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Natal das Ci 
Foi mais um grande sucesso! 

Esta iniciativa conjunta da Casa 
do Alentejo e da CIRV-fm, é jâ 
um acontecimento com raizes 

entre nos. Este ano foram 
batidos todos os recordes. 340 

crianças inscritas! 
A Casa do Alentejo em Toronto 

encheu até ao... salâo do Bar. 
No salâo principal, todas as 

crianças e alguns familiares e, 
na sala contigua, os pais e gente 

ligada à Direcçâo da Casa e 
voluntarios. 

Um meu* de gente pequena, 
ladina e feliz, aproveitando bem 

o seu dia de festa. 

PSD e CDS/PP 
enaltecem actuaçâo 
do Governo 
PSD, CDS/PP e 
PS enalteceram o 
comportamento 
do Governo nas 
negociaçôes da 
Cimeira de Nice, 
considerando 
que "Portugal 
ganhou" ao 
alcançar 
resultados 
"melhores do que 
o esperado". 
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dûûuna 
sem vertebras 

O proximo Présidente dos EUA (escrevo, mais 
uma vez, sem ter a certeza de quern é), tern 
dado "agua pela barba" aos advogados de um e 
outro candidato, aos Juizes "politicos" de um e 
outro lado, aos Tribunais e Supremos Tribunais 
da Florida e, acima de todos, às Senhoras e 
Senhores Justiça do Supremo Tribunal dos 
EUA. 
Uma "batata quente" que escaldou muitas maos 

e que vai fazer rolar muitas cabeças às 
escondidas... 
Depois da apresentaçâo dos argumentos dos 
advogados de Gore e de Bush ao Supremo 
Tribunal dos EUA, no final, um dos 
meritlssimos Juizes -ou Mr. Justice-, disse: 
"Talvez nunca venhamos a saber quern foi o 
vencedor da corrida à Casa Branca mas, uma 
coisa sabemos, quern a perdeu!" 
Sentença correcta para a "salganhada" que a 
Florida ofereceu à Democracia dos EUA. 
Naturalmente, os "justiceiros" americanos nao 
poderiam levar a vida a contar e a recontar, 
num dia, e anular no outro. Era preciso pôr um 
travâo a esta insôlita situaçâo. E foi o que 
fizeram. Se Al Gore e seus pares desistirem da 

corrida à recontagem e à Casa Branca 
(impugnar a designaçào dos 25 Grandes | 
Jurados do Estado da Florida), o Mr. W. Bush, f 
vai ocupar o cargo de Présidente dos EUA, | 
numa situaçâo, quanto a nos, caricata. Sem que | 
ninguém tenha a certeza de quem realmente 
ganhou a corrida e tendo meia populaçâo dos ^ 
EUA contra. Isto para além de uma atroz falta | 
de tacto politico... f 

Se calhar, ganhando Bush, acaba por perder os 
EUA, ganhando Gore com a derrota, o | 
beneficio da düvida e o Natal em familia. m 

I 
JMC 

Tu cfl Tu 
Olà, carissimos amigos! 
Nas passadas terça e quarta-feira, tivemos o 
sâo convivio de muitos amigos naja 
tradicional "Christmas Open House" da 
CIRV-fm, com ouvintes, artistas, dirigentes 
clubisticos e associativos, comerciantes, 
industrials e politicos. Dois dias 
memordveis para todos nos. Nem a neve 
afastou os nossos amigos! 

Por falar em amizades, vamos aqui recordar breves 
quadras da nossa Bia Raposo, da Casa do Alentejo 
e do seu Grupo Coral. Ela enviou-nos varias 
quadras mas a falta de espaço so dâ para algumas... 

Venho um pouco atrasada 
Confessa sem inocência 
Vale mais tarde que nunca 
Descarrego a consciência 

O meu pequeno Milénio 
Dois anos comemorou 
Dou-lhe os meus parabéns 
E a quem com amor o fundou... 

E, dentro do seu estilo, Bia Raposo, prosseguiu os 
elogios a O Milénio, o que muito agradecemos. 
Depois, finalizou, com este verso... 

