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MNH ü eHi-: 
um rohundo êxiho 

Katherine Marie, Tony Gouveia, Michelle Cabral, Rui Balsemào Silva, 
Nancy Costa e Zi da Ves^i^^rwiides vencedores da noite. 

mais maioritarios 
que nunca! 17 
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Jean Chrétien e o Partido Liberal, unicos no Canada, a 
conseguirem 3 mandatos consecutivos com maioria absoluta. 
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Decisions 
CRTC 2000-470 to 2000- 
731 

Ottawa. 24 November 2000 

Nsw CatOQOfy 2 specialty television 
services approved 

Decision no, and 
Service IN® d# 
décision et service 

O departamento do 
Governo do Canada 
responsavel pelo sistema de 
radio e telecomunicaçôes do 
pais -CRTC, aprovou o 
pedido da CIRV-SIC para 
uma programaçâo diâria em 
lingua portuguesa, na rede de cabo digital do pais, 24 boras por dia. 
Uma conquista que a comunidade portuguesa justifica e merece. 

2000-470 

1395047 Oirlario Inc. 
12O0(»74O3) 

Tekmion 

Décisions 
CRTC 2000-470 à 2000-7 

Ottawa, te 24 novembre 2000 

Nouveaux sarvicea spéciaiiaés de 
téléviaion de catégorie 2 approuvés 

Decision / Décteiort 

'ïlie Commission ^proves this application for a new national ethnic 
C»teg»rv 2 specialty television service. The rensons for approval, as wd 
the terms and conditions of ^ new licence, svi.ll be issued at a later dak 
Conseil apj^oye cette demande vis^î l'exploitation d*un nouveau servi 
spécialisé national de télévision ethnique de te 2. !..«$ taisons qui 
tendent la présente approbation ainsi que les modalités et conditions qui 
s'appliquent à la licence seront publiées ultérieurement. 

^Pagina 1Z 

TRÂNSITO? NOTICIAS? TEMPO? DESPORTO? 
SINTONIZE 88.9 CIRV-FM. INFORMAÇÂO PERMANENTE. WWW.CIRVFM.COM 
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Cuy&ma 
sem vértebras 

Discriminaçâo pura? 
So o Diabo o sabera e, naturalmente, o policia 
que nos multou. 
Vamos à histôria. 
Jâ nos tinham dito que tivéssemos cuidado no 
Quebec pois, sempre que um policia "deitasse o 
olho" a um carro do Ontârio, pimba!, multa para 
cima, mesmo que a falta seja minima. 
E, a verdade, é que a ultima vez que la 
estivemos, aconteceu um facto que, pelo menos, 
confirma as suspeitas. 

A saida de Laval, a caminho do Ontârio, iamos 
numa fila de 4 automôveis, os très da frente do 
Quebec e, o nosso, do Ontârio. A velocidade dos 
4 carros era absolutamente igual e todos na 
mesma faixa de rodagem. Todos os carros 
passaram sem que o policia mexesse um dedo... 
até que chegou a nossa vez. Depuis do carro do 
Ontârio, ligou o pôpô e, zumba!, atrâs de nos, 
luzes "ao alto" e, corn ar de rei da Pérsia, 
mandou-nos parar na berma da estrada, local de 
paragem de emergência. Veio até nos, pediu-nos 
a Licença de Conduçâo, em lingua francesa, 
observou que o radar tinha acusado X de 
velocidade... Explicâmos, em inglês, que 
desculpasse, que iamos à mesmissima 
velocidade dos da frente, mas nem respondeu. 
Pegou na carta de conduçâo e seguiu de novo 
para o seu carro onde, como é da praxe, agarrou- 

se ao telefone buscando todas as informaçôes 
acerca do conductor. Pouco tempo depuis, 
sempre na "sua" lingua, deu-nos o recibo da 
multa. Voltou-nos as costas sem mais uma 
palavra... 
Porque nâo multou o da frente, aquele que 
"puxava" pelos outros? 
Porque nunca falou em inglês, uma vez que nâo 
sabiamos a lingua francesa? Porquê... porquê...? 
Bom, serâ mesmo discriminaçâo? Nâo 
acreditamos, mas se assim é, isso é muito mau. 
Quando chegâmos à entrada do Ontârio, um 
dos companheiros, exclamou; 
-Uff, jâ estamos no Canadâ! 
Gracinhas de ocasiâo. 
Isto sô vem a propôsito, como aviso à navegaçâo. 
Quando for ao Quebec, tenha cautela, a policia 
nâo perdoa... 

Tu Cfl Tu corn os leitores 
Olà, gente amiga e devotal 

Depois de dois anos de serviço à 

comunidade, câ estamos prontos 

a "dar o litro" por muitos mais 

anos... 

Aceitam o desafio? 

De festa em festa, 
vamos iniciar corn 
a festa da Otilia. 
A conhecida Otilia 
de Jesus lança no 
proximo dia 2 de 
Dezembro, o séu 
ultimo trabalho 
gravado, no Salào 
da Igreja de Cristo 
Rei, em 
Mississauga. Otilia 
de Jesus actuarâ 
corn Fernando 
Tavares e seu 
conjunto e, ainda, 
um corpo de 

bailarinas. 
O baile estarâ a cargo de conjunto Tabu. 
Informaçôes e réservas: (416) 451-2441, ou 
(905) 567-0057. 

Do Consulado-Geral de Portugal, em Toronto, 
recebemos a informaçâo da melhor forma de 
canalizar donativos para ajuda às populaçôes 
de Timor-Leste. 
No caso de transferências, para a conta oficial: 

Conta nacional Fundo Solidariedade Portugal 
Timor No. 027 077 500 530, Caixa Gérai de 
Depôsitos - Alcantara, Lisboa, Portugal (Fax: 
351 21 3968600); 
Caso a contribuiçâo seja enviada por cheque, 
poderâ ser encaminhada para o organisme 
oficial: Comissariado Para o Apoio à 
Transiçâo em Timor-Leste, Avenida Infante 
Santo 166, 1350-175, Lisboa-Portugal. 
Informa ainda que, por ocasiâo da quadra de 
Natal, o Cônsul-Geral, Dr. Joào Perestrello, 
acompanhado do Chefe de Serviço Social, 
Gonçalo Baptista Martins, efectua em 7 e 14 
de Dezembro, visita aos portugueses detidos 
em estabelecimentos prisionais provinciais e 
fédérais do Ontârio. 

A Câmara da Povoaçâo, na Ilha de Sâo 
Miguel, inaugura a época natalicia no dia 1 de 
Dezembro, corn as inauguraçôes do Presépio 
das Caldeiras das Fumas e da iluminaçâo das 
artérias principais da Vila da Povoaçâo. 
Também a iluminaçâo dos Paços do Concelho 
da Povoaçâo serâ inaugurada. Tal como nos 
anos anteriores, a Câmara Municipal em 
colaboraçâo corn grupos de teatro e de mùsica 
do Concelho, vai promover espectâculos de 
Natal em todas as freguesias. Se vai de férias a 
Sâo Miguel, jâ sabe o que de bom o espera. 

A Comissâo Organizadora do IX Encontro de 
Professores de Português dos EUA e Canadâ - 
TODOS, informa os professores de lingua e 
Cultura Portuguesas que o ENCONTRO se 
realizarâ em Toronto, nos dias 20, 21, e 22 de 
Abril de 2001. Para outras informaçôes 

contactem pelo telefone: (416) 652-6334, ou E- 
mail: todos.nono.encontro@box.to 
A Coordenadora de Ensino-Canada, Dra. 
Graça Assis Pacheco, nos EUA-Emilia 
Mendonça e Coordenadora Gérai Gérai IX 
Encontro-Celina Melo (Toronto). 

Na ultima ediçâo de O Milénio, por erro ou 
omissâo, na noticia sobre os prémios 
"Comunidade em Destaque" da revista Gente 
Modesta, nâo mencionamos o prémio 

conquistado pelo Rancho da Nazaré. As 
nossas desculpas aos organizadores e ao 
Rancho da Nazaré. Parabens e bom Natal. 

A literatura clâssica e juvenil em Português, 
até hâ pouco colocadas na "Vaughan Public 
Library", encontram-se agora ao dispôr da 
comunidade na Biblioteca do Consulado 
Gérai de Portugal, em Toronto. 

E, por hoje, é tudo. 
Preparem-se para mais um ano de trabalho, 
tal como nos que jâ nos mentalizamos para 
essa tarefa. Boas Testas. 

JMC 
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Pequenas histôrias de grande 
Nunca é tarde para se fazer o que se gosta e sabe. 
A Mercês Resende dos Reis, nasceu em Sâo Miguel, em 
8 de Julho de 1939. Fez o seu curso de formaçâo em 
1955, na Escola Industrial e Comercial de Ponta 
Delgada e, depois, o Curso de Enfermagem na Escola 
de Enfermagem de Ponta Delgada, seguindo-se o 
estâgio no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. 
Emigrou para o Canadâ em Setembro de 1967, corn seu 
marido Manuel dos Reis e seu filho Jaime dos Reis. 
Ao chegar a Toronto, nem viu o Sol ou os caminhos da 
cidade pois, foi transportada de emergência para o 
Hospital, para dar à luz o seu filho William dos Reis. O 
nome de William foi dado em homenagem ao Premier 
do Ontârio de entâo, William Davies. 
A familia Reis resolveu domiciliar-se em Montreal, no 
ano de 1975. Manuel dos Reis, dedicou-se à sua 

profissào -mecânico de automôveis, e, Mercês 
Resende dos Reis, começou a afastar-se da sua da 
Enfermagem e a dedicar-se à pintura, algo que trazia 
dentro de si, desde criança, mas que sua màe nunca 
deixara desenvolver. 
Na Escola, em Ponta Delgada, gostava de desenhar e 
pintar. Um certo dia, o pintor Vitor Câmara, viu os 
seus desenhos na Escola Industrial e gostou. 
Aconselhou-a a pintar mas, no seio da familia, isso 
nunca foi permitido. As irmâes Orlanda e Mercês, 
enfermeiras, a Apolonia, na Contabilidade e o irmâo 
Eduardo Resende...Pâra-Quedista! 
Assim, Mercês sô conseguiu iniciar os estudos 
carreira na pintura em 1982. De 1982 a 1983, estudou 
e pintou no atelier Irene Veilleux (Laval); de 1983 a 
86, esteve na Escola de Arte de Mireille Forget (Laval); 

em 1986, passou a membro do Circulo de Artistas 
Pintores e Escultores de Quebec e, de 1995 até 
hoje, dedicou-se ao ensino da Pintura a Ôleo e 
Desenho. Na altura em que visitâmes o atelier de 
Mercês dos Reis, estava corn 7 alunos, portuguêses, 
francêses e italianos. Dâ, também, aulas de arte, 
desenho, composiçào e pintura a ôleo, na Casa dos 
Açores do Quebec, casa fundada em 18 de Julho de 
1978. 
Jâ fez mais de 30 exposiçôes em Lisboa, Açores e 
Quebec. 
Sente um orgulho profundo nos filhos, ambos 
desenhadores e técnicos de cinema, assim como do 
neto Dilan dos Reis que, corn apenas 3 anos, 
começou a pintar. 
Mercês Resende dos Reis, é uma activa 
colaboradora das associaçôes portuguesas. Além de 

dar aulas na Casa dos Açores do Quebec, onde é a 
Coordenadora da Arte e Cultura (a partir de Janeiro 
2001, serâ Directora), pintou um moral de 68 metros 
quadrados no salào comunitârio Nossa Senhora de 
Fâtima, em Laval, intitulado "A Saudade" e, o pano de 
fundo (imagem da selva) do palco onde se realizou o lo. 
encontre dos Combatentes do Ultramar, no dia 18 de 
Novembro de 2000. 
Mercês e Manuel dos Reis, hoje reformados, têm 
gozado as delicias da arte, da familia e do convivio 
comunitârio, como nunca. 
Embora corn alguma espera, o talento da Mercês 
Resende dos Reis, foi conhecido a tempo de 
ser...reconhecido! 

JMC 

Temos mais de 50 
automoveis e carrinhas 

de segunda mao 
ao seu dispôr. 

Visite-nos e comprove 
a nossa vasta seiecçâo 

Todos OS modelos / 
_ do ano / 

@0® ©uraïiiin) " 2 o OI / 
S19.998 ou '' estâoachogar. © Dirija-se aos nasses 

représentantes 
portugueses para um 
serviço eficaz e ainda 
iiabiiita-se a ganiiar 

prénits. 
Temos também peças para a 

financiamento a 0.8% até 48 meses, 

financiamento a 6.8% até 60 meses, ChrysleivleepaEagle 

DEALERSHIP 

Luis Marques - Sales Manager Sandra Duarte - Sales Consultant 
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U) Chrétien e OS libérais 
mais maioritârios que nunca! 

L. L 

Jean Chrétien e o 
Partido Liberal, 
ûnicos no Canada, 
a conseguirem 3 
mandatos 
consecutivos com 
maioria absoluta. 

Acabou por haver surpresa nas 
eleiçôes fédérais mas nâo por onde 
as suspeitas dos especialistas na 
matéria recaîam. 
Sondagens e especialistas em 
politica, insinuavam a hipôtese de 
Jean Chrétien vencer, mas 
minoritariamente, em virtude de 
Stockweell Day estar na moda, por 
os ventos internos e externos 
soprarem contra Chrétien, devido à 
pouca ou nenhuma claresa do 
programa sobre a Saüde, etc, etc... 
Mas, afinal, Jean Chrétien venceu 
e...convenceu! 
Chrétien e os seus Libérais venceram 
172 lugares (mais 12 do que 
anteriormente), o que lhes deu o 
recorde de maiorias governamentais 
consecutivas: 3. 
A Alliance Canada de Stockwell Day, 
conseguiu 67 deputados; o Bloc 
Québécois chegou aos 38; o NDP 13 
e os Conservadores Progressivos de 
Joe Clark, apenas 12, tendo 
conseguido o estatuto de Partido... 
por um lugar! 
Outra surpresa, foi a vitôria dificil de 
Alan Tonks sobre o ex-Liberal e 
contestatàrio John Nunziata, em 
York South-Weston. Dois amigos da 
mesma area politica... 
Aqui na area onde a CIRV e O 
Milénio têm as suas instalaçôes, foi 
re-eleito o Liberal Tony lanno, que 
teve em Michael Valpy um 
adversârio à altura. Numa entrevista 
que nos concedeu. Tony lanno 
endereçou à comunidade portuguesa 

um agradecimento sincero pelo 
apoio que mais uma vez lhe deram e 
aos amigos pessoais que o ajudaram 
em todos os momentos, como Mârio 
Silva, Frank Alvarez, Ana Fernandes, 
Tony Dionisio e seus companheiros, 
etc, etc... 
Em resposta a um amigo ouvinte da 
CIRV, em relaçâo às razôes pelas 
quais Chrértien antecipou as eleiçôes 
e quais os custos das mesmas, 
respondeu; 
-Quanto aos custos nâo sei de 
momento, como é natural. As razôes 
da antecipaçâo das eleiçôes sâo fâceis 
de entender, sem especulaçôes. No 
proximo ano vamos ter a 
actualizaçâo do Census Canada, o 
que vai implicar um grande 
movimento de pessoas e serviços. Se 
juntâssemos as Eleiçôes e o Census 
Canada no mesmo ano séria quase 
impossivel arranjar pessoas e 

Partido 

Uberat Party of Canada 

Votos Voto 

Popular 

5,216,768 40.79 

Eleitos 

Total 

I Canadian Reform Conservative Alliance 3,263,578 
Progressive Conservative Party 

I Bloc Québécois 
iHTPMMjr'yWaiMM 
IMMMiJaMWMMMiM 

The Green Party of Canada 

CSBSSî 
No Affiliation 

I Independent 

I Marxist-Leninist Party of Canada 
Natural Law Party of Canada 

1,562,196 
1,366,096 

104,460 

35,197 

18,683 

12,637 
Cémmùnisf Party 

serviços para tanto envolvimento por 
todo o pais. Assim, o PM optou pela 
antecipaçâo para que os canadianos 
pudessem à-vontade Votar agora e 
participar no Census no proximo 
ano, sem atropelos, sem dificuldades 
e gastos supérfluos... 
Corn esta confiança do povo 
canadiano no programa Liberal, 
vamos procurar continuar a 
equilibrar as despesas, 
melhorar os serviços de Saüde 
e Educaçâo, sem cairmos nas 
tentaçôes extremistas dos 
outros partidos... Vamos 
trabalhar arduamente para 
cumprir o nosso 
programa e manter a 
confiança do povo do 
Canada. 
Na area da Davenport, 
que o Liberal Charles 
Caccia domina hâ muitos 
anos e onde voltou a ser re- 
eleito, o nosso compatriota 
Dr. Eduardo Marcos (PC) 
conseguiu uma quarta 
posiçâo jâ com alguma 
expressâo entre o 
eleitorado. Demonstra 
possibilidades futuras. 
E, jâ que falamos em futuro. 

