9 

10 
9 
9 
9 

10 
9 

10 
10 
10 
10 
9 

10 
9 

10 
10 

21 
2! 
18 
18 
17 
17 
15 
14 
14 
13 
11 
11 
11 
10 
10 

7 
5 
4 

Vianense - Monçào, 3-0 
Merelinense - Cabeceirense, 1-1 
Maria da Fonte - Mirandês, 1-0 
Valenciano - Montalegre, 3-0 
Fào - Serzedelo, 6-2 
Amares - Joane, 0-0 
Pedras Salgadas - Limianos, 1-2 
Taipas - Terras Bouro, 1-0 
Vilaverdense - Neves, 1-1 

Sérié C 

OL IKQIDinPA 

1 OL.HOSPITAL 
2 SOURENSE 
3 ESTARREJA 
4 VALECAMB. 
5 S. ROQUE 
6 P.CASTELO 
7 AVANÇA 
8 MANGUALDE 
9 0L. FRADES 
10 ANADIA 
11 F.ALGODRES 
12MIRANDENSE 
13CESARENSE 
14 SATÀO 
15 GAFANHA 
16GOUVE1A 
17 LOUSANENSE 
18 GUARDA 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

22 
21 
20 
19 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
10 
10 
10 
9 
6 
6 

Fomos Algodres - Oliv. Hospital, 0-0 
Avança - Lousanense, 2-0 
Oliveira Frades - Satào, 0-0 
Valecambrense - Mangualde, 4-0 
Sourense - Cesarense, 2-2 
Guarda - Sào Roque, 1-1 
Penalva Castelo - Anadia, 0-0 
Gafanha - Estarreja, 0-0 
Mirandense - Gouveia, 0-1 

Sérié E 

OL 

1 MAFRA 
2 OL.MOSCAVIDE 
3 AG.CAMARATE 
4 RIB.BRAVA 
5 1°MA10 
6ALCOCHETENSE 
7 ODIVELAS 
8 CORUCHENSE 
9 SACAVENENSE 
lOLOUREL 
11 PORTOSANTENS 
12 PONTASSOLENS 
13 ELVAS 
14SINTRENSE 
15 CALIPOLENSE 
16 S.VICENTE 
17SAM.CORREIA 
18 FANHÔES 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

23 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
11 
11 
10 
9 
7 
4 

Aguias Camarate - Fanhôes, 2-3 
Samora Correia - Pontassolense, l-l 
Sào Vicente - Alcochetense, 2-1 
Oliv. e Moscavide - Sacavenense, 0-1 
Sintrense - 1° Maio, 0-3 
Calipolense - Lourel, 1-1 
Mafra - Coruchense, 2-0 
Odivelas - Elvas, 1-0 
Ribeira Brava - Portosantense, 1-1 

€L KQurnPA 

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

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 

10 
10 
9 

10 

23 
20 
20 
20 
17 
15 
15 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
1! 
8 
7 
6 

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

Sérié D 
CIL XQH71I1PA J IP 

1 BENFICA CB 10 26 
2 BENEDITENSE 10 26 
3 PORTALEGRENS 10 20 
4EST.PORTAL. 10 18 
5FAZENDENSE 10 17 
6ALCANENENSE 10 15 
7SERTANENSE 10 15 
8 PENICHE 10 15 
9U.TOMAR 10 15 
10 BIDOEIRENSE 10 13 
IIU. SANTARÉM 10 11 
I2MIRENSE 10 10 
I3SERNACHE 10 9 
14 PORTOMOSENSE 10 8 
I5ALMEIRIM 10 8 
16CARANGUEJEIR 10 8 
17 FERROVIÂRIOS 10 8 
18 BOMBARRALENS 10 7 

Caranguejeira - Bidoeirense, 0-1 
Almeirim - Semache, 0-0 
Portomosense - Alcanenense, 2-3 
Uniào Santarém - Peniche, 3-2 
Bombarralense - Portalegrense, I -1 
Est. Portalegre - Benflca C. Branco, 2-2 
Uniào Tomar- Mirense, 1-0 
Ferroviârios - Fazendense, 2-1 
Sertanense - Beneditense, 1-1 