Parabéns colaboradores 
Aceitem minha saudaçào de NATAL 
Dos Alentejanos sonhadores 
Vos sois bem merecedores 
De um ABRAÇO FRATERNAL. 

Ao casai Raposo e às comadres e compadres do 
nosso Alentejo, retribuimos os votos e o abraço 
fraternal. 

O Clube Académico de Viseu of Toronto 
comemora o seu llo. aniversario no fim-de-semana 
de 15 el6 de Dezembro. 
O tradicional PORTO D'HONRA terâ lugar sexta- 
feira, dia 15, na nova sede-social, 34 Caledonia 
Road, em Toronto. Os nossos parabéns aos beirôes 
por mais este aniversario e que possam, por muitos 
anos mais, usufruir das vantagens que o clube Ihes 
proporciona em terras tao distantes. 
Info: (416) 604-1125. 

O Sport Club Angrense of Toronto realiza a sua 
Assembleia Geral Ordinaria, sexta-feira, 22 de 
Dezembro, às 19h30, na sede-social. Além da 
leitura e votaçâo da acta anterior e do balancete do 
Movimento Financeiro, terâ lugar a Eleiçâo dos 
Novos Corpos Gerentes para 2001. No domingo, 21 
de Janeiro de 2001, sera a Assembleia Geral para a 
tomada de posse dos elementos eleitos. 

O Congresso Nacional Luso-Canadiano comunica 
a todos os portugueses que vâo ter lugar as eleiçôes 
para PRESIDENTE NACIONAL e Vice- 
Presidente NACIONAL do CNLC. 
Todos os portugueses ou descendentes que vivem 
no Canada podem candidatar-se as estas posiçôes. 
Enviem carta ou Faxe, corn identificaçâo e razôes 
para a candidatura, até à meia-noite de 31 de 
Dezembro 2000, para a sede do Congresso, 85 
Glendale Ave., 2o. andar, Toronto, Ontârio M6R 
2S8, ou Fax: (416) 530-6612. 
Mais informaçôes por intermédio da Comissâo 
Eleitoral do Congresso Nacional: (416) 530-6608. 

Mario Silva, acumulou cargos 

As Comissôes Permanentes da Câmara Municipal 
de Toronto -6 no total-, e algumas mais Comissôes 

Municipais, elegeram os seus présidentes e vice- 
presidentes no passado dia 7 de Dezembro. 
O Vereador luso-canadiano Mârio Silva foi eleito 
pelos seus colegas da Comissâo de Planeamento e 
Transportes como vice-presidente. 
O Verador Mârio Silva -da ârea da Davenport, 
circulo eleitoral 18, foi igualmente eleito para vice- 
presidente da Comissâo de Trânsito de Toronto 
(TTC). 
Para além de pertencer à Direcçâo do Festival 
Internacuional de Cinema em Toronto e do 
Hospital Mount Sinai e, ainda, de varias 
associaçôes de comerciantes e de residentes da sua 
ârea, assim como ser o représentante de Toronto no 
Conselho Internacional para Iniciativas 
Ambientais a nivel local (ICLEI) e da Uniâo 
Internacional das Autoridades Locals (IULA), 
Mârio Silva foi nomeado para présidente da 
Canadian Exhibition Place (CNE). Até ao 
momenta nenhum outro Verador foi nomeado para 
a CNE. 
Mârio Silva, quando confrontado pelos Orgâos de 
Informaçâo sobre esta acumulaçâo de 
responsabilidades, nâo hesitou em responder: 
-Pretendo representar os meus municipes na 
Assembleia Municipal e é corn prazer que recebo 
estas responsabilidades acrescidas. 

E realmente de registar corn orgulho a constante 
subida de respeito e consideraçâo de Mârio Silva 
junto dos seus colegas Vereadores e dirigentes 
politicos. 
Estamos todos de parabéns 

Bom, na prôxima ediçâo jâ estamos "em cima" do 
Natal. 
Boas festas. 