8,918 

esperemos que muitos mais luso- 
canadianos tentem na prôxima 
oportunidade. A perder também se 
ganha, ou seja, a experiência para 
que se possa vencer no nosso dia, 
sim, todos nôs temos o nosso dia! 

Aproveitem-no! 

W 

Uti Coxist^llieira. {>siquica espiritual 

Paima <îa mâo. tola tie cristal, i*ilerpretaçôes psiquicas e aiaJa 

/ ' eurantleira tolüslica e conselteira. 

CtriBieh eoa Usa ie Béas, 0emt e ttateeeiars eaiai île a sjaisr s sapenf mtleaas earn: 
'Amor 'liilenilldaile 
'Saüde 
'Casamanto/Dhiürclo 
‘Separaçio I 
'Mà sorte, influëncia demonlacà 

'Dia da sorte e nùmoros 
Tallsmâs e oblectoe de sono 
'Bençâo de casas 
‘fiecçâe demagia negra 

Mào hâ pctia por qitient sofre e- iiâo procura ajudo. 
Mostrar-lhe-ci o comiaho iodicado,«j8ila-ine o 

ajudd-lo. Vfenha hoj« mesmo po«» a|uda. 

Todos sâa bem-TÎndosi 
SMnsFâçMû eoBjmm 

14161231-9635 

Âcadia Travel Agency 
850 COLLEGE STREET, EM TOROMTO 

Venlia conhecer connosco 
as belezas do Brasil 

_ ^ I 
Rio e Sul do Brasil em 3 de Fevereiro 

Rio e IMordesCe Brasileiro em S8 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: 41B-537-SG43 
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50 empregos para 
mulheres vîtimas de 
violência na Terceira 
Meia centena de mulheres vîtimas de violência 
doméstica na ilha Terceira conseguiram entrada no 
mercado de trabalho nos ùltimos oito meses, por 
intervençâo do gabinete de Angra de atendimento 
à Mulher Vitima de Violência. A informaçâo foi 
divulgada por Sérgio Avila, présidente da Câmara 
Municipal de Angra do Heroismo, que em parceria 
corn Uniâo de Mulheres Alternativa e Resposta, 
UMAR, e a Confederaçào Operâria Terceirense 
assegura o funcionamento daquele serviço. 
Segundo o autarca, os processos recebidos pelo 
gabinete tiveram uma soluçào favorâvel, corn 
"respostas que parecem satisfazer as mulheres 
vitimas de violência as quais, através do emprego 
conseguido, encontraram uma forma de se 
libertarem e auto-sustentarem". Sérgio Avila falava 
na entrega de diplomas a 21 agentes da PSP e 
funcionârios do hospital de Angra e Institutes de 
Acçâo e Reinserçâo Social que participaram num 
curso de 105 horas sobre "As Mulheres e a 
Violência". O curso teve por objective dotar os 
participantes de conhecimentos suficientes sobre 
as formas de actuar e tratar as queixas 
apresentadas pelas vitimas de violência doméstica. 
O présidente da Câmara de Angra disse ainda 
lamentar que seja necessâria a existência na 
sociedade açoriana de um serviço corn a finalidade 
do gabinete de atendimento à mulher vitima de 
violência, apelando para que "o problema seja 
encarado de frente , corn combate às causas e 
soluçôes para as consequências". [jj 

Professor suspeito de pedofilia 
MsiisÉgaft:; pedejipi!ttnHPIdBiip:iia^B;i 
Cinco anos de prisâo é quanto pede a acusaçâo 
para um professor suspeito de abusar 
sexualmente de uma criança de 14 anos, 
déficiente mental, numa escola de Santa Cruz da 
Graciosa, informou fonte judicial. A fonte, o juiz 
Helder Saramago, recusou-se a adiantar à 
Agência Lusa outros pormenores do caso 
alegando segredo de justiça. O docente em causa 

, de 61 anos, esta suspense do ensino desde que a 
situaçâo foi denunciada. Uma fonte de escola 
bâsica de Santa Cruz referiu que o acto de que o 
professor é acusado pelo Ministério Püblico "terâ 
ocorrido num dos quartos de banho" da escola 
onde o mener foi molcstado sem que fosse 
consumada quaiquer relaçâo sexual. 
O julgamento começa a 16 de Janeiro de 2001. C3 

Pesqueiro afundou-se no porto do Ponta Dolgada 
Um pequeno pesqueiro afundou-se no porto de 
Ponta Delgada, em consequêneia do mau tempo 
que assola os Açores, revelou a autoridade 
maritima local. 
O pesqueiro 'Joâo Victor", um barco de "boca 

aberta", soltou-se do "saco da doca" para a zona 
comercial do porto, onde se afundou, adiantou a 
mesma fonte. Os Açores estâo a ser fustigados 
desde domingo por ventos fortes que prejudicam, 
também, as ligaçôes aéreas inter-ilhas. [J] 

Câmara transféra 32 mil contes para 
obras na costa norte de Ponta Delgada 
A Câmara Municipal de Ponta Delgada naquela localidade. Em Santo Antônio, as 
anunciou a transferêneia de 32 mil contos {160 verbas abrangem trabalhos de correcçâo e 
mü euros) para a reaiizaçâo de oîto obras em très pavimentaçâo em duas vias e construçâo de uma 
freguesias da costa norte do concelho. Segundo zona de lazer. 
a autarquia, este montante destinar-se a obras de Na freguesia de S.Vicente Ferreira sâo 
ampliaçào, reconstruçâo e beneficiaçâo da sede contempladas as obras de construçâo de um 
da Junta de Freguesia dos Fenais da Luz e de abrigo de passageiros e reparaçâo da sede da 
correcçâo e pavimentaçâo de duas canadas Junta. EJ! 

g) 

I i 

I I 
g 

i 
i 
I 
I 
i 

I 
i I 
i 
i I 
I I 

iaBJBMaaaaaMaiaBMËMgMBiBMafBiaMaMgfgjgfaMgMaaifaiBJBMBMaMaiB 

s 

ZANKYE WEB DESIGN 

.# f 
à 

% 

Soluçôes para a Internet 

Construtmos e desenhaittos 
paginas para a Internet 

Gerîmos a sua Imagem Online 

Voeê esta preparado? 
Nos Estamos I 

Consuite-nos em httpî//www.2ankye,com 
Ligue jâ para 

1 (800) 585 5004 
Faiamos Português 

1 i 
I i 
i 
m 

i 
i i i 

I i I 
I 
i 
pi 
s 
ta 
i 
I i 
i 
I 
I 
I i 

Pagamento de 
entrada e jures 
por 90 dias 
(A General Motors paga os juras) 

Para um serviço 
personalizado e obter 

todas as vantagens 
fale corn Pedro de Oliveira 

Pagamento de 
entrada, mensais 
e jufos 
(A General Motors paga os juras) 

Par 1S meses 
Financiamento até 48 meses 

1525 Dundas Street 
East, Mississauga 
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Tel: [416] 625-14S0 Cell: (416] 816-5< 
 www.addisononclunclas i.cam 
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Comunicado 
A Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais 
Luso-Canadianos e a ACAPO comunicam a 
realizaçào de um Almoço-Homenagem ao Vice- 
Consul Crescênciojosé Ferreira, por ocasiâo da sua 
aposentaçâo do Consulado Gérai de Portugal, apôs 
45 anos de serviço pùblico. O alomoço terâ lugar 
no Dundas Banquet Place, em Toronto. Réservas: 
(416) 536-5961. 
-Na Scadding Court C. Center, na Dundas e 
Bathurst, pode ter aulas de CIDADANIA 
CANADIANA, todos os sâbados, entre as lOhOO e 
as 12h00. Info: (416) 392-0335. 

□ezembro, dia S 

-Tradicional Jantar e baile no Angrense de Toronto, 
comemorativo dos 71 anos de existência do 
Angrense da Terceira. 
-A Associaçào Migrante de Barcelos feteja o Dia do 
Sôcio na sede prôpria, 2079 Dufferin St., em 
Toronto. 
-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. 

□ezembro, dia S 

-No famoso Restaurante Acqua Ristorante & Bar 
sera o local para o "Body and Soul of Portugal Wine 
Club" realizar o seu jantar de Natal onde, todos os 
casais, receberâo uma prenda. Info: (416) 534-7515, 
ou (905) 279-6144. 
-Presépio de Natal corn Luz e Som, organizado pela 
Associaçào 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 pùblico. Informaçôes corn Dulce Barbosa: (416) 
923-2099. 

-Eleiçâo da Miss-2000/01 no Asas do Atlântico S. S. 
Club. 
-Festa de N. Sra da Conceiçâo, realizaçào da 
Organizaçào Madeira Câmara de Lobos of Toronto 
Inc., no Lithuanian Hall, corn jantar e baile. Info: 
(905) 567-4071, ou (416) 438-2119. 

Sexta-feira, dia 15 

-A Venus Creations realiza a sua "Festa de Natal" no 
salàp da Igreja de Santa Inès, em Toronto. Haverâ 
bacalhau para os présentes e variedades. 

Sabado, dia 16 

-O Amor da Pâtria C. Centre realiza a sua festa de 
Natal das Crianças, no salào de festas da Igreja de 
Santa Helena. 
-O Arsenal do Minho promove uma Festa de Natal 
para os sôcios e seus filhos. Jantar e prendas para os 
mais pequenos. 

OBtSIDBDt: 

O “segredo” para emagrecer, comendo sempre 
A ideia generalizada de que para emagrecer é 
preciso corner menos é desmentida por dados 
estatisticos de investigadores americanos que 
mostram que apenas 15 por cento dos obesos 
comem demais. 
Um dos grandes opositores ao consenso de que para 
ser magro é necessârio fazer restriçôes alimentares é 
o francês Michel Montignac, que esta em Lisboa 
para lançar o livro "Eu como, logro emagreço e 
mantenho a linha". Michel Montignac, que jâ 
vendeu mais de 12 mil exemplares do seu livro por 
todo o mundo, explicou que a principal vantagem 
do seu "método de emagrecimento" é a ausência de 
restriçôes alimentares. Montignac defende que "é o 
aspecto qualitative dos alimentes e nâo o 
quantitative que esta em causa no aumento de peso". 
Para este jnvestigador francês - que faz questào de 

frisar que nào é médico, nem dâ consultas - as dietas 
baseadas na diminuiçào de calorias sào 
completamente ineficazes. Alias, para Montignac, o 
exemple dos EUA é ilustrativo da "ineficâcia 
absoluta" dessas dietas: nos ultimes 50 anos, o 
consume calôrico diminuiu cerca de 30 por cento 
enquanto a obesidade aumentou 400 por cento. 
Isabel do Carmo, endocrinologista do Hospital de 
Santa Maria, em Lisboa, considéra esta "tese" errada 
e argumenta: "Se as calorias que ingerimos sào 
superiores àquelas que sào gastas, entâo engorda-se". 
Desde que, hâ 15 anos, lançou o seu primeiro livro 
em França, Montignac tem enfrentado varies 
opositores ao seu método, sobretudo médicos e 
nutricionistas. É que Montignac defende que as 
gorduras, desde sempre o bode expiatôrio da 
dietética consensual, estào muito menos envolvidas 

na obesidade do que os glicidos, por exemple. 
Para o investigador francês, "as gorduras podem ser 
consumidas sem haver necessariamente aumento de 
peso, o que jâ nào se passa corn os glicidos de 
elevado indice de açùcar. 
No entante, Montignac defende o consume de 
glicidos desde que os seus valores glicémicos sejam 
baixos. No livro "Eu como, logo emagreço e 
mantenho a linha", o investigador inseriu uma 
listagem de alimentes "proibidos" e outres que 
podem ser consumidos, tende em conta o seu indice 
glicémico. Esparguete, feijâo, lentilhas ou gelado sào 
alguns dos que pertencem à coluna dos alimentes 
permitidos. Em contrapartida, o bolo de arroz, que 
é habitualmente aconselhado para diabéticos ou a 
pessoas que fazem dieta, é uma das substâncias 
"proibidas". Ci] 
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Russia vai 
destruir 400 
toneladas de 
armas quimicas 
A Russia vai destruir 400 toneladas de armas 
quimicas antes de Abril de 2002, afirmou o 
comandante das forças de defesa quimica e 
biolôgica, general Viktor Kholstov. Problemas 
financeiros impossibilitaram Moscovo de 
terminar, em devido tempo, a construçâo de 
duas fâbricas utilizadas na destruiçâo das armas 
quimicas e respeitar os atrasos previstos para a 
destruiçâo destas armas, explicou Kholstov. A 
Russia, que detém o maior stock de armas 
quimicas do mundo (cerca de 40.000 toneladas), 
dévia ter destruldo 1 por cento deste stock antes 
de Maio de 2000, e a totalidade do seu arsenal 
antes de Abril de 2007, nos termos da 
Convençâo sobre a Interdiçâo de Armas 
Quimicas (CIAQ) que Moscovo ratificou em 
1997. Moscovo afirma precisar de 5 mil milhôes 
de dôlares para eliminar a totalidade destas 
armas quimicas, considerou o general Kholstov. 
O orçamento federal prevê no proximo ano 
(2001) 2,7 mil milhôes de rublos (98 milhôes de 
dôlares) para a eliminaçâo das armas quimicas, 
montante insuficiente que représenta, no 
entanto, cinco vezes o deste ano, segundo um 
perito russo em armamento, Viktor Petrunine. 

YOUTH CORNER 
How much do we care about one another. 
As I watch the Portuguese Community grow, I think is has an unbelievable amount 
of potential. Looking to our cultural traditions of caring for our neighbours and 
working in unity to stand upon, there really is nothing we can't do. Everyone know 
how much they as an individual can do, only the power of the imagination can 
dream of how much can be done as a committed group. The challenge therefore is 
to figure out what we want to do and to simply get to it. I ask you this question to 
think about for the week. What are you willing to live and die for? What is it that 
makes you tick? What would you be willing to give up everything for. I think these 
are the most important questions because once we discover our purpose in the world then we can channel 
all of our resources to meeting those goals. 

Thank You, 
Steve De Quintal 

The following article came to me across an Internet Discussion group and I want to say a special thank 
you to Sandra for allowing me to take her discussion to you the readers. It is definitely good food for 
thought. 

I would like to comment in the topic of consumerism once ^ain. 
I will have to agree that it is true that people no longer have to depend on others to help with agricultural 
chores and other equally demanding dependent labour since Portugal has become quite "industrialized." 
What really upsets me though, have we changed this much as Portuguese people. I mean, I still recalled 
when I burned my foot at the age of 9 and everyone (the whole village) came to my house and ask if they 
could be of assistance. I truly doubt that this "homey-community" feeling will happen again in my now 
"industrialized" aldeia. What happened here? I understand the deprivations felt by the Portuguese and I 
also can see how this could have led to the consumer society that exists nowadays. I just don't understand 
why people who grew up together (like my then peers) do not get along too much, hardly know where the 
other one is or cares to find out. They are now all in their mid-twenties, what could have gone wrong - 
over consumption? I went back home to see those beautiful people I left behind, and found many of them 
completely lost and sad even though they seemed happy when we went out. I am deeply concern with the 
future of my people and my family. I believe that in Toronto, this "taste for high-life" happened little by 
little and many families are "screw-up" by it but what will happened to a country where all happened so 
sudden? I am concern for our (Portuguese) future generation. I am seriously trying to understand what 
went wrong in this past 10 years. 

Sandra Gamboias 
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FARTO DE SER MAL SERVIDO 

PELA SUA COMPANHIA DE SATÉLITESp 

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

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 
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O ultimo relatorio 
dos serviços 
prisionais, contém 
conclusôes muito 
preocupantes 
aobre a HIV: em 
1SSS, do total de 
HOB obitoa 
ocorridoa no 
siatema prisional, 
43 por cento 
foram por sida. 