Sérié F 
CL XiQHJlIPA 

1 ESTRELA VN 
2 PADERNENSE 
3 AMORA 
4 LUS. VRSA 
5 ESP. LAGOS 
6 PINHALNOVENS 
7 0URIQUE 
8 F.BARREIRO 
9 BEJA 
10 JUV.ÉVORA 
11 FUT.BENFICA 
12QUARTEIRENSE 
13 ALMANSILENSE 
14 ALMADA 
15 CASTRENSE 
16VASCOGAMA 
17 PALMELENSE 
18 PESCADORES 

JI IP 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

23 
21 
21 
19 
17 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
9 
9 
9 
9 
6 

Beja - Pinhalnovense, 1-0 
Amora - Futebol Benftca, 3-0 
Almansilense - Castrense, 3-0 
Palmelense- Pescadores, 1-1 
Lusitano VRSA - Vasco Gama, 2-1 
Esperança Lagos - Pademense, 1-1 
Almada - Quaileirense, 2-3 
Ourique - Fabril Barreiro, 3-0 
Juventude Évora - E. Vendas Novas, 1 -2 
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O MILÉNIO 

fido fuma «iz æML 
Que pena. Jâ esta tudo tào azul que a la. Liga do Futebol Profissional de Portugal parece nâo ter mais 
cores! 
Voltâmos ao passado recente? 
Que diabo, corn tantas compras, trocas e baldrocas, nâo.se arranja pelo menos uma équipa, 1 meus 
senhores!, que faça sombra ao F. C. do Porto? Os "portistas" nâo têm culpa, claro, mas jâ esta de novo 
a tornar-se enjoativo... 
O Sporting, a ùnica équipa corn aspiraçôes reais, continua a atrasar-se. Em casa, frente ao Boavista, 
ficou-se pelo nulo, 0-0, e esta a 5 pontos. 
Os azuis-e-brancos, na casa do Desportivo das Aves, venceram nos ùltimos suspiros, por 1-0, desta vez 
sem pena, apenas corn Aloisio. 
Braga, Boavista e Belenenses, mantêm-se a seguir ao Porto e ao Sporting, mas jâ muito distantes, tal 
como O Benfica que, em Guimarâes arrancou a sua primeira vitôria (?) fora, logo por 4-0, corn très golos 
do ponta-de-lança Joâo Tomâs. Benfica e Salgueiros, ocupam a 6a. posiçâo, a 10 pontos de distância do 
F. C. do Porto! 
Uma lâstima para esta la. Liga. 
Paços de Ferreira, Farense, Maritimo, Uniâo de Leiria, Guimarâes, Beira Mar e Alverca estâo, por 
agora, fora de perigo eminente mas, Campomaiorense, Desportivo das Aves, Gil Vicente e Estrela da 
Amadora, jâ estâo a ver os sens destinos corn cores muito escuras. As dificuldades, tal como a 
Liga...ainda vâo no adro. 
E, para cùmulo, a prôxima jornada é a 
nùmerol3! 
Vejamos: 
-Campomaiorense - Maritimo 
-Paços de Ferreira - Farense 
-Belenenses - V. Guimarâes 
-Benfica - Sporting 
-Boavista - Alverca 
-E. da Amadora - Gil Vicente 
-Uniâo de Leiria - Salgueiros 
-Beira Mar - D. das Aves 
e, Sp. Braga - F. C. Porto. 
Numa jornada 13, pelo meio, um 
Benfica - Sporting e um Braga - Porto, 
nada mau, nâo acham? 

JMC 

Miarcus e suas bailarinas no | 
I Festival da Cançâo da CIRV 2000 I 
I Domingo dia 26,13 pm | 
I OASIS CONVENTION CENTRE | 
|l2Caiiçôes-l2lntérpretes i 
; Balle corn os Starlight | Îevarledadescomosvencedores 3 

do passado ano e ainda em 
despedidavalber e Vanille I 
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World Vision 

U .^0 T» âfi VeJlcy RodPi 
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Ttà: (W$) 

Os maiores artistas do Brasil e Portugal juntos num sô CD para angariar fundos para as crianças carecidas à 

volta do mundo. Poderà adquirir um CD gratis apadrinhando uma criança através de World Vision Canada. 

Mtrt'üüu tLîütLt 
Esta oferta especial nâo estarà à venda nas lojas por isso telefone para World Vision Canada para receber o seu CD gratis. 

World Vision Canada e CIRV orgulhosamente apresentam o laçamento do novo 
CD-Projecto ‘‘Aldeia da Paz” este Domingo, 26 de Novembro, 

no Festival da Cançâo da Cirv, que terâ lugar no Oasis Convention Centre. 