Uy JMC 
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Pequenas histôrias de NTE 
O Antonio Pombeiro Pacheco 
nasceu na Ribeirinha, Sâo Miguel, 
em 27 de Novembre de 1928. 

Na Igreja da Conceiçâo da Ribeira Grande casou 
com Maria Cabrai Pimentel, no dia 18 de Setembro 
de 1956. A Maria Cabrai nasceu na Ribeirinha, Sâo 
Miguel, no dia 17 de Outubro de 1934. 
O Antonio Pombeiro Pacheco emigrou para o 
Canada à procura de melhor vida para a familia. 
Partiu de Sâo Miguel no dia 25 de Março de 1960 e 

Antonio Ppmbefrp Pacheco 
e a sua muVi^ Maria \ 
Cabrai Pacheéti^^^"* ^ ' /■ 

chegou a Montreal no dia seguinte. 
Sua mulher e os très filhos até entâo nascidos na 
Ribeirinha, Manuel Jeremias, Maria Conceiçâo e 
Lùcia de Fâtima, chegaram em Setembro de 1961, à 
cidade de Montreal. Em Montreal, nasceu o quarto 
rebento da familia Pacheco, a Helena Pacheco. 
Logo no inicio, por "obra e graça" do destino, o 
Antonio Pombeiro Pacheco, foi trabalhar para o 
Aeroporto, para os serviços de limpeza. Esteve très 
meses nestes serviços, passando de seguida para a 
cozinha da Caras, também no Aeroporto. Aqui 
trabalhou 2 anos. Cansado de lavar pratos, passou 
a empregado de uma Peixaria. Nâo satisfeito com o 
trabalho, passou para a Mercearia "Casa Estrela da 
Manhâ", onde se manteve 5 anos. Em 1972, o 
Antonio Pacheco resolveu adquirir a mercearia. 
Eicon à frente da "Casa Estrela da Manhâ" com 
sucesso até 1995, altura em que se reformou. 
Paralelamente à sua vida de trabalho e familiar. 
Antonio Pombeiro Pacheco, participou na 
fundaçâo da primeira Filarmônica Portuguesa de 
Montreal (1972), e foi seu director durante 18 anos. 
E ainda sôcio da Associaçâo Portuguesa do Canada 
(Montreal); da Casa dos Açores do Quebeque e da 
Casa dos Pais, um centro de convivio para idosos. 
Uma vida de trabalho e social intensa nâo permitiu 
que o casai Pacheco pudesse voltar à terra-mâe. 

Antonio Pombeiro Pacheco 

Mas, "umas voltas" pelo Canadâ e Estados Unidos 
da América, têm acontecido corn alguma 
frequência... 
Hoje, a familia Pacheco vive em Laval, Quebeque. 
Missâo cumprida e comprida. 

JMC 

Milhares de bovinos contaminados 
entraram na cadeia alimentar 
Paris - Cerca de 9.800 vacas foram contaminadas 
pela doença das vacas loucas em França e a 
maioria entrou na cadeia alimentar, segundo um 
estudo de uma investigadora britânica que sera 
hoje publicado na revista cientifica britânica 
Nature. Esta projecçâo numérica baseia-se nas 
percentagens conhecidas de incidência da 
encefalopatia espongiforme bovina (BSE) em 
França e na Grâ-Bretanha e constitui a primeira 
tentativa de quantificar o numéro de animais que 
escaparam aos mecanismos de detecçâo da doença 
utilizados em França. A autora do estudo, Christl 
Donnelly, do departamento de Epidemiologia das 