"A infecçâo pelo HIV é a primeira 
causa de morte da populaçâo 
prisional", référé o documento, 
que traça um panorama negro, 
acentuando que "a via injectâvel é 
a forma de consumo mais 
frequente, corn a conséquente 
manifestaçâo de diversas 
patologias de tipo infeccioso". 
Em 1999 entraram nas prisôes 
pouco mais de seis mil individuos 
e sairam perto de oito mil. "Muitos 
dos reclusos entrados sâo 
consumidores de drogas, sendo 
que a maior parte regista vârios 
anos de consumo e evidencia 
graus considerâveis de 
deterioraçâo e empobrecimento 
psicossocial." 
Numa amostra de 961 entrados em 

II 
i 

1999, estavam infectados corn HIV 
19,4 por cento "e em mais de 90 
por cento dos casos tais reclusos 
assumem-se como 
toxicodependentes", révéla o 
relatôrio, acentuando que esta 
taxa tem vindo a subir. Em 1996 
era de 15 por cento, em 1997 de 17 
por cento e em 1998 de 15 por 
cento. 
Quanto às hepatites B e C, a 
seropositividade é de 20 por cento. 
Este cenârio pouco animador 
poderâ ser uma das causas que 
levam uma delegaçâo portuguesa 
de forte representatividade a 
visitar uma das cinco prisôes 
espanholas que proporcionam, 
corn regras bem definidas, a troca 
de seringas a reclusos toxicômanos 
por via injectâvel. 
Antonio Costa, ministro da 
Justiça, Vitalino Canas, secretârio 
de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Celso 
Manata, director-geral dos 
Serviços Prisionais, Elza Pais, 
présidente do Institute Português 
das Drogas, e Joâo Goulâo, 
présidente do Serviço de 
Prevençâo e Tratamento da 
Toxicodependência, integram a 
comitiva que quer saber 
pormenores sobre o programa em 
curso. [23 
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> Nâs pademos ajudà-lo com bom serviço 
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20 anos de experlêncla 
► Honestos ► Sempre prontos 

Nâo prometemos, CUMPRIMOS!!! 

Mais uma vez, a Universal Workers 
Union, Local 183, primou na sua 
festa anual de natal, no salâo Gerry 
Gallagher, em North York. 
Muita gente da Local 183 e de outros 
sindicatos, politicos e amigos. 
No campo politico, notâmos a 
presença Al Paladini, Art Eggleton, 
Eleanor Caplan, Mario Silva, Betty 
Disero e alguns mais cujos nomes nâo 
captâmos na altura. 
Roger J. Quinn foi, como é habituai, 
O apresentador oficial. O Hino do 
Canada foi cantado por uma jovem 
cantora, cheia de talento, seguindo-se 
um apontamento de Tony Dionisio 
de boas vindas e feliz Natal para 
todos e a apresentaçâo do sindicalista 
Michael Byrne, na Local 183, desde 

que chegou ao Canada e defensor 
acérrimo da segurança no trabalho. 
O convidado especial e orador da 
noite foi o Ministro do Ontario, Al 
Palladini, que enalteceu o esforço 
desenvolvido pela Local 183 em favor 
dos trabalhadores, em todos os 
sectores, especialmente, nos campos 
da segurança e condiçôes sociais. 
Usaram da palavra, ainda, os 
candidatos Libérais Art Eggleton e 
Eleanor Caplan (Ministérios da 
Defesa e Imigraçâo, respectivamente, 
no anterior Governo) que, 
suncitamente, elogiaram a Local 183 
e todas as suas iniciativas, assim 
como todo O apoio que lhes deram 
até ali. O jantar, servido por New 
Casa Abril, foi magnifico, tal como o 

Bufete, no fim da noite. O 
Duo Santos, numa noite 
feliz, animou o baile, ao 
gosto dos portugueses e 
dos de outras 
nacionalidades présentes. 
Tony Dionisio e sens 
pares, continuam a saber 
realizar e a receber corn 
fidalguia. 
Feliz Natal e produtivo 
Ano Novo, sâo os nossos 
votes. 

Convi'uio de Natal 
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0 MILÉNIO COMEMOROU 2 ANOS 
DE SERVIQO À COMUNIDADE 
É verdade, comemorâmos 2 anitos 
de vida. A todos vos OBRIGADO 
pela companhia que nos têm feito e 
pelos PARABÉNS que nos 
dirigiram. Vale sempre a pena, nâo 
é? 
Recebemos um Undo boquete de 
flores da Flô e da mâe Odilia de 
Jesus, um bolo lindo e saboroso da 
Caldense Bakery, uma garrafa de 
champanhe do "lagarto" câ da casa 
que, na passada época, eufôrico, 
nos oferceu a garrafinha de 
homenagem ao seu Sporting, e que 
nos guardamos para data mais apropriada ao todo. Fez um jeitâo. 
O pessoal divertiu-se e soube aproveitar a pausa no trabalho para 
festejar... 
Pelas fotografias podem ver uma amostra do acontecimento 

(o fotôgrafo sou 
eu!). Aos nossos 
funcionârios, 
colaboradores, 
patrocinadores e 
amigos leitores, 
um obrigado 
muito sincero. 
Corn uma équipa 
assim, o trabalho 
rende e dâ 
satisfaçâo. CS] 

650 mil contos 
para Saneamento 
Oàsico em Angra 
A Câmara Municipal de Angra do 
Heroismo anunciou um investimento de 
650 mil contos(3,2 milhôes de euros) em 
obras destinadas a concluir o projecto de 
saneamento bàsico na cidade. 

Segundo o présidente da autarquia, Sérgio Avila, 
a concretizaçâo desse investimento "significa o fim 
do conjunto de obras de saneamento bâsico que 
nos ùltimos anos foram feitas em todas a zona 
histôrica e na periferia de Angra do Heroismo". 
O autarca revelou que as obras a desenvolver na 
freguesia de Sâo Pedro referem-se à ùltima rede 
püblica de saneamento da cidade e à criaçâo de 
um emissârio submarine, que funcionarâ como 
alternativa em caso de avaria na Central 
Elevatôria(ETAR) do Patio da Alfândega. Quanto 
ao investimento previsto na ETAR, Sérgio Avila 
explicou que "todos os equipamentos vâo ser 
dotados de uma cobertura a fim de garantir que 
nâo sâo emitidos para a atmosfera os cheiros que 
afectaram as habitaçôes localizadas nas suas 
imediaçôes". 
A ETAR de Angra do Heroismo tem estado 
encerrada para limpeza de colocaçâo de 
coberturas, depois das queixas de habitantes da 
zona circundante devido aos maus cheiros e 
elevado numéro de insectes provocados pela 
descarga de residues résultantes de uma fâbrica 
de lacticinios. C3 
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Hamilton Rd. 519-452-1220 * Francisco de Almeida 519-685-1452 EM KITCHEKEBl legacy Travel 585 Queen St. S. 519-745-3233 
EM GAMBBIDGEl Beiros Supermarket 50 Adnslie St. S. 519-621-6950 *Pbts GST & PST 
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A Sociedade de Müsica da 

Paroquia de Santa Helena, 
em Toronto, realizou a sua 

festa anual, Jantar- 
Concerto de Natal, no St. 

John's Hall, em 
Mississauga. 

Uma enchente! 
Logo a seguir ao Jantar, que contou 
com a presença do Cônsul-Geral de 

Portugal, Dr. Joâo Perestrello e do 
Padre Antero de Melo, os motivos de 
alegria e festa chegaram em cascata... 
A Banda do Sagrado Coraçâo de 
Jesus e o Coral Echoes of Portugal, 
dirigidos pelo entusiasta e maestro 
José Manuel Resendes, ofereceram 
uma demonstraçâo cabal de que, 
quando se quer e sabe, tudo parece 
facil e simples. Trechos originais ou 
da vastissima recolha do José 
Manuel Resendes na müsica popular 
portuguesa, de tudo se ouviu no 

salâo. Boa müsica pela 
Banda, boas 
interpretaçôes pelos 
componentes do grupo 
Coral. Nos intermédios, 
para animar a festa ainda 
mais, momentos de 
teatro cômico, e cantigas 
alegres, pelos 
componentes do Coral. 
Uma "grande familia de 
paroquianos" dedicada à 
müsica, ao canto e ao 
teatro. Estao todos de 

Esta oferta nâo é valida 
com 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 estào 

incluidas. 

Nâo é vàlido para 
Stuffed Crust Pizza. 

Mi * is 
1 t, , , \ 

parabéns! Artistas, responsâveis e 
paroquianos. Também de felicitar a 
Maria Fernanda que, simpâtica e 
eficaz, apresentou o decorrer dos 
acontecimentos. 
Os mais pequenos também tiveram o 
seu momento: dois "Pais Natal", 
vestidos a rigor e corn o habituai Oh, 
Oh, Oh, ofereceram aos mais jovens 
prendas de Natal, no meio de 

saudâvel algazarra. 
Bonito. De salientar ainda os muitos 
voluntârios que colaboraram na festa 
e os activos Manuel Coelho, Tibério 
Rocha, Eddie Costa, José Martins e 
Laurénio Rego. 
Fim de festa corn baile, a cargo do 
D.J. Martins Sound Mix. 
Obrigado pela festa. Bom Natal para 
todos. 

St. Clair-Dufferin Medical Centre 
S045 Dufferin Street, a norte da Rogers Raad 

Temos o prazer de anunciar que o Dr. Gervals A. Harry 
médico de fami'lia 

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A M. 

Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Paulaitis, Dr. K D. Rampersad e 

Dr. R M. D’Agrosa 

Dr. Harry fala Portug^ês, Italiano, Espanhol 

O horârio do Medical Centre é o seguinte: Para. âpOIltân.'16ntOS ■ ; 

Segunda a Sexta-feira - 8:30 am - 8:30 pm COntaCtCITl 

Sâbados das 8:30 am ■ 2:00 pm Tdî (41Ô) 651-^1210 

Outroi terviçoa diiponlvelt no St Clair-Dufferin Medical Centre - Fisioterapia, Ultrasom, Radiografias, 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçâo, Exames Pulmonares, ECG, Clînica de disfunçôes de sono, 

Farmàcia, Dentista, Laboratôrio Médico, ECHO, Holter Monitor, Mamografias. 

e Ingles 
Eqlinto" 

Rogers 

St. Clair 
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Lili LilÜlIlLLLIUi LLLi IULIULLIU 
No passado fim-de-semana, os 
compadres e comadres da Academia do 
Bacalhau de Toronto, juntaram-se para 
a tomada de posse -entre batatas e 
bacalhau, bem ragadinho de azeite corn 
acompanhamento de vinho tinto-, 
da nova Direcçâo-2001. 

Na presidência ficou o compadre Rui Gomes e, na 
vice-presidência, Ivo Azevedo e Fernando 
Figueirdo. Secretârios, Luis Paiva de Carvalho e 
Antonio Oliveira. Tesoureiro, Manuel Pedroso e, 
directores, José Castel-Branco, Marina Candeias e 
Maria Machado. 
Foi um convivio de arromba, onde as comadres 
bateram à distancia os compadres no que respeita à 
diversâo. As comadres deram uma liçâo de dança 
de tal ordem que, em certa altura, sô elas é que 

dançavam... Bom, a müsica era dificil, era mais 
"atirada" la para as bandas africanas e, claro, no 
"rebola-a-bola", elas sâo as maiores. 
A gente vê e jâ nào é nada mau! 
Também de salientar a comemoraçâo do 
aniversârio da comadre Guida Fernandes mulher 
do compadre-comerciante Jack Fernandes, que 
corn toda a simpatia, soprou o bolinho da praxe e 
ofereceu uma fatia a cada um dos présentes. 
Parabéns. 
Houve sorteios de vârios e valiosos prémios da 
Ourivesaria Louro, da pintora Mia, entre outros, 
que fez a alegria momentânea dos felizardos da 
noite... Houve Gaviâo de Penacho mas, por ser dia 
de mudança de Direcçâo, nâo houve carrasco nem 
multas... 
Da nossa parte um "aperto de bacalhau" aos 
compadres eleitos e o desejo de boa gerência e Feliz 
Natal. E3 

Trâmites exigidos 
pela CEpSemem 
perigo future da TAP 
Os trâmites que a Comissâo Europeia exige 
para a privatizaçâo da TAP pôem em causa o 
future da empresa, declarou esta semana em 
Paris, o ministre do Equipamento Social. 
"Cada dia que passa, é um dia pior para o 
future da TAP e para o future de tedas as 
pessoas que la trabalham", afirmou Jorge 
Coelho, acrescentando que "a respensa- 
bilidade disto é des trâmites que a Comissâo 
Europeia exige relativamente à privatizaçâo 
da empresa, e que têm criado complicaçôes". 
O ministre do Equipamento Social estâ 
convicto de que o parecer da Comissâo 
deverâ chegar a muito curto prazo, sendo, 
entâo, "concretizada a efectiva entrada da 
Swissair, com 34 por cento do capital da 
TAP". "A TAP bem précisa da entrada de um 
parceiro estratégico porque, nâo sô Ihe injecta 
meios financeiros novos, como também cria 
condiçôes novas de competitividade que nâo 
tern, neste momento", salientou o governante. „ 
Jorge Coelho, questionado a propôsito das 
afirmaçôes do vice-presidente da TAP^ José 
Queirez, de que a empresa "estâ ingovernâvel, 
por causa dos sindicatos", pelo que, "é 
necessâria a privatizaçâo compléta da 
empresa", nâo quis comentar. C3 

mm & Æ. 

TRANSITO ?NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiBV 
R A D I 
INTERNATIONA TORONTO 

TORONTO^SMULT/C 
^fjüMLSUPBtiMIX 

mmiAS NO¥E 
DE RADIO AO S 
OA CütJÜRA 
FORTUGÜESA 

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

DO FÜTUBOfI 

SERVINOO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTÂRIO 

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

FESlïïALPOKrUGUÊSRÂDIOETlMSÂO 

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) 

)DESDE 1985 
'TRAVEL 

Représentantes oficiais da AIR FRAMC 

e agentes da mmmm* para pQ J 

Visite-nos a de □ezembro, 

dia oficial de abertura, 

e receba um cupâo no valor de ^50.°° 

654-3000 
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Estatuto dos deputados: 

PSD tenta consenso 
O PSD propos uma alteraçâo à 
revisâo do estatuto dos deputados que 
prevê a possibilidade de os 
présidentes de câmara retomarem o 
seu mandato no Parlamento quando 
cessarem os sens cargos autârquicos. 
A posiçâo do PSD foi veiculada por 
Antonio Capucho, lider parlamentar 
do partido, apôs uma reuniâo da 
comissâo politica dos sociais 
democratas. 
"Somos favorâveis a um dispositivo 
que acabe corn a faculdade dos 
présidentes de Câmara poderem 
anualmente suspender o seu mandato 
por 45 dias e irem para a Assembleia 
da Repüblica. Nesse aspecto, estamos 
inteiramente de acordo", referiu 
Antonio Capucho. No entanto, o PSD 
considéra "impreterivel que seja 
salvaguardada a possibilidade dos 
autarcas retomarem o seu mandato 
parlamentar" quando cessarem 
funçôes autârquicas, situaçâo que, 
disse Antonio Capucho, jâ contempla 
os titulares de alguns cargos püblicos, 
como os governadores civis e os 
membros da Alta Autoridade para a 
Comunicaçào Social. 
A revisâo do estatuto dos deputados 
acordada em sede de Comissâo dos 
Assuntos Constitucionais pelos 
représentantes das bancadas do PS, 
PCP e CDS/PP obriga os autarcas 
eleitos deputados a optarem nos 
primeiros seis meses do mandato por 
um dos cargos. 

O PSD vai fazer um esforço de ultima 
bora para que a revisâo do estatuto 
dos deputados possa ser aprovada 
corn o maior consenso possivel. Esta 
proposta é déterminante para o PSD 
votar a lei, embora Antônio Capucho 
tenha remetido para a reuniâo do seu 
grupo parlamentar de quinta-feira 
uma posiçâo sobre o sentido de voto. 
O dirigente social-democrata referiu- 
se igualmente à disponibilidade 
manifestada hoje por Durâo Barroso 
junto de Paulo Portas para que as 
direcçôes do PSD e do PP iniciem 
contactos corn a vista à convergência 
de centro- direita na oposiçâo ao 
governo, na articulaçâo de grupos 
parlamentares e nas eleiçôes 
autârquicas. 
Apesar de sublinhar que a marcaçâo 
do encontro compete aos présidentes 
dos dois partidos, Capucho referiu, a 
titulo pessoal, que nâo encontrava 
razôes para que a reuniâo nâo 
ocorresse antes das eleiçôes 
presidenciais. "Nâo vejo que as 
presidenciais sejam um marco", disse. 
Um dos pontos da proposta de 
convergência apresentada em 
Outubro por Paulo Portas 
mencionava um candidato comum à 
Presidência, o que nâo veio a 
acontecer, uma vez que nem a 
desistência do candidato apoiado 
pelos populares, Basilio Horta, levou 
o PSD a retirar a candidatura de 
Ferreira do Amaral. C3 

riRDtlDfl: 

Deputado do PSD acusa 
Sampaio e Guterres de 
prejudicarem a regiâo 
o Présidente da Repüblica "nada fez 
pelo povo da Madeira e do Porto 
Santo", acusou o deputado do PSD- 
M eleito por Sâo Vicente, Gabriel 
Drumond. No debate do prôgrama 
do Governo Regional para 2001- 
2004, o deputado social-democrata 
acusou igualmente o primeiro- 
ministro de discriminar os 
madeirenses e os portosantenses em 
relaçâo ao povo dos Açores. Para 
justificar as acusaçôes a Sampaio e a 
Guterres, Gabriel Drumond 
sublinhou que a divida püblica dos 
Açores foi perdoada em 90 por 
cento, enquanto que a da Madeira 
teve um perdâo de apenas 70 por 
cento. Recordou, por outro lado, que 
o Orçamento de Estado para 2001 

réserva, no âmbito do PIDDAC, 8,5 
milhôes de contos para os Açores e 
5,2 milhôes de contos para a 
Madeira. "Onde estava o Dr Jorge 
Sampaio para defender os 
madeirenses e portosantenses dessa 
discriminaçào", perguntou, respon- 
dendo de seguida: "o Dr. Jorge 
Sampaio, durante os ùltimos quatro 
anos, nâo respeitou a Constituiçâo 
da Repüblica que jurou defender, na 
medida que assinou diversas leis que 
nâo respeitaram a audiçâo deste 
Parlamento Regional". "O senhor 
Présidente da Repüblica, Dr Jorge 
Sampaio, deve saber que a unidade 
nacional que jurou defender 
constrôi- se por pequenos nadas, mas 
destrôi-se pela omissâo", concluiu. GH 

A "SIC TV e GISV de mâos dadas 24 haras per dia 
A CRTC-Canadian Radio and 
Telecomunicatios Comission aprovou 
o pedido formulado por Festival 
Portuguese Television, do Grupo 
CIRC, em Toronto, para que a 
comunidade portuguesa do Canadâ 
possa usufruir de um prôgrama 
televisivo em lingua portuguesa, 24 
horas por dia, na rede digital de cabo 

do pais. 
E um passo importante na vida da 
Comunidade, uma conquista que vem 
ao encontro do desejo de todos. E, a 
nossa comunidade, laboriosa e 
generosa, bem justifica esta 
deferência da CRTC. 
O grupo CIRC, liderado por Frank 
Alvarez, vai passar a realizar 

diariamente programaçâo televisiva 
corn talento local, sendo a maior 
parte da programaçâo preenchida 
corn a SIC TV de Portugal. 
Segundo Frank Alvarez, é possivel 
que possamos entrar na rede digital 
de cabo do Canadâ, jâ em Abril de 
2001. 

Depois da aprovaçào da CRTC, 

muito hâ ainda para fazer, para 
entramos em vossas casas. 
Estamos TODOS de parabéns. 
Vamos trabalhar TODOS para que 
este sonho tornado realidade, venha a 
ser a grande porta de entrada na 
integraçâo dos portugueses e luso- 
canadianos na vida politica e social 
do Canadâ. G] 

1 ¥ St. Clair West Flea Market 

DECEMBER 24/2000 10:00 AM TO 
DECEMBER 25/2000 CLOS 
DECEMBER 26/2000 10:00 AM TO 

6:00PM 
MONDAY 
TUESDAY 

Romoio 
Cimaroli 
Manager of 
St. Clair west 
Flea Market 

shop online at: www.ishoptoronto.com visit us at: www.stclairwfleamkt.com 

404 Old West:on Road a 4^6-6546455 
^/S block IMort;h of St:. Clair Ave. 

WEDNESDAY DECEMBER 20/2000 
THURSDAY DECEMBER 21/2000 
FRIDAY DECEMBER 22/2000 
SATURDAY DECEMBER 23/2000 

12:00 PM TD 
12:00 PM TD 
12:00 PM TD 
10:00 AM TD 

7:00PM 
7:00PM 
7:00PM 
7;00PM 

Boa§ , 
Fesfasi 
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Naturais de Âgua 
de Pau em testa 

Roberto Resendes, Joào Andrade e Nuno Cabrai na CiRV-fm 

Decorreu com a afluência esperada, a 
festa dos Amigos de Agua de Pau, no 
Europa C. Centre, em Mississauga, 
iniciativa do casai pauense Carmen e 
Nuno Cabrai. 
Esta festa que jâ acontece pelo 3o. ano 
consecutivo, teve como convidados o 
Présidente da Junta de Freguesia de 
Agua de Pau-Roberto Resendes; o 
artesâo pauense Joâo Andrade e, de’ 
Montreal, a presença do Duo Joe & 
Duarte. O som esteve a cargo de 
J.L.Audio. 
Todos os fundos angariados na festa 
serâo para a compra de brinquedos 
para as crianças da Escola de Agua de 
Pau. Um Natal mais alegre para as 
crianças mais necessitadas de Agua 
de Pau, tarefa da quai se encarregarâ 
o Présidente da Junta de Freguesia, 

Roberto Resendes. 
Quando esteve na CIRV-fm, Roberto 
Resendes demonstrou toda a sua 
felicidade por se encontrar no 
Canada e por ver a sua freguesia 
crescer dia-apôs-dia. Fez um convite 
para que os émigrantes invistam em 
Agua de Pau, particularmete, na 
indùstria do Turismo. Agua de Pau 
esta cada vez mais bonita e apta a 
receber turismo. 
O mesmo ponto de vista foi 
defendido pelo artesâo de trabalhos 
em vime, o Joâo Andrade, mais 
conhecido por Joâo Lagoa. 
As nossas felicitaçôes a todos pela 
iniciativa e pela canalizaçâo dos 
proventos para as crianças de Agua 
de Pau, Sâo Miguel, Açores. 

JMC 

MCUflS ft VlDfl": 

GNR surpreende 797 vei'culos 
em excesso de velecidade 
A Brigada de Trânsito (BT) 
da GNR surpreendeu 
domingo 797 veiculos em 
excesso de velocidade dos 
20.335 controlados, no 
âmbito da t^raçâo 
"Tréguas à Vida" iniciada a 
03 de Novembro, informou 
a corporaçâo. 

A operaçâo "Tréguas à Vida", 
que termina a 03 de Dezembro, 
colocou nas estradas portuguesas 
950 dos seus 2.300 agentes e visa 
levar à prâtica de velocidades 
moderadas. O excesso de 
velocidade é a principal causa de 
acidentes em Portugal. No 
decurso da habituai fiscalizaçâo 
rodoviâria, as patrulhas da BT 

da GNR na terceira semana de 
Novembro, de segunda- feira a 
domingo ûltimos, detectaram 
21.910 infracçôes graves e 240 
muito graves. Aquela corporaçâo 
realça entre as irregularidades 
detectadas 192 condutores corn 
taxa de âlcool positiva - 70 dos 
quais foram detidos -, outros 14 
detidos por conduzirem sem 
carta, 6.278 condutores autuados 
por excesso de velocidade, e 
ainda 31 veiculos de mercadorias 
também em excesso de 
velocidade. A BT detectou ainda 
182 condutores e passageiros que 
nâo faziam uso do cinto de 
seguranç'a. Dos 2.205 acidentes 
rodoviârios registados resultaram 
34 mortos, 87 feridos graves e 
620 feridos ligeiros. C3 

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 ê que 
mais de 7000 clientes preferem os sens serviços 

aïKBS a® §®QwO(|® üa ©DiBiïïao^dflai!]® 

Saido “Fim de Ano” chegou 
à Addison mais cedo! 

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

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

faz quaisquer pagamentos durante um ano. 
Mas hâ mais. 

Juros 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 . 
8oitelo para 2 casais ao Wlnterfest 2001 

832 Bay Street, em Toronto (a nette da College St J 
Telefone; (416) 964-3211 

Q 

A 
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seriam necessarias mais provas 
quanto as qualidades e à voz de 
Catarina Cardeal. Mas, nâo resistimos 
à tentaçâo de falar nela, dada a 
maravilhosa "performance" que 
ofereceu na sua participaçâo no 
Festival da Cançâo CIRV-2000, no 
Oasis Convention Centre. 
Foram apenas duas cançôes, mas o 
suficiente para que, claramente, todos 
pudessem mais uma vez admirar a 
sua beleza simples, elegância, voz e o 
seu saber cantar... Momento 
espectacular, num grande dia de festa. 
Impulsionado pela emoçâo, o publico 
levantou-se e aplaudiu-a com força. 
Foi mais uma consagraçâo na sua 
ainda jovem carreira. Humilde e 
correcta, agradeceu a sorrir e saiu 
feliz... Catarina Cardeal, tern todos os 
motivos para sonhar, sorrir e veneer! 

Santos^ He casa 
via ftuaada mllagi 

O Duo Santos, Lisa e John Santos, prossegue a 
carreira com êxito entre nos, particularmente, 

depois de terem mudado a sua residência para a 
area de Toronto, deixando "em lista de espera" a 

original, em Vancouver. 
Na festa de Natal da Local 183, o Duo Santos 

ofereceu belos momentos de müsica e cantigas, 
com a voz de Lisa Santos a destacar-se, quer na 

müsica internacional, quer na müsica popular 
portuguesa. Se Joào e Lisa Santos nâo causaram 

surpresa aos portugueses por jâ os conhecerem 
bem, fizeram sensaçào junto das 

individualidades de outras etnias présentes na 
sala. Um serâo magnifico no salao de festas da 

Universal Workers Union-Local 183, com müsica 
e cantigas a condizer. Bom Natal. 

"Alc&eia da Paz" 
um CD para ajudar as crianças 

For iniciativa de CIRV-fm, com toda a cooperaçâo da World Vision Canada, foi lançado no 
passado domingo, o CD projecto "Aldeia da Paz", com cantigas interpretadas por Jorge 
Ferreira, Carmen Silva, Nilton César, Tony Starlight, Clemente e Joào Lùcio. Estes artistas 
deram o seu trabalho e talento, tal como os autores das cantigas e o produtor Hernani 
Raposo, em beneficio das crianças carentes do mundo lusofono. 
Todo o produto que este CD possa dar, ira reverter em favor das crianças de Moçambique, 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Timor, Sao Tomé e Principe... Todos os parses de 
lingua portuguesa. 
O CD sera entregue gratis a todos quantos apadrinharem uma criança da World Vision 
Canada. Contactem, os responsaveis portugueses da World Vision Canada, e façam feliz 
uma criança. (905) 82T3033. Na foto, Frank Alvarez (CIRV) e Bryan Tizzard (W.V.C.) junto 
de vârios elementos da Worl Vision Canada e da comunidade portuguesa na altura do 

lançamento do CD 
no Oasis C. Centre, 
em Mississauga. 
Agora, é a vez de 
todos vos 
contribuirem para 
um Natal mais feliz, 
a tantas e tantas 
crianças 
necessitadas, 
espalhadas pelo 
mundo que fala 
português. 

OBRIGADO! 

o homem e a muaica 
Hâ pessoas que nasceram para se dedicar com alma e coraçâo 
ao que gostam e aos outros. 
E o caso concreto do maestro José Manuel Resendes, filho de 
uma famila de müsicos e que, desde tenra idade, se dedica à 
müsica, paralelamente corn a sua vida profissional, comerciante 
de sucesso. 
José Manuel Resendes, dirige a Banda do Sagrado Coraçâo de 
Jesus, na Igreja de Santa Helena e, ainda, na mesma Igreja, o 
Coral Echoes of Portugal, que se dedica corn carinho, às 
cançôes populares da nossa terra. Dedicaçâo absoluta. 
José Manuel Resendes também se tem dedicado â composiçâo 
de cantigas e de trechos musicais para a sua Banda. 
Na fotografia, José Manuel Resendes na companhia do Dr. 
Joâo Perestrello, Cônsul-Geral de Portugal, junto da ârvore de 
natal, na festa anual da Banda e do Grupo Coral, e de convivio 
natalicio. Parabéns e obrigado, José Manuel Resendes, 
extensivo a todos quantos se dedicam âs Bandas, autênticas 
escolas de müsica e de virtudes. 

Um adeus... até breve! Odueto sertanejo Valber & Vanille despediu do püblico 
torontino no passado domingo, na grande festa do 
"Festival da Cançâo CIRV-2000", corn uma participaçâo 
curta mas muito feliz. 

O püblico rendeu-se aos cantos e encantos dos dois "calmeirôes" 
brasileiros... Eles nâo se fizeram rogados e corresponderam. Foi um 
adeus sentido mas alegre. Vâo voltar concerteza. Duas das jovens 
concurrentes ao Festival da Cançâo -Paula Alexandre e Katherine 
Marie, nâo resistiram e "saltaram" ao palco para oferecer uma flor 
aos jovens artistas. 
Na altura, Alberto Elmir, vice-presidente da CIRV, ofereceu ao Duo 
Valber & Vanille, uma plaça comemorativa da sua passagem entre 
nos. Até breve! 
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Happy Travellers e CIRV-fm conseguiram 
um lugar para si no paraiso cubano. 
Varadero! Participe no WINTERrE8T'2001, 
de 26 de Janeiro a 9 de Eevereiro, 
no Hotel Super Club Puntarena! 

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

CI^ANLiEL; da talentosa S4RÀI1 PACtlCCO, do consagrado 
TONY MCLO, do STARLItlGT e da energëtica NCLIA (L8A). 
IJma grande testa para aquecer ainda mais o ambiente. 

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

por uma ou duas semanas 
T semana, $1.185. dolares 

2 semanas, $1.819. dolares 
2“ semana, $1.275. dolares 
çrianças do^ 2 aos ano^ 

1 semana, $579. dôiares 
2 semanas, $599. dOlares 

Estes preços nâo incluem taxas 

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

Toronto. Informaçôes pelo telefone: 

C' 
casa ORQViDM 
763 Dundas St. W. Toronto ON M6J 1T9 

1,(416)6034293 j 
Ç325 Central Parkway W. Mississauga ON L5B 3X9 t 
^■{POS) 615-1402 
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VICTOR S TSPRESSO comx MAOI1NE.S INC. 

Te4416) 5%M)6aO / Fax (41â) 5334)630 
1000 C^lleise Toronto, Ontario M6H-1B3 

fDava 
Com belas 

decoraçôes para 
o seu lar 

974 College St. Toronto, ON 

(416) 588-4624 
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Os anos passam, o certaine melhora, o 
êxito aumenta. 
Entre uma vintena de cançôes 
candidatas, o Jüri de Selecçâo da 
CIRV-fm optou pelas 12 que estiveram 
em compita. Um punhado de boas 
cançôes (sem desprimor para as nao 
escolhidas desta vez!) que 
contribuiram para a beleza do 
espectaculo e permitiram 
interpretaçôes valorosas dos 12 
intérpretes que defenderam as 
cantigas. 
O "15" Festival da Cançâo CIRV-2000" 
provocou uma atençâo especial aos 
membros do Juri pois, nâo foi fâcil 
définir entre tantas boas cantigas e 
vozes, quais as melhores. Na nossa 
ôptica, os responsâveis membros de 
Jüri foram felizes nas escolhas. 
De parabéns, portante, os membros 
de Jüri, o cântor-Dance Music, 
Marcos; a Leitora de Português da 
Universidade de Toronto, Dra. Aida 
Baptista; o escritor, conferencista e 
professor da Universidade de Toronto, 
Dr. José Carlos Teixeira; o 
comerciante, compositor e maestro da 

Banda Sagrado Coraçâo de Jesus e do 
Coral Echoes of Portugal, maestro 
José Manuel Resendes; a musicôloga, 
Professora Cecilia Perdigâo Coelho 
Harry e, naturalmente, o présidente 
de Jüri, Frank Alvarez, présidente da 
CIRV-fm. Um painel de 
individualidades que soube "dar a 
César o que é de César". 
A abertura do certame-2000, teve a 
presença da vencedora do passado 

ano, a Catarina Cardeal que, corn 
segurança, voz privilegiada e 
elegância, ofereceu a todos duas bêlas 
cançôes, interpretadas soberbamente. 
"Até me arripiei ao ouvi-la", confessou 
Marcos, mais tarde, em diâlogo 
connosco. "Gostava de gravar corn ela 
uma das cançôes do meu proximo 
CD", acrescentou Marcos, com 
entusiasmo. 
Seguiu-se o desfile dos 12 intérpretes e 

conquistou a, segunda (2a.) posiçào no 
festival; depois, a 4, "Porquê voce se 
foi", na voz do jovem brasileiro 
Cacildo Mesquita, -cançâo da sua 
autoria; o actor Steve Vieira defendeu 
a cançâo 5, "Cantando espalharei", de 
Oscar Monteiro; a dupla Joe & 
Duarte, de Montreal, interpretaram a 
cançâo 6, "Você tentou me destruir", 
da autoria de Conceiçào Ferreira e Rui 
Calouro ; "Olhar", titulo da cançâo 7, 

Um rot;U 

POUm DINHEmO $$$ EM TOPAS AS CHAMADAS QUE FtZE» COM 
A MAIS SÔLfPA AITEANATiVA CANAOfANA EM LONQA PISTÂNCiA 

J |s 

Bastaligsr: 

MOI 

BSLOXCM • FBAKCB • QBBMABTY 
KOHQ KONO « mmhAMH • ITALY 
HBTHERLANOS • SWITZBRLAHP • VK 

NEW RATESni 

mntes «to xxàmerct I0134& «tistlficlm 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Bastamarcar 10'15'945 e 

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

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

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

4) H Nâo temos custos adicionais. i 
Q Nâo temos despesas de ligaçâo. | 
□ Nâo temos tarifas mensais. | 
U Nâo temos letra miudinha. tt 

Bermuda 
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BAacao.*...*«..*...*«.*..*** AS ^ 
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ii| 

*0.15.845 « o aàmero â« Umgi 
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’’Tarifas em vigor a partir de 1 de OU. 15/00 e sujertas a aKeraçâo sem 

aviso prévio. As chamadas sâo cobradas em incrementos de 60 
segundos. As chamadas intemacionais para numéros de telemôveis 
poderâo ser cobradas a tarifas mais elevadas. 