Doenças Infecciosas da Imperial School of 
Medicine de Londres, explica que entre 4.700 e 
9.800 animais foram infectados desde 1987, data 
em que a epidemia foi descoberta. O numéro 
cairia para 1.200, se todos os animais que 
apresentavam sintomas manifestos da doença 
tivessem sido identificados, um cenârio 
fortemente improvâvel, segundo a epidemiologista. 
"Mais de 80 por cento dos animais infectados corn 
BSE foram abatidos para serem consumidos antes 
do ano 2000", informou à AFP Christl Donnelly. 
A investigadora considéra que sô em 2000 este 
numéro se situa entre 49 e 100, em funçâo da taxa 

de detecçâo. O 
seu calcule do numéro 
de animais infectados 
é largamente superior 
aos numéros oficiais 
fornecidos pelas 
autoridades francesas. Mas é 
insignificante, quando 
comparado corn o numéro de 
animais abatidos todos os anos 
para fins de consume, que se 
aproxima dos 5,7 milhôes por 
ano, salienta a revista britânica, 

iMFiiCf LIQUIDATION CENTRES 
Nova estabelecimento em Mississauga 

Mobi'lias, Aparelhagens Elesctrônicas, 
Stock de firmas em bancarrota, 

Mercadorias roubadas recuperadas, 
Artigos salves de 

desastres naturals. 

530 OTTO RD., UNI.25, MISSISSAUGA 
KENNEDV/COURTNEV PARK 

SOS 

Acadia Travel Agency 
850 COLLEGE STREET, EM TORONTO ’ 

Venha conhecer connosco « 
as belezas do Brasil 
Rio e Sul do Brasil em 3 de Fevereiro 

Rio e Nordeste Brasileiro em SB de Fevereiro 

©(D3)! 
Tel: 4i6-S37-S643 
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(HUE: 

Encontrados restos mortais 
de 3 presumiveis vitimas 
da Caravana da Morte 
Santiago do Chile - Os restos 
mortais de très presumiveis vitimas 
da Caravana da Morte, caso pelo 
qual Augusto Pinochet é processado 
pela justiça chilena, foram 
descobertos numa vala comum do 
cemitério de Copiapo (norte do 
Chile), indicaram fontes judicials. 
O juiz Juan Guzman Tapia, 
encarregado de instruir as 190 
queixas apresentadas contra o ex- 
ditador pelos crimes cometidos 
durante o seu regime (1973-1990), 
decidiu deslocar- se a Copiapo, 675 
quilômetros a norte da capital, 
precisaram as fontes. Guzman preve 
deslocar-se ao local com uma 
equipa de médicos legistas e 
investigadores da policia para 
examinar os restos mortais que, 
segundo as primeiras informaçôes, 
apresentam impactos de bala no 
torax e face. 
A Caravana da Morte foi um 
comando militar que percorreu o 
Chile a bordo de um helicôptero, 
um mês apôs o golpe de Estado de 
1973, e executou 75 opositores 
politicos detidos em esquadras de 
todo o pais. Corn base em "suspeitas 
fundamentadas" de que o antigo 
ditador ordenou directamente a 
operaçâo, o Supremo Tribunal 
chileno decidiu, a 08 de Agosto 
passado, despojar Pinochet da sua 
imunidade parlamentar, abrindo 
assim a via ao seu processamento 
judicial. 
No quadro da investigaçâo que 
levou a cabo sobre os homicidios e 
raptos das vitimas da Caravana da 
Morte, algumas das quais nunca 
foram encontradas, o juiz Guzman 

Tapia ordenou, a 01 de Dezembro 
ultimo, a inculpaçâo e colocaçào 
sob prisâo domiciliâria do general 
Pinochet. 
Todavia, segunda-feira, esta ordem 
foi anulada pelo Tribunal de 
Recurso na sequência de uma 
petiçâo apresentada pela defesa do 
general. 
Esta medida foi imediatamente 
seguida da apresentaçâo pela 
acusaçâo de um recurso ao 
Supremo Tribunal, que vai 
examinar o caso provavelmente 
segunda ou terça-feira. 
O Supremo aguardou que 
passassem 24 horas sobre a decisâo 
da instância inferior para o caso do 
Conselho de defesa do Estado 
(Procuradoria), que apresentou 
algumas das queixas contra 
Pinochet, pretendesse juntar-se ao 
recurso da acusaçâo. 
Em vez de se juntar ao recurso o 
Conselho preferiu entregar uma 
solicitaçào ao juiz Guzman para 
que este submeta o ex-ditador aos 
exames neurolôgicos previstos na 
lei. A nâo realizaçâo destes exames 
e do interrogatôrio do ex- ditador 
foram os motivos invocados pelo 
Tribunal de Recurso para anular a 
ordem de prisâo domiciliâria e 
inculpaçâo. Na sua nota ao juiz 
Guzman, o Conselho de defesa do 
Estado explica que "se abstém de 
recorrer contra esta decisâo" do 
Tribunal de Recurso porque "os 
motivos pelas quais a acçâo de 
anulaçâo foi aprovada estâo 
exclusivamente ligados a defeitos 
formais (...) que podem ser 
corrigidos oportunamente". 

Comunidade 
Sabado, dia 16 

-O Amor da Pâtria C. Centre realiza a sua festa de Natal das Crianças, no 
salâo de festas da Igreja de Santa Helena. 
-O Arsenal do Minho promove a Festa de Natal para os sôcios e sens filhos. 
Jantar e prendas para os mais pequenos. 
-A Irmandade da Igreja de Sta. Catarina de Siena, realiza a festa de Natal, 
corn inicio às I9h00. Brindes para crianças e irmâos da 3a. idade. 

□amingo, dia 17 

-Festa de Natal da Casa dos Açores -2000, corn inicio às I5h00. Haverâ 
prendas e sandes para os filhos (até lO anos) dos sôcios. 
Gerome the Gnome, estarâ présente. 

Passagens de ano 

-A Associaçâo Cultural do Minho realiza a sua tradicional passagem de ano 
no Ukrainian N. F. Hall, no 297 da College, junto da Augusta, em Toronto. 
Um jantar maravilhoso, muita mùsica e alegria. (416) 781-9290, ou 654-4442, 
ou 656-6021. 
-A Igreja de Santa Maria dos Anjos, 1481 Dufferin St., em Toronto, tem para 
os sens paroquianos e amigos uma grandiosa passagem de ano. Réservas: 
(416) 767-1295, ou 652-6787. 
-A Casa Cultural de Vila do Conde realiza a passagem de ano no Ukrainian 
Hall, na College e Augusta, em Toronto. Jantar, baile e surpresas à meia- 
noite. Réservas: (416) 653-6227, ou (905) 896-2373. 

iRLHIlPfl DO nORTE: 

Clinton apela para desarmamento 
total dos paramilitares 
Belfast - O présidente norte- 
americano, Bill Clinton, apelou em 
Belfast para o desarmamento total das 
forças paramilitares e anunciou a 
intensificaçâo da cooperaçâo entre 
Washington, Londres e Dublin na luta 
contra os opositores ao processo de 
paz. Num inflamado discurso pela paz 
frente a cerca de 7.000 pessoas no mais 
novo estâdio de Belfast, Clinton 
declarou que "todas as armas devem 
ser desactivadas completamente e 
para sempre", acrescentando que o 
futuro da Irlanda do Norte deve 
pertencer doravante "aos boletins de 
voto e nâo às balas". Clinton anunciou 
que os Estados Unidos vâo intensificar 
a sua cooperaçâo corn a Grâ-Betanha e 

a Irlanda para lutar contra os grupos 
que continuam a opor-se pela 
violência à paz. 
O présidente norte-americano 
sublinhou reiteradamente nâo ser 
possivel voltar atrâs no processo de 
paz e que para beneficiar dos 
dividendos da paz a aplicaçâo do 
acordo de paz de 1998 deve ser 
plenamente realizada. Clinton, 
frequentemente aplaudido durante a 
sua intervençâo de cerca de meia 
hora, foi interrompido a dada altura 
por alguém do püblico oposto ao 
processo de paz. "Se concordar em 
ignorar-me, eu farei o mesmo", disse 
Clinton ao contestatârio, que nâo 
respondeu. 

Protegendo a sua saûde. 
Barbara Beattie irabalha coin o seu cào polkia Rookie e os strus colegas na 
Agência Canadiana de Irispeçâo de Aliraeritos, (Canadian Food Inspection Acjtnicy/ 
Agence canadienne d'inspection des aliments), Eles ajudarn a impedir a entrada 
no Canada de artigos proibidos que podern danificar as riossas plantas e animais 
ou contaminai' as nossas provisoes de alinientos. Este é ajxmas um dos muitos 
senùços destinados à proteçâo da saüde de todos os Canadianos. 