Todas as tarifas estâo expressas em rrKteda canadiana 

em 
n» t«g»4« d« Toronto 

e Montrooi. 

VAIC INR3.S 
10*15*94S*Ô 

www.yak.ca 

respectivas cançôes: 
Primeiro, "Sonhos, tantes 
sonhos", pela voz da Paula 
Alexandra, uma cantiga de 
Oscar Monteiro ; a cançâo 2, 
"Ultimo adeus", por Helder 
Afonso, de Edmonton, do 
prôprio e do Manuel da Silva ; 
a cantiga 3, "Quando o silêncio 
é lamente", da autoria de Rui 
Balsemâo Silva, na voz de 
Michelle Cabrai, que 

da autoria de Zé Pereira e Ed Câmara, 
na voz de Suzanne Silva, ; 
Rui F’urtado, de Hamilton, defendeu a 
cantiga 8, da sua autoria e de Victor 
Barreiro, "Esta noite"; a seguir, a 9, 
"Um verso mendigo", na voz de 
Miguel e da autoria do prôprio Miguel 
Cordeiro; "O que tu és", a cantiga 10, 
foi interpretada por Katherine Marie, 
da autoria de Tony Gouveia, que 
obteve a terceira (3a.) posiçâo final; a 
cantiga 11, na voz de Carlos Borges,^ 
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► intitulava-se "Nessa noite em que és 
minha", da autoria de Rui Balsemao 
Silva e, a liltima cantiga, a 12, "Um 
pouquinho de espaço", de Zé da Vesga 
e na voz de Nancy Costa. Esta ultima 
cançâo foi a...primeira! Zé da Vesga 
venceu o certame mais uma vez e, 
Nancy Costa, o prémio de melhor 
intérprete. Em beleza! O piiblico que 
enchia a sala de festas do Oasis, 
tributou a todos um forte e sentido 
aplauso. As nossas felicitaçôes aos 
autores, compositores, intérpretes, 
Hernani Raposo pelos belos arranjos 
musicais. Starlight pelo magnifico som 
e ao grande piiblico pelo constante 
apoio que deu aos intervenientes! 
Mas a festa nâo foi apenas o Festival 
da Cançâo CIRV-2000. Começamos 
com um saboroso almoço e, para 
digerir melhor, um momento de 
exibiçâo-baile com os Starlight. 
A seguir Frank Alvarez apresentou o 
vice-presidente da World Vision 
Canada, Bryan Tizzard, a propôsito 
do lançamento do CD projecto 
"Aldeia da Paz", iniciativa da CIRV- 
fm, a favor das crianças carenciadas 

Canada e, no passado domingo, por 
$25. dôlares, por ser o dia do 
lançamento. 
Estiveram depois em palco, com a sua 
alegria e simpatia habituais, os manos 
Valber & Vanille que, em despedida, 
ofereceram 4 bonitas cançôes ao 
publico presente que soube atribuir- 
Ihes o aplauso merecido. 
O convidado especial da tarde, o 
conhecido Marcos, veio a seguir com o 
fogo a que nos habituou e, com todo o 
a-vontade, "atirou-se " à plateia e pôs 
todo o mundo a "arder"... Foi um 
grande momento de ritmo e 
movimento, quer no palco, quer nas 
pistas de dança, pois os mais jovens -e 
nâo sô!- "atiraram-se" ao Marcos, 
participando apaixonadamente no 
espectâculo. Quando o Marcos 
começou por tirar o casaco comprido 
de cabedal negro e, pouco depois, a 
camisa, foi um pandemônio, corn elas 
em delirio, aos gritinhos e a quebrar e 
a requebrar simultâneamente com ele. 
Marcos e as suas bailarinas, Isabel e 
Wanderez, desdobraram-se em 
maneios e, quando no final, Marcos 

dos paises de lingua portuguesa. Um 
CD com cantigas nas vozes da 
Carmen Silva, Jorge Ferreira, Joâo 
Lücio, Clemente, Roberto Leal e Tony 
Starlight, que ofereceram o produto do 
seu trabalho, assim como os autores 
das cantigas e Edna e Hernani 
Raposo, em favor das crianças, por 
intermédio da World Vision Canada. 
Este CD sera oferecido a todos 
quantos apadrinhem uma criança 
($31. dôlares/mês) da Worl Vision 

chamou para o palco as jovens e 
délirantes fans, foi o "fim da 
macacada"... Foi um rebolar, em 
reboliço demoniaco. Por fim, Jâ tarde, 
bem tarde (começamos as 2 da tarde e 
acabamos as 9 da noite!), numa 
demonstraçâo de que todo o 
espectâculo tinha sido do agrado 
gérai, os Starlight "saltaram" para o 
palco, corn a sua müsica caracteristica, 
sem que ninguém saisse da sala. 
Relaxaram um jg 

rerebem de Frank Abmex 

ao primeira prémio do 
Festival da Cançâo. 

679 St. Clair Ave. West 
1104 Bloor St West 

TORONTO 
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Rt  

NOME:  
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TEL:  

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

(Zluittascc CZâait, fDtooe e depcis ?itd, ^//'LiClwt nâo hâ! 

B7B St. Clair Ave. West T6l:C4161658-0652 « 
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ROUPAS DE SAUDADE Ouem se dâ ao trabalho 
de 1er as minhas 
crônicas, recorda-se 
certamente de que 
dediquei uma à defesa 

de uma certa palavra em vias de 
extinçâo. Além da que jâ mereceu 
honras de artigo, hâ outras que 
começam a andar arredias do léxico 
comum. Hâ uns meses, estava por 
mero acaso num lugar püblico, onde 
a RTF Internacional transmitia um 
programa dirigido pela nossa bem 
conhecida cançonetista Simone de 
Oliveira. Este tipo de programas 
permite que os espectadores, 
espalhados pelos mais diversos 
lugares da diaspora, telefonem a dar a 
sua opiniâo. Nâo me recordo do tema, 
nem dos convidados. Ficou-me, 
porém, no ouvido uma frase da 
Simone que, em determinada altura, 
respondendo a um dos 
intervenientes, disse que nâo gostava 
muito de utilizar a palavra emigrante, 
mas preferia chamar-lhes 
“portugueses a trabalhar no 
estrangeiro”. Por sua vez, os politicos 
fogem cada vez mais à sua utilizaçào 
e, em nome do politicamente 
correcto, la vêm corn os eufemismos 
como se hoje ser emigrante fosse uma 
enfermidade a esconder. A minha 
pergunta é: por que razâo andamos 
hoje todos tâo preocupados em banir 
este jargâo da lingua? Nâo foi esta a 
palavra que sempre serviu para 
classificar todos aqueles que 
tentaram, corn sucesso ou sem ele, 
“procurar trabalho ou fortuna noutro 
pais”? Ainda nâo consegui encontrar 
em nenhum dicionârio um sinônimo 

para a palavra emigrante. Por favor, 
se alguém me puder ajudar, dâo-se 
alvissaras. Substituir emigrante por 
“português a trabalhar no 
estrangeiro”, sô faz lembrar a anedota 
do estrangeiro que dizia que os 
portugueses eram tâo complicados, 
que a uma coisa tâo simples como 
Marquès de Pombal, chamavam 
Sebastiâo José de Carvalho e Melo. 

Todos sabemos que os 
eufemismos sào uma figura de estilo 
corn que se disfarçam ideias 
desagradâveis por meio de expressôes 
mais suaves. Por exemplo: chamar à 
“morte” o “sono eterno”. Ora é isto 
que querem fazer à palavra 
emigrante: condenâ-la 
definitivamente e sem retorno aos 
braços de Morfeu. Quando se 
começam a utilizar os eufemismos é 
porque as palavras jâ ganharam tal 
carga negativa, que o melhor é nâo as 
usar para nâo ferir susceptibilidades. 
E aqui é que estâ o busilis da questâo! 
A conotaçâo pejorativa que a palavra 
ganhou deve-se aos estereôtipos 
criados e alimentados pelo 
anedotârio nacional, que sempre 
retrata o emigrante como o português 
iletrado, bronco, sem maneiras, 
cuspindo para o châo de todos os 
“Portugal Village” que criou por 
Europas e Américas. Déambula corn 
à-vontade pelos mercados da 
saudade, mas nâo soube integrar-se 
nem criar uma relaçâo de pertença 
aos novos espaços onde se fixou. Em 
resumo, é como se a râlé toda tivesse 
decidido sair e na pâtria distante sô 
tivessem ficado as elites. Sabem quai 
é o nosso mal? Andamos todos 

Exposiçâo de obras 
de arte feitas de 
armas-Meçambique 
"From Weappons to Art"- 
”Das Armas para a Arte”, é 
o tema da exposiçâo de 
artistas moçambicanos que 
estarâ ao dispôr do püblico, 
sâbado, dia 9 de Dezembro, 
no Metro Hall, 55 John St., 
em Toronto. Sào um 
conjunto de obras de arte 
feitas corn armas destruidas 
na guerra, da autoria de 
escultores moçambicanos. 
A exposiçâo estarâ aberta 
de segunda a domingo, 
entre as 8am e as 8pm. 
Outras informaçôes; 
www.fromweaponstoart.org 
Uma exposiçâo a nâo 
perder. Ê3 

demasiado apressados e nâo 
prestamos atençâo ao pais real, ao 
Portugal profundo, como agora soe 
dizer-se. Lâ como câ, existem as duas 
faces da mesma moeda. Quando 
Portugal decidiu aderir à moeda 
ünica europeia, lembro-me de terem 
entrevistado algumas pessoas para 
que dessem a sua opiniâo. Uma 
senhora idosa, cujas rugas traduziam 
mais o trabalho ârduo do campo do 
que os anos do bilhete de identidade, 
perante a pergunta do jornalista disse 
muito sabiamente: “ Atâo, senhor, 
que quer que lhe diga? Olhe, se ela é 
ünica, fica para quem a apanhar”! Isto 
nâo é uma piada, caros leitores. 
Quem deixa ir para o ar uma resposta 
destas, num telejornal visto por 
milhôes de espectadores, anda a 
gozar connosco e, mais grave ainda, 
révéla falta de dignidade e de ética 
profissional. A velhinha, coitada, 
pouco saberâ da moeda ünica, mas 
terâ uma cultura intuitiva da vida que 
a ajudou a sobreviver até hoje. E foi 
graças à fome de saber desta e de 
muitos outros como ela, que muitos 
de nos se puderam sentar nos bancos 
das universidades. 

Mas voltando ao lugar 
comum do mercado da saudade corn 
que sempre sâo conotados os 
émigrantes. Recordo uma 
reportagem feita pelo Expresso, hâ 
uns anos, depois da adesâo de 
Portugal à Comunidade Europeia 
(ainda nâo se chamava Uniào 
Europeia), sobre os nossos 
eurodeputados, comissârios e demais 
cargos que implicam chorudos 
salârios, requintadas vivendas ou 
apartamentos e outras mordomias. 
Nâo é que seja contra, que isto de 
representar o pais obriga a uma certa 
dignidade e qualidade de vida. Estes 
vêm à colaçào porque, afinal, também 
eles conheciam todos os circuitos das 
pequenas mercearias, peixarias, 
padarias e quiosques de esquina onde 
se vendiam os produtos tipicamente 
portugueses. Um dos volumes das 
entrevistas feitas a Mârio Soares, pela 
prestigiada jornalista Maria Joâo 

Dra. 
Aida Baptista 

Avillez, relata uma das visitas de 
Maria Barroso a seu marido, quando 
este se encontrava exilado em França, 
e lâ levava ela na bagagem os 
enchidos e a couve tronchuda para 
regalar seu marido e camaradas de 
destino, corn o saboroso cozido à 
portuguesa. Como vêem, a nivel de 
estômago, estamos conversados: tanto 
gosta do cozido o Zé Povinho como o 
mais alto escol da nossa sociedade. 
Ambos se identificam corn tudo o que 
de mais genuino temos. 

É entâo urgente que cada 
emigrante rejette o labéu corn que 
durante décadas foi carimbado. A sua 
luta pela libertaçào dos rôtulos, passa 
por uma afirmaçào cada vez mais 
forte na sociedade em que estâ 
inserido, sem que para tal tenha de 
renegar os valores da portugalidade. 
Por isso, cara Simone, nâo tenha 
medo de usar a palavra emigrante, 
nâo a risque do nosso glossârio. 
Todos a conhecemos como a mulher 
destemida que, em tempos de censura 
apertada, no Festival da Cançâo, foi o 
rosto e a voz do poema de Ary dos 
Santos, cantando bem alto “quem faz 
um filho, fâ-lo por gosto”. E foi 
precisamente o festival da cançâo da 
Cirv-Fm do ültimo domingo que 
motivou o tema desta crônica. Na 
maioria dos temas das cançôes, 
estavam présentes palavras como 
partida, sonho, saudade, regresso e 
tantas outras, sempre uma constante 
na vida dos émigrantes. 
Parafraseando um deles; “Herôis 
esquecidos que nâo ilustram as 
pâginas das histôrias”. Um dia a 
Histôria hâ-de ser reescrita e delà 
constarào definitivamente, nâo sô os 
barôes assinalados, mas todos 
quantos sô trouxeram “da herdade, 
roupas de saudade”. 

AXACO 
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OBC Wood Gundy 

DAILY rates on our Asset Advantage Account (AAA) 
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University, at St. Andrew's subway station). 
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Um rot^undo exi'bo 
Continuaçào da pagina 17 

dançando as modinhas ao nosso jeito 
e gosto, e sô depois começaram a sair 
aos poucos... 
Foi uma tarde ütil e bem passada. E 
bom que a nossa gente continue a 
apoiar os nossos autores, compositores 
e intérpretes. Temos boa gente na 
mùsica, nas letras e nas vozes. E 
muitos mais temos por ai. O "Festival 
da Cançâo CIRV-2000" é uma entrada 
livre para o dificil mundo artistico 
onde sô vence quem tem o talento 

prôprio e a personalidade suficiente 
para ultrapassar. os obstâculos e 
traiçôes. CIRV-fm vai continuar a 
proporcionar a abertura da porta... O 
resto é corn o destino de cada um. E, 
claro, também corn aqueles 
comerciantes amigos que ajudam à 
realizaçâo do acontecimento. No caso 
présente, Talho do Rui Gomes, 
Caldense Bakery e Labatt/Carlsberg. 
E, sempre, o grande püblico. Sem 
ajudas reais nâo hâ boa vontade que 
chegue! 

CHbVBOÜ..T 

OLOSWOBILE 

L'estas L'eL Lz.es CHEV-OLDS 
|pl milite que ^. | î | 

York ChevOlds | ^ 1 
serve os portugueses corn i ü I 
uma grande selecçâo de 
automôveis, camiôes e carrinhas de < 
caxga ou passageiros nas melhores 
condiçôes de financiamento. 
fetra quaisquer reparaçôes 
pÉ^gânlcas, basta contactar 4:^^ 

Fonseca: 656-1200. 
de peças e acessôrios 

Êm toda a cidade de Toronto. 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Marcus Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

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

A West York Chev-Olds faz 
os testes de anti-poluiçâo 

para o Govemo do Ontério. 
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CARNEIRO 
1113 a 20/1 

Se é no mundo dos pensamentos que 
você se complica, sera também nesse 
mundo que terà de recuperar a 
simplicidade perdida. Nào trate os 
pensamentos levianamente, eles 
podem tornar-se verdade. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

È bem provâvel que, sem saber, você 
jâ tenha a seu dispor todos os 
recursos neçessârios para realizar a 
sua ambiçào. Mas você nào sabe 
disso, embora nào queira ver o que 
tem à sua frente. 