Para tomar conhecimenlo das centenas de serviços que o 
Governo C’anadiano tem à sua disposiçâo (em inglés ou em tranf;ês); 
• Visite o Centro C'anadiano de Acesso a Serviços (Service Canada Access Centre/ 

Centre d'accès Service Canada) mais proximo 
• Visite www.canada.gc.ca 
• Telefone para 1 800 O-Canada (1 800 622-0232),, 

'ÎTY/TDD: l 800 465-7735 Canada 
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PRESÉPIO GIGANTE 
llUmiNA LISBOA 
Lisboa jâ inaugurou o seu presépio gigante. 
Dezenas de cidadâos» catôlicos e nâo-catôlicos, 
concentraram-se domingo passado ao principio da 
noite na Alameda D. Afonso Henriques e 
assisüram com fé, emoçâo e espanto à cerimônia 
de bênçâo e iluminaçâo da obra de arte, presidlda 
pelo padre Vitor Feitor Pinto, présidente da 
Comissâo do Jubileu. A figura, que représenta o 
menino Jesus, Santa Maria e S. José, da autoria da 
artista Clara Menéres, é designada por Presépio 
2000 e trata-se de uma peça de invulgares 
dimensôes {12,8 métros de altura por 15 de 
largura) destinada a integrar as comemoraçôes do 
final do Ano Jubilar. O presépio agora erigido na 
Alameda D. Afonso Henriques» é fruto da 
iniciativa de um grupo de cristâos lisboetas que 
contou corn o ajjoio do Patriarcado de Lisboa e da 
autarquia (cjue disponibili/ou o e.spaui). "É uma 
obra feita por cristâos mas destinada a todos os 
ddadâos de Lisboa, seja de que religiâo furem. 
Trata-se de proporcionar um Natal diferente aos 
lisboetas. Aqui nada se paga, tudo se dâ", explicou 
Sofia Guedes, uma das mentoras da ideia. O padre 
Vitor Feitor Pinto, que procedeu à bênçâo do 
presépio, destacou o carâcter pluralista do mesmo; 
"E um momento ünico na abertura do terceiro 
milénio. O presépio é um valor crdtural, nâo 
pertence a nenhuma religiâo porque Jesus Cristo 
tocâ a todas as pessoas. Toda a cidade desejava 
uma obra desta envergadura, e ela ai esta”, Iafirmou numa pequena intervençào. "Que todos 
aqueles que por aqui passem nestes dias 
encontrem simplicidade, amor nos outros, justiça e 
libeidadc, tudo aquilo que este presépio pretende 
simbolizar®, considerou Feitor Pinto. 

^ ■■■■■■■■■■  ■■'■'■■■■■■■y  , ■mir'lîr "A:...:;::.:'..;  

Fotos e factos 

o candidato às eleiçôes presidenciais, Jorge Sampaio, 
em pré-campanha nos Açores. 

Os càes da Companhia de Cinotécnica da GNR, 
tem sido uma ajuda importante para as équipas de 

salvamento que trabalham no lugar de Frades, 
apôs uma enxurrada de âgua e lama. 

Na casa da cultura na cidade da Ribeira 
Grande, em Sào Miguel, uma tradiçào hâ 

mais de um século; um presépio corn cerca de 
2 mil bonecos em movimento. 

O Secretârio-Geral do PCP, Carlos Carvalhos, 
saûda emocionado a multidào apôs o seu 

discurso de encerramento, 
no Pavilhào do Atlântico. 

MnSITO: 

2.201 acidentes e 14 mortos, 
na semana passada 
A Brigada de Transite da GNR registou na semana passada 2.201 acidentes 
de viaçâo em todo o Pais, com 14 mortos, 85 feridos graves e 622 feridos 
ligeiros, anunciou a GNR. 
No mesmo période, entre 4 e 10 de Dezembro, a Brigada de Trânsito 
multou 3.105 condutores por excesso de velocidade, e deteve 58 dos 174 
condutores detectados corn uma taxa de alcool positiva. A BT detectou 
ainda 1.374 infracçôes graves e 200 muito graves, de prendeu 13 condutores 
que nâo tinham carta. Neste periodo, que incluiu um fim de semana 
prolongado, os agentes da BT ajudaram ainda 2.135 condutores em 
dificuldades nas estradas do Pais. 

The best kept secret in town! 
OBC Wood Gundy 
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A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontario 

(ACAPO) e a Federaçâo dos Comerciantes e Profissionais 

Luso-Canadianos (FPCBP), realizaram no Dundas Banquet 
Place, uma justa homenagem ao Vice-Consul de Portugal, 
Crescêncio José Ferreira, pelos seus 45 anos de bons serviços 

no Consulado-Geral de Portugal, Toronto e Manitoba, e pela 
sua prôxima aposentaçào do serviço pûblico. 

®Q“[BS(B3Q]®O0 00 
justa homenagem 

Crescêncio José Ferreira é o mais 
antigo funcionârio do Consulado- 
Geral de Portugal em Toronto. É um 
pioneiro duplo. Na emigraçâo da 
Madeira para o Canada e nos serviços 
consulares. 45 anos de bons srviços à 
Comunidade Portuguesa, a Portugal 
e ao Canada. 
Justissima esta homenagem da 
ACAPO e da FPCBP, antes da 
aposentaçào e, naturalmente, apôs a 
imposiçâo das insignias do Infante 
Dom Henrique, Grau de Oficial, 
imposta por S. E. o Présidente da 
Repüblica, Dr. Jorge Sampaio, e 
entregue, em Toronto, pelo SECP, 
Eng. José Lello. 
Présentes no almoço-homenagem ao 
Vice-Consul Crescêncio José Ferreira, 
as forças vivas da ACAPO e da 
FPCBP, o Cônsul-Geral de Portugal, 
Dr. Joâo Perestrello e mulher, 
politicos como Mario Silva, Joe 
Pantalone e Rosario Marchese, 
dirigentes de clubes e associaçôes, 
Orgâos de Informaçâo e muitos 
amigos... 
Depois dos Hinos do Canada e de 
Portugal, tocados pelo mùsico Tony 

Silveira, a apresentadora Clara Abreu 
abriu corn uma biografia simples e 
bonita do homenageado. Depois, o 
Conselheiro das Comunidades 
Madeirenses, José Mario Coelho, 
transmitiu as felicitaçôes do Governo 
Regional da Madeira e deu um 
abraço do Présidente Alberto Joâo 
Jardim, a Crescêncio José Ferreira, 
que agradeceu emocionado. 
O Governo Regional da Madeira 
enviou um Certificado de felicitaçôes 
ao Vice-Consul de Portugal, 
mencionando a insignia imposta pelo 
Présidente da Repüblica e 
salientando-o como "um ilustre 
madeirense corn provas dadas ao 
serviço do Pais, da Regiâo e da nossa 
Comunidade". O documente é 
assinado pelo Présidente da RAM, 
Dr. Alberto Joâo Jardim. 
Seguiu-se um magnifico almoço. 
Entre os présentes, entregaram 
lembranças ao Vice-Consul de 
Portugal, o présidente do Arsenal do 
Minho, Bernardino Ferreira; Carlos 
Sousa, da Casa do Alentejo em 
Toronto; José Mafra, do Rancho 
Folclôrico da Nazaré; o Clube 