CEMEOS 
21/5 a 20/6 

Lembre-se que as pessoas corn quem 
você se relaciona nào sào as mais 
poderosas. Todos têm poder de 
acordo corn as suas naturezas e 
qualidades e o que importa nào é 
competir, mas colaborar. 

CARANGUEJO 
21/6 a 21/1 

Ainda terà de ocultar por mais de 
tempo as suas intençôes. Que isso 
nào se transforme em jogo de forças 
obscuras! Nào é esse o verdadeiro 
intuito do momenta atual! O silêncio 
sera bom amigo, use-o. 

LEAO 
22/7 a 22/a 

VIRGEM 
23/a a 22/9 

Nào se deixe agarrar por 
compromissos antigos. Eles 
precisam de ser respeitados e 
cumpridos, mas também é 
necessârio prestar atençâo às 
novidades. 

BALANÇA 
23/9 a 22/10 

ESGORPIAO 
23/10 a 21/11 

Todos os iiigredientes neçessârios 
estâo ao seu alcance, nâo hâ por 
que continuar insatisfeito por 
causa do que lhe falta. Essa 
maneira de se sentir pode mudar, 
basta baver força de vontade. 

A prova que define a boa ou ma 
qualidade do desejo mede-se pelos 
resultados. Se satisfazem apenas 
uma pessoa em detrimento de 
outras, o desejo é ruim. Cuidado 
corn os maus resultados. 

Hâ coisas que estâo longe da 
realizaçâo, mas hâ outras que estâo 
ao alcance do seu poder de realizâ- 
las. No entanto, a aima ainda nâo 
se tornou capaz de decidir a quais 
atividades dedicar-se corn maior 
empenho. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

E hora de medir a força dos seus 
oponentes e de ficar plenamente 
consciente de que você nâo estâ 
desprovido de armas eficientes que 
ajudem a equilibrar o jogo. A vida 
é jogo e você précisa apostar. 

CAPRICÔRNIO Continue a fazer tudo direitinho, 
porque apesar de que em muitos 
momentos tudo parecerâ sair da 
linha, no fim, o tempo agirâ a seu 
favor e tudo correrâ da melhor 
maneira possivel. 

AQIIARIO 
21/1 a 19/2 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

As instituiçôes possuem um ritmo 
prôprio, corn certeza muito mais 
vagaroso que o desejâvel. Mas as 
coisas sâo assim e em vez de você 
chocar frontalmente corn essa 
realidade, teria de fazê-la trabalhar 
a seu favor. 

Estâ tudo certo. O equilibrio de 
forças serâ consumado e corn ele a 
realidade se desenharâ corn maior 
nitidez. A esta altura do 
campeonato nâo précisa se 
desgastar mais corn conflitos. 
Continue pela trilha realizadora. 

^Fala do seu passado, présente e fiituro. 

^Ajuda-o no seu amor, casamento, negôcio, 

saûde, depressôes, àlcooUsmo e reunificaçôes. ^ 

►Conhecida internacionalmente 

^Poçôes de amor e remédios 

^Fala Inglês, Italiano, Português e 

Espanhol. 

625 Sheppard Ave. W. 
fat Bathurst) 

(416) 

638-0582 

3 leituras 
$25.00 

Leitura 
da palma 
damâo, 
cartas e 
bolade 
cristal i 

Resultados 
Imediatos! 

Palavras Cruzadas 
Horizon tais: 
1- Burlas. 2- Rapazito. 3- Con- 
templas; respeitar. 4- Composi- 
çâo poética; pouco abundante. 
5- Desmoronava-se; corriji. 6- 
Antes de Cristo (sigla); femea 
do câo; preposiçâo. 7- Simb. 
qui'mico do gâlio; colocas em 
malas; bastal. 8- Indignam; 
gostar de. 9- Flancos; très em 
numeraçâo romana. 10- Costu- 
ra; ala. 11- Converter. 12- Mu- 
Iheres que servem nos 
botequins. 

Verticais: 
1- Que serve. 2- Instruir, 3- Percebo; televisâo portuguesa (sigla). 4- Carne do 
lombo entre a pà e o cachaço; alguma. 5- Igualar; si'mb. qufm. do Americio; 
peixe teleôsteo, vulgar no Algarve. 6- Mancha; oferece; peleja. 7- Irritar; forma 
arcaica de O; lavrar. 8- Nos dos dedos; adv. de lugar; cure. 9- Letra grega; 
rasoira. 10- Abreviatura de senhor; dà mios. 11- Impedis. 12- Conjunto dos 
andaimes de uma construçâo. 

Soluçâo na horizontal: 
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VTO>VœM 
JEl: [4161588-49001 

12i2 Dundas St. W. TOROIMTO 

BOAS TESTAS 
A TODOS OS CLIENTES E AHIGOS 

JOGOS } ( ENTREVISTAS ^ Q BIOORAEIAS 3 

- O criodor do ôrinch 
heodor Seuss Geisel, 
kois conhecido por br. 
euss, é um dos mais 
onhecidos escritores de 
teratura infantil nos 
stados Unidos. 

s seus contos preenchem o 
\agindrio infantil desse pais e 
>mo nao podia deixar de ser, 
)meçam a chegar também a outros 
lises. Este ano, os estûdios da 
niversal decidiram apostar num 
JS seus contos mais famosos “How 

the Srinch Stole Christmas" para 
atingirem as famîlias que 
tradicionalmente frequentam os 
cinemas na época natalicia. 
Falando muito na produçao, no 
excelente desempenho de Jim 
Carrey como Srinch e nos 
magnificos cendrios, mesmo 
prdprios de conto infantil, por 
vezes O autor é esquecido. Assim, 
aqui f icam alguns dados biogrdficos 
de um dos escritores mais lidos nos 
EUA. Nascido em 1904 em 
Springfiled, Massachsets, Seuss 
estudou no Dartmouth College, onde 
desenvolveu o seu talento natural 
para desenhar. Os seus primeiros 

Embora estas duas images pareçam idcnticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirtc-se! 

Q 

I I I I I I I 
1. 
El 

I 
I I I I I I I I I I 
.1 
0 
0 

I I I I I I I I I I 

de 250 palavras que seriam 
facilmente compreendidas pelas 
crionças e usou-as para esse conto. 
Continuando a csxperiência, tentou 
escrever outra histdria corn apenas 
50 palavras, tendo surgido “Green 
Eggs on Ham" em I960. Deste 
perîodo surge ainda “How the 
Grinch Stole Christmas", 
popularizado pelo filme agora em 
exibiçSo. Dr. Seuss tinha ideias 
bastante peculiares sobre as 
criqnças e sobre as histdrias que 
escrevia para etas. Pretendia que as 
crionças fossem mais independent es 
e que nao encardssem a lingua 
inglesa como uma dif iculdade a 
suplantar mas sim como algo que as 
ajudaria durante a sua vida. As suas 
historias destinavam-se a fazer as 
crionças pensar por elas proprias, 
embora tivessem também muita 
fantasia à mistura, pois esse é 
outro ingrediente que ajuda a 
pensar... Por isso, nao perças um 
dos filmes mais adequados para esta 
época natalicia que jd se encontre 
nos cinemas, sendo o protagoniste - 
Grinch - desempenhado por Jim 
Carey. 

trabalhos foram em publicidade, 
mas rapidamente pensou em 
produzir as suas prdprios obras. 
Nos anos 30 estrou-se corn “And to 
Think I Heard It On Mulberry 
Street", um pequeno conto baseado 
em sons que Seuss recolheu numa 
viagem à Europe, mas que nao 
cativou 0 publico. A sua carreira foi 
muito inf luenciada pelas suas 
experiências de guerre, em especial 
nos primeiros anos e nas suas 
primeiros obras, entretanto 
esquecidas. O sucesso sd havia de 
chegar jd nos anos 50, corn a obra 
“The Cat and The Hat", a primeira 
dirigida a crionças. Esta criaçSo 
baseou-se numa preocupaçSo corn o 
nivel de literacia das crionças 
norte-americanas. Em conjunto corn 
0 seu editor, Seuss criou uma lista 

O AAELHOR DE RÜI VELOSO: 
VINTE ANOS DEPOIS 
Ainda corn o vigéstmo aniversdrio da carreira de Rui Vcloso em mente, 
sera lançado a 11 de Dezembro "O Melhor de Rui Veloso", album que 
reune vinte dos mais importantes temas do denominodo "pai do rock 
português". 

O dibum “O Melhor de Rui Veloso'' ird percorrer os momentos mais 
importantes de todo o seu percurso musical, iniciado em 1980. Serao 
incluidos dois temas do célébré dibum "Ar de Rock","Chico Fininho" e "Sei 
de uma Camponesa'-, bem como de outros importantes dlbuns como "Fora 
de Modo", "Rui Veloso" ou "Mingos A Os Samurais. "O Melhor de Rui 
Veloso" serd colocado no mercado a 11 de Dezembro pela EMI/Valentim de 
Carvalho, que distribuird igualmente os dlbuns de Carlos Paredes ("Cançoes 
para Titi") e de Mafalda Veiga ("Mafalda Veiga ao Vivo", corn o selo da 
Popular), corn data de ediçao marcada para o mesmo dia. De lembrar que 
foi editado, nao hd muito tempo, o dibum de tributo a "Ar de Rock", onde 
se puderam register as presenças de alguns dos mais importantes musicos 
nacionais como os Mao Morta, os Da Weasel ou os Belle Chase Hotel, e de 
duas das mais relevantes bandas do rock brasileiro, os Barao Vermelho e 
os Paralamas do Sucesso. O vigésimo aniversdrio da carreira de Rui Veloso 
mereceu comemoraçao ao vivo corn concertos no Pavilhao Atlântico e no 
Coliseu do Porto. 
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Mecânicos com ou sem licença. Companhias de Carpinteiros para Construçâo. 
Tel.: (905) 565-6004. Contactar Mauro pelo tel.: (905) 738-0883. 

Soldador com alguma experiência na area de 
Brampton. 
Contactar Aderito Saraiva Tel. (905) 791-0857. 

Pessoal para Jardinagem na area de Toronto. 
Contactar Fernando Tel.: 416-399-9694 on 
(905) 858-3848. 

Pessoal para limpeza na area de Mississauga. 
Tel. (905) 455-5414. 

Pessoal para companhia de excavaçôes. 
Tel.: (905)738-6655. 

Pessoal para limpeza. 
Contactar Ken ou John Tel.: 416-920-3355. 

Pintor para companhia de armârios de cozinha. 
Tel.: 416-763-7177, 

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

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

Ajudante de cozinheiro com experiência. 
Contactar Freitas pelo tel.: 416-534-7354. 

Pessoal de limpeza na area de Brampton. 
Contactar Joe. Tel. (416) 769-7293. 

Empregados de balcao para Pastelaria. 
Tel.: 416-820-3300. 

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

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

Carpinteiros com 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. 

Distribuidor com veiculo prbprio e com margem 
de lucro de 30%. 
Tel: 416-817-2579 

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

Mais oportunidades de emprego 

disponiveis no Abrigo Centre. 

Para mais informaçôes, Tel: 416-534-3434 

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

(416) 538-0084 

JT[1[LH (416) 538-0940 
H°imiS]QQs info@omilenio.com 
©®[nr©0®s 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

Assine e divulgue 

lnCR£DIEriTES: 
Para 4 pessoas 
500 g de entrecosto ; 
800 g de batatas roxas ; 
7 dl de vinho tinto ; 
1 dente de alho ; 
2 colheres de sopa de manteiga ; sal 

(OriEECCflO: 
Corta-se o entrecosto em bocadinhos, tempera- 
se corn sal e deixa-se ficar assim um pouco a 
tomar gosto. Depois frita-se o entrecosto na 
manteiga até estar bem lourinho. Cozem-se as 
batatas com a pele, pelam-se e cortam-se aos 
bocados. Tem-se ao lume um tacho corn o vinho 
e O dente de alho. Junta-se o entrecosto (e a 
gordura em que fritou). Deixa-se cozer um 
pouco e adicionam-se as batatas. Deixa-se 
apurar tudo sobre lume brando até desaparecer 
O gosto do vinho cru. 

SOBREMfSfl: 

Pantufas 
InCRCDItnTCS: 

1 kg de batatas ; 
6 ovos ; 
1 colher de sobremesa de fermenta de 
padeiro ; 
âgua e texte q.b. ; 
farinha q.b. ; 
ôleo q.b. ; 
met ou açûcar q.b. 

CoriEECCflO: 
Cozem-se batatas previamente descascadas em 
âgua sem sal. Depois de cozidas passam-se pelo 
passe-vite. Entretanto dissolve-se um pedaço de 
fermento de padeiro em âgua e leite e mistura- 
se ao puré de batata. Adicionam-se os ovos e 
mexe-se até se obter uma mistura homogénea. 
Mistura-se um pouco de farinha para a massa 
secar. Deixa-se a massa a levedar durante 
algum tempo e a seguir fritam-se colheradas de 
massa em ôleo quente. Depois de fritas podem 
cobrir-se corn mel ou açûcar. 

Bom Apetite 

Nome: 

1 

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

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

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

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

Tel: ( 

C. Postal: 

)  
J 
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SAIJPC CM SLA CASA  
PREVENÇaO DAS DOENQAS 
CARDIOVASCULARES 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Apesar do declinio 
crescente de mortes 
causadas por ataques 
cardîacos nos ültimos 
vinte e cinco anos, as 

doenças cardiovasculares continuam 
a ser a maior causa de morte nos 
paises desenvolvidos. No Canada, 
estas doenças sâo responsâveis por 
37% de todas as mortes. Mas, se essas 
mortes estâo a diminuir, as doenças 
do coraçâo continuam a aumentar 
pelo facto de haver um numéro cada 
vez maior de pessoas idosas, causado 
pela melhoria dos cuidados médicos 
e O conséquente aumento de 
sobrevivência. Os doentes cardîacos 
que sobrevivem aos ataques 
requerem, muitas vezes, cuidados 
médicos e tratamentos permanentes. 
No Canada, o custo da assistência às 
doenças cardiovasculares traduz-se 
em 17% de todos os custos directos 
em cuidados médicos, e 14.5% dos 
seus custos indirectos. E por isso que 
a prevençâo das doenças 
cardiovasculares é uma das tarefas 
mais importantes no progresso da 
saùde, nâo sô sob o ponto de vista 
humano, mas também no aspecto 
econômico. 
Em 1913, o cientista russo Anitschow 
indicou, pela primeira vez, que o 
excesso de colesterol no sangue era 
responsâvel pela aterosclerose: a 
doença que produz depôsitos, 
estreitamentos, e finalmente 
obstruçào das artérias corn paragem 
da circulaçâo de sangue. Apesar 
dessa descoberta, muitos médicos 
ficaram na düvida, e muito pouco se 
fez para prévenir essa doença 
causadora de tromboses e ataques de 
coraçâo; sô a partir de 1950 é que se 
começou a considerar seriamente o 
uso da dieta corn poucas gorduras e a 
usar produtos farmacêuticos para 
baixar o colesterol. Apesar desse 
conhecimento, sô depois de 1970 se 
começou a notar uma 
consciencializaçâo em se melhorar o 
estilo de vida para a prevençâo das 
doenças cardiovasculares. A 
observaçâo dos hâbitos e idades das 
pessoas vitimadas por ataques 
cardîacos, levou à convicçâo de que 
alguns factures, como a gordura, a 
falta de exercicio, o hâbito de fumar, 
ou o beber em exagero, sâo 
responsâveis por muitas mortes 
prematuras. Nos ültimos vinte anos 
fizeram-se muitos estudos que 
vieram comprovar, sem sombra de 
düvida, que a diminuiçâo do 

colesterol LDL, o colesterol mau, 
sobretudo em pessoas corn maiores 
factures de risco para doenças 
cardiovasculares, como o sexo 
masculino, a idade superior a 50 
anos, a histôria de doença 
cardiovascular précoce no pai ou 
mâe, o uso do tabaco, a tensâo alta, 
diabetes, ou a presença de doença 
das artérias, diminuia grandemente 
a possibilidade de ataque cardiaco, 
trombose cerebral ou a morte. 
Alguns dos factures que aumentam o 
risco de oclusâo das artérias sâo mais 
perigosas do que outros. A presença 
da doença diabetes é talvez o maior 
factor de risco para o aparecimento 
précoce de ataque de coraçâo e 
morte prematura. O risco é ainda 
maior se o doente sofrer de angina de 
peito, falta de circulaçâo nas pernas e 
pés, ou se jâ teve ataque prévio de 
coraçâo ou trombose. Todas estas 
pessoas estâo em grande risco e, para 
além da dieta, devem ser tratadas 
vigorosamente, e sem perça de 
tempo, para atingirem o valor 
mâximo de colesterol LDL de 2.5 
mO/L, metade do valor considerado 
inofensivo numa pessoa saudâvel e 
sem factures de risco. A hipertensâo 
arterial e o hâbito de fumar sâo 
riscos moderados, mas de perigo 
considerâvel; felizmente podem-se 
controlar ou suprimir, mas 
infelizmente, muitas pessoas tendem 
a esquecer-se do tratamento, nâo se 
convencem do perigo, ou 
simplesmente acham-se impotentes 
para deixar de fumar, acabando por 
cair vitimas das suas prôprias 
fraquezas. A gordura, sobretudo 
quando se acumula na barriga, e a 
vida sedentâria corn falta de 
exercicio, representam também 
factures de risco que se devem evitar 
e controlar. Vârios estudos clinicos 
vieram mostrar, ao contrario que se 
pensava, que o stress, excepto em 
casos extremes, nâo aumenta o risco 
de ataques cardiovasculares, e o uso 
das vitaminas C e E também nâo 
contribuem para os diminuir. 
Para além do colesterol LDL, 
causador de obstruçào das artérias, 
existe também o colesterol HDL: o 
colesterol bom, que tem uma acçâo 
protectora. A grande maioria das 
mulheres têm uma maior quantidade 
de colesterol HDL do que o homem 
e, por isso, estâo mais protegidas 
contra ataques do coraçâo. Todavia, 
um nümero pequeno de mulheres 
têm pouco colesterol HDL, o que as 

torna mais vulnerâveis aos ataques 
cardîacos. Existe ainda uma outra 
gordura no sangue: os triglicéridos, 
que, se estiverem muito elevados, 
podem também causar problemas 
cardiovasculares. Ao grupo dos dois 
tipos de colesterol e triglicéridos dâ- 
se o nome genérico de lipidos. 
A anâlise ao colesterol total, por nâo 
indicar as quantidades relativas de 
colesterol mau e bom, é geralmente 
um teste inütil. A anâlise às très 
variedades de lipidos, que deve ser 
feita sempre em jejum de pelo menos 
doze horas, é de grande utilidade 
preventiva, mas nem todas as pessoas 
necessitam de a fazer. Na ausência de 
factores de risco, os problemas da 
aterosclerose nâo começam no 
homem antes dos 45 anos, e na 
mulher antes dos 55. Por isso 
nenhum homem saudâvel e sem 
factores de risco antes dos 40 anos de 
idade, ou mulher antes dos 50, 
necessitam destas anâlises como 
medida preventiva, pois os estudos 

recentes mostram que o tratamento 
adequado corn medicamentos para 
baixar o colesterol vai melhorar a 
circulaçâo nas artérias ao fim de 
cinco anos. Depois dos 50 anos de 
idade, é recomendâvel a anâlise aos 
lipidos em todas as pessoas, que deve 
ser feita de cinco em cinco anos. 
Pessoas corn risco moderado devem 
começar a fazer anâlises de cinco em 
cinco anos, ou mais cedo, sempre que 
necessârio, depois desses riscos 
serem identificados. Pessoas corn 
diabetes, ou doenças 
cardiovasculares, devem fazer 
anâlises imediatamente, em qualquer 
tempo e idade, e terem observaçôes 
clinicas frequentes. Essas pessoas 
devem ser tratadas, corn o vigor 
necessârio, para os valores de 
colesterol nâo ultrapassarem os 
limites considerados desejâveis. 
Quando existe risco, a prevençâo é 
um caso de vida. Se nâo for feita, 
pode ser um caso de morte! 

c H R Y s l, E R 

3080 Dufferin St. 
(at Lawrence), TORONTO 

Téléphona 416-781-4628 
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Taco Dü POPTUCflL 

Violência no final do 
Moroirenso-V. Gnlmarâos 

ResuHados da 
Taça de Portugal 
Uniâo Leiria (I) - Estrela Amadora (I) 1-0 
Farense (I) - Imortal (II) 2-1 
Nacional Madeira (II) ^ Salgueiros (I) 3-0 
FC Porto (I) - Atlético (II B) 2-1 
Moreirense (Il B) - Vitôria Guimarâes (I) 4-3 
Fâtima (II B) ^ Belenenses (I) 0^1 
Maritimo (I) - Casa Pia (II B) 3-0 
Sanjoanense (II B) - Beira-Mar (I) 1-1 
(x) Gil Vicente (I) - Barreirense (II B) 1-0 
Desportivo Aves (I) -Vasco da Gama (III) 7-2 
Futebol Benfica (III) - Paços Ferreira (I) 0-1 
Naval (II)- Rio Ave (II) 0-2 
Ovarense (II) - Felgueiras (II) 1-2 
Académica (II) - Leixôes (II B) 1-2 
Louletano (II B) - Vitôria Setübal (II) 3-1 
Leça (II) - Lbca (III) 2-1 
Varzim (II) - Aguias Camarate (III) 4-0 
Marinhense (II B) - Feirense (II B) 0-1 
Gondomar (II B) - Oliveirense (II B) 0-0 
apôs prol. Infesta (II B) - Caldas (II B) 3-0 
Famalicâo (II B) - Covilhâ (II B) I-O 
Penalva (III) - Brâgança (II B) 1-2 
Sacavenense (III) - Penafiel (II) 0-1 
Alverca (I)-r Lusitano de Évora (II B) 2-1 
Braga (I) - Estoril Praia (II B) 1-2 
Boavista (I) - Freamunde (II) 6-1 
Campomaiorense (I) - Benfica (I) 0-1 

(x) suspenso aos 83 minutos por 
inferioridade numerica do Beira- Mar. 

Um ferido ligeiro, sete elementos da claque do 
Vitôria identificados e o guarda-redes 
Madureira atingido na cabeça por um objecto 
atirado da bancada é o balanço dos incidentes 
verificados na parte final do jogo Moreirense-V 
Guimarâes (4-3), da quarta eliminatôria da 
Taça de Portugal, que ditou o afastamento dos 
vimaranenses da competiçâo, pela terceira vez 
consecutiva. Tudo começou quando Madureira 
foi atingido na cabeça. O Moreirense ficou sem 
guarda-redes na parte final da partida e o seu 
lugar foi ocupado por Cristiano. No final do 

Em Braga 
para ganhar 
No mesmo dia em que receberam os 
’’Dragôes de Ouro”, Deco e Chainho 
nao fugiram à primeira abordagem 
sobre o jogo de sâbado, em Braga, frente 
a um adversario que ”merece todo o 
respeito”. Os dois jogadores reconhecem 
vantagens pelo facto de Fehér nâo poder 
jogar. Deus sera o seu substituto, mas 
Chainho ironiza; "Esperamos que Deus 
esteja connosco...” El 

jogo varios adeptos do Vitôria invadiram o 
campo, enquanto outros se envolveram em 
confronte com adeptos do Moreirense e com os 
prôprios agentes da autoridade. A GNR , 
munida de viseiras e bastôes, dirigiu-se para as 
bancadas onde se encontravam adeptos do 
Vitôria e dispersou-os para fora do recinto de 
Moreira de Cônegos. 
Sô entâo a situaçâo acalmou. Entretanto, o 
espectador ferido foi transportado para o 
hospital de Guimarâes, onde foi assistido, mas 
jâ teve alta. E] 

Paulo Bent;o 
operacional 
e André Cruz 
no ginasio 
o médio português nâo evidenciou 
qualquer dificuldade para acompanhar 
os restantes jogadores nos diverses 
exercicios, incluindo o habituai 
minijogo, enquanto do central 
brasileiro se espera que récupéré até ao 
fim da semana. El 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PROÔUTOS NATURAFS E MEDICINA HOMEOPAHCA 

Marque i;nm c/ifïY'pisfii corn o \'afurista Honicopata 
Antàttio Medeiros, jd coin tindtos anos de expericdti, 
ifue o poderd ajudar na solnçâo dos sens probleinas. 

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

bEnflCfl-SPORTlHC: 

Encarnados mudam mais 
na f ormaçâo titular 
ÂGUIAS REALIZARAM 27 ALTERAÇÔES 
CONTRA 21 DOS LEÔES A équipa da Luz esta no lote das 

que mais mexeram no onze ao 
longo das 12 jornadas, um lote 

cujo ponto em comum, à excepçâo do 
Beira Mar, é a "chicotada 
psicolôgica". 
înâcio integrou Delfim e Pedro 

Barbosa na sua formaçâo base. 
Ao longo das doze jornadas jâ 
disputadas na I Liga, as équipas 
titulares do Benfica e Sporting foram 
alterada vârias vezes, mas foram os 
encarnados quem mais mexeram: 27 
vezes contra 21. El 

PEÇflS PARA HECflniCOS 
E BflTE-CUflPflS 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: [4161 604-1140 OU [4161 604-7000 
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ACIDENTE MATA DOIS JOVENS FIITEBOUSTAS 
Dois mortos e dois feridos, um dos 
quais corn gravidade, é o resultado 
de um aparatoso acidente de viaçâo 
registado ao quilômetro 127 do 
Itinerârio Principal 4 (IP4), na 
ligaçâo entre Vila Real e Murça. O 
acidente ocorreu na manhâ de 
Domingo, quando um Fiat Punto de 
cor verde, que ajudava ao transporte 
de atletas e acompanhantes da 
équipa de futebol de juvenis da 
Associaçào Desportiva de Abaças 
(ADA), no concelho de Vila Real, se 
despistou, embatendo corn violência 
no morro de protecçâo do lado 
oposto da faixa de rodagem onde 
viajavam, capotando varias vezes, 
vindo a imobilizar-se na faixa de 
rodagem do lado direito, corn as 
rodas no ar. As vitimas mortals do 
sinistro foram, segundo se apurou. 
Luis Filipe Assunçâo, 16 anos. 

natural de Abaças, e Bruno 
Covêlo, 19 anos, natural de 
Jorjais/Andrâes - que apenas se 
deslocava para assistir ao jogo 
de futebol, ern yirtude de ser 
amigo do condutor, tendo 
ficado feridos 
Esteves, 17 anos, 
Abaças, irmâo do condutor e 
Nuno Esteves, 20 anos, 
residente em Abaças e condutor 
do veiculo, encontrando-se este 
ultimo internado no Hospital de 
Santo Antonio, no Porto, em 
estado grave. Os dois jovens que 
faleceram viajavam no banco de trâs 
do carro. A équipa da Associaçào 
Desportiva de Abaças, que participa 
no campeonato regional de juvenis 
da Associaçào de Futebol de Vila 
Real - sendo apenas esta a équipa a 
participar em desporto federado 

corn O nome da freguesia -, 
deslocava-se a Murça para o jogo da 
4a jornada. Uma carrinha de nove 
lugares e dois carros ligeiros faziam 
o transporte de atletas e alguns 
acompanhantes. Foi precisamente 
corn um dos carros ligeiros e apôs 
duas inusitadas ultrapassagens que o 

acidente se deu. Segundo 
testemunhos oculares, "o carro 
sinistrado até vinha atrâs da 
carrinha e do outro carro onde 
viajavam os jogadores e 
directores". Por motivos que 
ninguém soube explicar, 
quando a comitiva estava jâ 
perto de Murça, a terra onde a 
équipa iria jogar, o Fiat Punto 
começou a ultrapassar as 
viaturas que acompanhava. 
Alguns quilômetros à frente, 
junto da Ponte de Murça, 
conhecida pelos inümeros 

acidentes ai acontecidos e numa 
zona onde o IP4 tern uma grande 
inclinaçào, deu-se o despiste. 
Segundo as autoridades, a 
perigosidade da via e a chuva que 
caia na altura poderâo ter estado na 
origem do sinistro. C3 

Confiimado o interesse 
do Benfica em leonardo 
Leonardo pode ser o proximo reforço 
do Benfica. O internacional brasileiro 
tem mantido contactes corn os 
dirigentes da clube da Luz e terâ 
mostrado abertura em representar os 
encarnados. O jogador tomou a 
decisâo de deixar o Milan jâ em 
Dezembro e voltar ao Flamengo, o 
seu clube do coraçâo, que 
representou antes de rumar ao S. 
Paulo onde começou a despertar as 
atençôes do mercado europeu, mas 
face às dificuldades financeiras da 
formaçâo carioca o médio poderâ 
optar por continuar na Europa. 
Leonardo admitiu que jâ existiram 
contactes corn o Benfica embora 
"muito superficiais" e sublinhou que o 
clube da Luz "tem uma grande 
tradiçâo, a quai nunca se perde", 
quando confrontado corn as 
dificuldades financeiras dos cofres 
encarnados. A contrataçâo do 
jogador - internacional "canarinho" 
por 54 vezes e campeâo do Mundo 
em 1994 - é vista com bons olhos 
pelos dirigentes portugueses, pois 

trata-se do lider que a équipa 
nécessita desde a saida de Joào Pinto. 
Para mais, Leonardo tem passaporte 
português, logo poderia ser utilizado 
como jogador comunitârio. Certo 
para jâ é a continuidade no Milan até 
23 de Dezembro, data acordada corn 
a direcçâo. Em negociaçâo continua a 
hipôtese dos italianos serem ou nào 
indemnizados pela saida do ex- 
capitào da selecçâo brasileira. C3 

Pinto daCo 
O présidente do FC Porto, Pinto da 
Costa, considerou, na Pôvoa da 
Varzim, que "o grande problema da 
arbitragem reside nos delegados 
técnicos" nomeados para os jogos. 
Pinto da Costa, que falava à margem 
da entrega dos "Dragôes de Ouro", que 
decorreu na Pôvoa de Varzim, referiu 
também que "nâo tem havido senso 
suficiente - por parte dos responsâveis 
deste organismo - para evitar 
problemas". O lider portista defendeu, 
uma vez mais, a publicidade dos 
relatôrios dos delegados técnicos e 
recordou, a tftulo de exemple, a nota 
da avaliaçâo do Campomaiorense-FC 
Porto da época passada como sendo a 
antitese do que se passou em campo. Pinto da Costa reconheceu 
também que "sô numa minoria dos jogos é que hâ problemas" e 
considerou que "nâo se fala nos jogos em que tudo corre bem e nada hâ 
a registar". Para o dirigente portista "35 arbitres sâo arbitres a mais" 
para a realidade das provas profissionais portuguesas, 
comparativamente, por exemple, a Espanha, mas considerou também 
que os problemas têm acontecido com os juizes posicionados nos 
primeiros 15 lugares. O problema, de acordo corn Pinto da Costa, é a 
forma como estâo a ser nomeados os delegados técnicos. 

A aihitragem segundo 

^ ^ Sô ligue! para 
dizer que te amo... 

Sô ligue! para mostrar 
o quanto te quero 
416.480.9786 

Portugal 
apenas 

por minuto 
sem tarifa mensai 

Perqunte-nos pelc nossa promoçôo de acesso îlimitado à Internet gratis durante 3 meses* *Suieito g alqumos condiçoes 
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dâassàfticaçâo 
Equipas 

tfGPlITO 
2 SPORTING 
SSRBlflGA 
4B0AVISTA 
SBEIENERSES 
6BENFICA 

I V E D M S P 

12 10 
12 8 
12 7 

12 6 
12 6 

1 
2 
3 
5 
4 

1 30 
2 23 
2 21 
1 22 
2 15 

12 6 3 3 18 

8 P. FERREIRA 
8FARENSE 
lOMARiTIMO 
nUNlAO lEIRIA 
12GUIMARÂES 
13BEIRA-HIAR 
14ALVERCA 
ISeAMPOMAIO. 
16DESP.AVES 
17GILVICEIITE 
18 EST.AMADORA 

12 
12 
12 
12 
12 

7 
5 
5 
5 
3 

12 3 
12 3 
12 3 

5 
4 
4 
5 
4 
6 

12 

12 
12 

12 

3 
3 
2 
5 
3 
3 
3 
8 
2 
3 8 
1 10 

16 
19 
m. 
12 
m 

7 
6 12 
6 14 
S 8 
8 14 
8 7 

9 

7 31 
10 28 
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 

(12“jornada) 
Farense - Belenenus, 3-1 

V. Guimarias - Benfica, 0-4 

Campamaiar-SD. Braga, 1-1 

Marftima-P. Farralra,1-1 

Alvarca-L Amadara,3-1 

GilVlcaoia-U. dalairia.2-0 

Salgualras-Balra-Mar.O-1 

Sporting - Baavista 0-0 

Oasp. das Avas - FC Porto. 0-1 

Resultados PiOximalorflad» 
(13®jornada) 

Campomaloronso - MariUmo 

Paços do Forroira - Faronsa 

Bolanonsas - Vitérla do Gulmarâos 

Bonfica-Sporting 

Boavista-Uvorca 

Estraia da Amadora - Gii Viconta 

Uniioloiria-Saiguoiros 

Baira-Mar - Oasportiva das Avas 

Sporting do Braga - FC Porta 

8 Lina 
PORTUCUCSfl DE fUTEDOL 

PROEissionai 

Lil elhores ■liarcadores 

13 gt»l<DS 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

Il gttlos 

MikiFEHER (Braga) 

10 g(ol(03 

HASSAN Nader (Farense) 

7 golos 
Alberto ACOSTA (Sporting) 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 
Joâo Tomàs (Benfica) 

6 giolos 

PAULO VIDA (Paços Ferreira) 

5 golos 

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

il 

Il H.iaa 
PORTUCUESfi DE fUTEbOL 

pROEISSIOnflL 

dâassifiicaçâo TZcsuâtadûS 

Equipas 

l«AR2IM 12 30 
2 SANTA CLARA 12 23 
3PENAFIËI 12 22 
4MAIA 12 22 
SNACIONAL 12 20 
6NAWAL 12 20 
7RI0AVE 12 20 
8ViT.SETÛBAL 12 17 
9 MARCO 12 17 
10ACA0ÉMICA 11 16 
11 UNIfiO LAMAS 12 16 
12ESPINN0 11 13 
130VARENSE 12 13 
14LEÇA 12 13 
15CHA¥ES 12 13 
18 FELGUEIRAS 12 9 
17FREAMUNDE 12 9 
18IM0RTAL 12 7 

0varense-Nacionai.0-3 
nnlittanipiOa aaa 11 miaalaa. laalla a 

Inlarlorilala aumérlca la Ivaranaa) 

loça-Santa Ciara, 3-1 

Varxtm-Ctiavos.1-1 

Freamundo-Maia.1-2 

UniSo Lamas - Sp. Espiniio, 2-3 

Feigpoiras - Vitéria Sotubai, 0-1 

lmortai-BioAve.0-2,^ 

Acaddmica-Bavai r Mais, 5-1 

Marco-Ponafioi, 2-1 

7T '^cZitaTla 

Foiguoiras - Ovarense 

Nacionai-leça 

Santa Ciara-imortai 

RioAvo-Varzim 

Oosp. Chavoa- Freamundo 

Mala-Acadèmica 

Bavai-Uniio lamas 

Sp.Espinho-Marco 

Vit. SetObai-Ponafioi 

JOFIN^L 

O MILENIO 
Uma presença aemanal 

Resuiiados e Classificaçies 
Encontros de terça-feira 

Penguins 1 Bruins 3 
Sabres 1 Senators 3 

Kings 6 Rangers 7 
Flames 1 Predators 6 

Mighty Ducks I Canucks 4 
Wild 1 Sharks 4 

C0NFERÊNCIA ORIENTAI 
Divisâo Nordeste 

Equipa J P 
OTTAWA 24 30 
TORONTO 23 28 
BUFFALO 22 27 

; BOSTON 24 21 
; MONTREAL 24 16 

CONFERtNCIAOCIDEaTAL 
Divisâo Noroeste 

Equipa J P 
COLORADO 23 35 
EDMONTON 26 31 
VANCOUVER ' 25 31 
CALGARY,..,.;-. 26 19 
MINNESOTA 25 19 

rVTSA 
Resultados de terça-feira 

Dall07,Tor93 | 
MU102,Mial01 | 
Lak 124, Ind 107 1 

Bos 87, Cle 72 | 
Atll02,Was75 | 
Sac 88, Hou 81 

.G43 

.600 

.46S 

.357 

.357 

.SOO 
3 .071 
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Campeonato Nacional de Futebol QQ (^awa©âcÊ) 
CIL J 

O 
r 
O 

<0 
c 
O 
N 
(A 
0) 

>o 
O 
(Q 
U 

(A 
(A 

ü 

1 OLIVEIRENSE 11 
2 FÀTIMA 10 
3 TORREENSE 10 
4 FEIRENSE 10 
5 SP.COVILHÀ 10 
6 VILAFRANQUEN. Il 
7 SANJOANENSE 11 
8 0LI.BAIRRO II 
9AC.V1SEU 10 
lOSP.POMBAL 10 
nu. COIMBRA 10 
12 MARINHENSE 11 
13 ALCAl'NS 10 
14 ARRIFANENSE 10 
15 CALDAS 10 
16 LOURINHANENS. 9 
17ÀGUEDA 11 
18CUCUJÂES 11 
19 TORRES NOVAS 10 

IP 

26 
25 
23 
19 
19 
17 
17 
15 
15 
14 
11 
11 
II 
10 
9 
8 
7 
7 
4 

Resultados 
Sandinenses - Famalicào, 0-0 
FC Porto "B” - Esposende, 1-3 
Bragança - Gondomar, 2-1 
Trofense - Ermesinde, 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 Vêr 
Esposende - Sandinenses 

Gondomar - FC Porto "B" 
Ermesinde - Bragança 

Infesta - Trofense 
Fafe - Pevidém 

Moreirense - Leixôes 
Vilanovense - Sp. Braga "B” 

Lourosa - Canelas Gaia 
Paredes - Vizela 

c 
0> 
ü 
(Q 
C 
O 
N 

(A 
0) 

lO 
O' 
ni 
U 

(A 
(A 
ni 
ü 

O. IKQ,11J!IIPi^ J 

1 OLIVEIRENSE 11 
2 FÀTIMA 10 
3 TORREENSE 10 
4 FEIRENSE 10 
5 SP.COVILHÀ 10 
6 VILAFRANQUEN. Il 
7 SANJOANENSE II 
8 0LI.BAIRR0 11 
9 AC.VISEU 10 
10 SP.POMBAL 10 
11 U. COIMBRA 10 
12 MARINHENSE II 
13ALCAiNS 10 
14 ARRIFANENSE 10 
15 CALDAS 10 
16 LOURINHANENS. 9 
17ÀGUEDA 11 
I8CUCUJÂES II 
19 TORRES NOVAS 10 

IP 

26 
25 
23 
19 
19 
17 
17 
15 
15 
14 
II 
II 
11 
10 
9 
8 
7 
7 
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 - Fàtima, 2-3 
Arrifanense - Lourinhanense, 0-1 
(mterrompidu aw 65 minuios devulo ao ncvoeiro) 

Oliveira Bairro- Uniào Coimbra, 4-2 
Cucujàes - Alcai’ns, 0-0 
Folp. Caldas 

12’ Jornada 
Âgueda - Sp. Pombal 

Vilafranquense - Sp. Covilhà 
Sanjoanense - Académico de Viseu 

Feirense - Torreense 
Fàtima - Torres Novas 

Lourinhanense - Marinhense 
Uniào de Coimbra - Arrifanense 

Aicains - Oliveira do Bairro 
Caldas - Cucujàes 
Folga: Oliveirense 

Conflança total em Pena 
Os responsàveis do FC Porto transmitiram 

ao avançado Pena total confîança na sua 

conduta fora do Estâdio das Antas apos o 

jogador se ter queixado de assédio por parte 

de pessoas nâo identificadas. 

Pela segunda vez em poucos dias, Pena tornou pùblica a 
questâo num par de entrevistas a diferentes jornais, 
admitindo a dispôsiçâo de ”sair do FC Porto” caso os 
dirigentes duvidassem do seu bom comportamento. 
O jogador sentiu-se desconfortâvel quando alguns amigos Ihi 
confidenciaram terem ouvido comentârios pouço 
abonatôrios para um atleta profissional, referindo-o como 
nocti'vago e amigo dos ’’copos”. 
Pena colocou o seu représentante, Rui Neno, ao corrente da situaçâo que, de imediato, além de 
reiterar a confiança no jogador, lhe aconselhou a melhor maneira de eliminar o boato: levar o caso à 
atençâo da SAD portista. 
Apresentando as suas preocupaçôes ao administrador Reinaldo Teles, o responsâvel para a area do 
futebol, Pena foi sossegado quanto à confiança que merece nâo sô na administraçâo como no gabinete 
técnico, departamento que, de resto, forneceu as melhores informaçôes aos responsàveis da SAD sobre 
o excelente trabalho desenvolvido pelo avançado nos treinos. Em conclusâo: o que intéressa é o 
futebol, os golos, o resto é conversa. C3 

Taça Intercaniinental O Boca Juniors conquista pela segunda vez a Taça 
Intercontinental, mercê de uma entrada fulgurante no jogo 
de Tôquio, corn o ponta-de-lança Martin Palermo a assinar 

os dois golos, aos 2 e 6 minutos, de nada valendo o tento de 
Roberto Carlos, aos onze minutos. E o segundo titulo perdido pelo 
Real Madrid em 2000-2001, depois de ter cedido a Supertaça 
Europeia ao Galatasaray de Mario Jardel no arranque da época, no 
Monaco. Luis Figo - que sô apareceu na segunda parte, no periodo 
em que os espanhôis atacaram insistentemente mas sem perigo - 
trocou de camisola corn Riquelme, sucessor de Maradona com a 
camisola 10 do Boca Juniors e outra figura do encontro. [Zil 

Açores 

7“ Jornada 
Vila Franca - Flamengos, 5-0 
Lajense - Lusitânia, 0-1 
Santiago - Praiense, 1-0 
Angrense - Vilanovense, 4-1 

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

Madalena - Santo Antônio, 2-1 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 

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

J n» 

24 
21 
21 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
13 

9 
8 
7 
4 

Resultados 
Micaeiense - Seixal, 1-3 
Atlético - Câmara Lobos, l-O 
Operàrio 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", 0-1 
Sesimbra - Machico, 1-3 
Benfica "B" - Estoril-Praia, 4-1 

12’ Jornada 
Seixal - Benfica "B” 

Câmara de Lobos - Micaeiense 
Olhanense - Atlético 

Louletano - Operàrio Desportivo 
U. da Madeira - Lusitano de Évora 

Casa Pia - Barreirense 
Sporting "B" - Camacha 
Maritime "B" - Oriental 
Machico - Portimonense 
Estoril-Praia - Sesimbra 

de 
:S]3waâ 

CIL XQimiIFA 

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

10 
9 
9 

10 
9 
9 
9 

10 
9 

10 
10 
10 
10 
9 

10 
9 

10 
10 

21 
21 
18 
18 
17 
17 
15 
14 
14 
13 
II 
II 
II 
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, l-l 

Sérié C 
CIL XQUnilPÂ 

I OL.HOSPITAL 
*2 SOURENSE 
3 ESTARREJA 
4 VALECAMB. 
5 S. ROQUE 
6 P.CASTELO 
7 AVANÇA 
8 MANGUALDE 
9 OL. FRADES 
10 ANADI'A 

II F.ALGODRES 
12 MIRANDENSE 
13CESARENSE 
14SATÀO 
15 GAFANHA 
16GOUVE1A 
17 LOUSANENSE 
18GUARDA 

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 
II 
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 
o. XQHHDPA 
1 MAFRA 
2 OL.MOSCAVIDE 
3 AG.CAMARATE 
4 RIB.BRAVA 
5 r MAIO 
6 ALCOCHETENSE 
7 ODIVELAS 
8 CORUCHENSE 
9 SACAVENENSE 
lOLOUREL 
11 PORTOSANTENS 
12 PONTASSOLENS 
13 ELVAS 
14 SINTRENSE 
I5CALIPOLENSE 
16 S.VICENTE 
17SAM.CORRE1A 
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, 1-1 
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 

CL IQUniIPÂ 

1 DRAGÔES SAND.^ 
2 P.RUBRAS 
3 ESMORIZ 
4 LAMEGO 
5 VILA REAL 
6AVINTES 
7 PEDROUÇOS 
8 T.MONCORVO 
9 REBORDOSA 
10 LIXA 
11 FIÀES 
12 AMARANTE 
13 P.BRANDÀO 
14 RIBEIRÀO 
15T1RSENSE 
I6S.MART1NHO 
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 
il 
11 
11 
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 O 
CIL XQUmiPA ^ IP 

1 BENFICA CB 10 26 
2BENEDITENSE 10 26 
3 PORTALEGRENS 10 20 
4EST.PORTAL. 10 18 
5 FAZENDENSE 10 17 
6ALCANENENSE 10 15 
7SERTANENSE 10 15 
8 PENICHE 10 15 
9U.TOMAR 10 15 
10 BIDOEIRENSE 10 13 
IIU. SANTARÉM 10 II 
12M1RENSE 10 10 
13SERNACHE 10 9 
14 PORTOMOSENSE 10 8 
15ALME1R1M 10 8 
16CARANGUEJE1R 10 8 
17 FERROVIÀRIOS 10 8 
18BOMBARRALENS 10 7 

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

Sérié F 
CL X<I{1D1EPA 

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

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 Benfica, 3-0 
Almansilense - Castrense, 3-0 
Palmelense - Pescadores, 1 -1 
Lusitano VRSA - Vasco Gama, 2-1 
Esperança Lagos - Pademense, i-1 
Almada - Quarteirense, 2-3 
Ourique - Fabril Barreiro, 3-0 
Juventude Évora - E. Vendas Novas, 1 -2 
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O MILÉNIO 

É assim a Taça, é assim o futebol. 
Voltando agora as atençôes para a la. 
Liga, a jornada do fim-de-semana, 
oferece: 
Sexta-feira, dia 1 de Dezembro, às 
14h30, com transmissâo na SporTV, o 
Belenenses-Guimarâes. 
Sâbado, dia 2, às llhOO, Beira Mar- 
Desportivo das Aves (SporTV) e, às 
14h00, Sp. Braga-F.C. do Porto, corn 
transmissâo na RTPi. 
No domingo, dia 3, às lOhOO, 
Campomaiorense-Maritimo e Estrela 
da Amadora-Gil Vicente e, ainda, 
Boavista-Alverca. As IGhOO, Benfica- 

É verdade, a Taça continua a merecer 
as atençôes dos adeptos do futebol, 
porque continua a oferecer surpresas. 
Nesta passada 4a. Ronda da Taça de 
Portugal, o surpreendente Sp. de 
Braga, foi "surpreendido" em casa, 
pelo Estoril Praia, a militar na II 
Divisào B. Foi derrotado, por 2-1! 
Pimba! Foi-se um gigante. 
Em Moreira de Cônegos, pela terceira 
vez na Taça de Portugal, o Vitoria de 
Guimaràes saiu...pela porta pequena. 
O Moreirense da II Divisào B, bateu- 
o, por 4-3. Pimba! Na Madeira, o 
Salgueiros viu-se "esmagado" pelo 
Nacional, por 3-0. Pimba, vai outro. 
Em Campo Maior, o 
Campomaiorense foi batido pelo 
Benfica, por escasso 1-0 e, em Leiria, 
o Estrela da Amadora "foi à vida" 
batido, por 1-0, pela Uniâo de Leiria. 
Uma ronda, 5 primodivisionârios fora 
da Taça! 
Por inferioridade numérica de 
jogadores do Beira Mar, no jogo corn 
a Sanjoanense, este nâo chegou ao 
fim, quando o resultado era de 1-1. A 
decisâo final fica para a Federaçâo 
Portuguesa de Futebol. 
Passaram aos 16 avos de final, a ter 

lugar no dia 30 de Dezembro, 
Benfica, Sporting, F.C. do 
Porto, Belenenses, Boavista, 
Desportivo das Aves, 
Maritimo, Alverca, Farense, 
Gil Vicente, Estoril, Nacional 
da Madeira, Uniâo de Leiria, 
Paços de Ferreira, Rio Ave, 
Felgueiras, Leixôes, Louletano, 
Leça, Varzim, Feirense, 
Infesta, Famalicâo, Bragança, 
Penafiel, e os vencedores dos 
jogos Sanjoanense-Beira Mar e 
Oliveirense-Gondomar. 

Sporting, com transmissâo na SIC. 
Também, no domingo, mas âs 
llhOO, os jogos: Uniâo de Leiria- 
Salgueiros e Paços de Ferreira- 
Farense. 
Vai ser concerteza um fim-de- 
semana ârduo pois, pelo menos, o 
Sp. Braga-Porto e o Sporting- 
Benfica, vâo fazer sofrer muita 
gente e correr muita tinta. 

NDETTA 
Telecom Corp. 

por minuto para Portugal. 
Continente, Açores e Madeira. 
24 horas por dia, 7 dias por semana. 

□ivisâo da Symp 
41 GeorgejdBÜt^^^^ 

ipiriiiilaldie longa dîsiâili^a 
que fala a sua linguitr 

- iKtriçâo Grâtis 

Igi^âo Directa 
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