Português de Mississauga, por 
intermédio de Raimundo Favas; Rui 
Gomes e seus compadres da 
Academia do Bacalhau, ofereceram- 
Ihe um emblema da Academia e 
fizeram-no Sôcio Honorârio e. Tony 
Dionisio e John Dias, da Local 183, a 
Estâtua do Trabalhador, simbolo do 
Sindicato que representam. 
Mario Silva, fez a entrega de um 
Certificado da Câmara Municipal de 
Toronto, em nome do Mayor Mel 
Eastman e, Joe Pantalone, um livro 
da Cidade de Toronto. 
Depois do vârios discursos em que foi 
salientado o caracter pessoal e 
profissional de Crescêncio José 
Ferreira, e do elogio feito pelo Cônsul- 
Geral, Dr. Joâo Perestrello, Joe 
Eustâquio, présidente da Aliança dos 
Clubes e Associaçôes Portugueses e 
Charles de Sousa, présidente da 
Federaçâo dos Comerciantes e 
Profissionais Luso-Canadianos, 
salientaram as razôes da homenagem 
e do exemplo que constitui para 
todos, o cidadâo e o Vice-Consul 
Crescêncio José Ferreira, e os seus 45 
anos de serviço püblico. Crescêncio 

José Ferreira, agradeceu sensibilizado 
a homenagem e a presença de tantos 
amigos. Desejou que o seu exemplo 
possa servir de uniâo entre os da sua 
idade e os mais jovens. É preciso que 
haja continuidade, para bem da 
Comunidade e do Pais em que 
vivemos. Charles de Sousa agradeceu 
a Joe Eustâquio a realizaçâo conjunta 
desta homenagem -ACAPO/FPCBP, 
sintoma de que, no futuro, tudo sera 
mais fâcil. Os responsâveis da 
ACAPO e da FPCBP ofereceram a 
Crescêncio José Ferreira, um belo 
quadro, pintado por Armando Jorge. 
Uma festa bonita e merecida, de 
homenagem a Crescêncio José 
Ferreira, o profissional sério e 
correcte, que sempre soube manter-se 
na sombra do seu gabinete, 
trabalhando para o todo e nunca para 
si. Vai aposentar-se do seu cargo e dos 
serviços püblicos. Jâ é uma saudade! 
Obrigado, Crescêncio Ferreira. 
O fim de festa teve lugar corn mùsica 
bem portuguesa, corn a dupla Manuel 
Moscatel e Carlos Teixeira, corn som 
de Tony Silva. 
Em beleza! 

JMC 
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PSD e CDS/PP 
enaltecem actuaçâo 
do Governo 
O PCP manteve-se alheado da discussâo na 
reuniâo conjunta das Comissôes parlamentares 
dos Negôcios Estrangeiros e dos Assuntos 
Europeus com o ministro Jaime Gama. Numa 
reuniâo marcada pelo consenso, o ministro dos 
Negôcios Estrangeiros começou por dar a 
conhecer as conclusôes da Cimeira de Nice e 
frisar que os objectivos de Portugal, em gérai, 
"foram contemplados". O PSD e o CDS/PP 
aliaram-se aos socialistas para enaltecer o papel do 
Governo naquela que foi a mais longa cimeira 
realizada no âmbito da Uniâo Europeia. Os 
democratas-cristâos, pela voz do deputado Basilio 
Horta, afirmaram que "o pais, desta vez, esta de 
parabéns" e Eduarda Azevedo, do PSD, 
concordou que "Portugal ganhou". "As 
expectativas nâo eram as mais positivas e a 
posiçào de Portugal deu um relevo assinalâvel" as 
negociaçôes, sublinhou Basilio Horta, para quem 
o permanente contacto do Governo corn os lideres 
dos partidos da oposiçâo foi positivo. Apesar das 
congratulaçôes, o PSD e o CDS/PP lançaram 
algumas questôes ao Governo, nomeadamente no 
que respeita à Comissâo Europeia, ao futuro da 
politica externa portuguesa e aos contornos e 
alcance das cooperaçôes reforçadas. Jaime Gama 
considerou que "a CE nâo sai diminuida" das 
negociaçôes, "porque hâ reforço dos poderes de 
orientaçâo". 

O ministro admitiu, contudo, que hâ 
determinadas âreas, que a Uniâo Europeia tem 
vindo cada vez mais a desenvolver, como a justiça 
e a politica externa, em que "o papel da comissâo 
nâo esta claramente tipificado". Gama disse ainda 
que, em matéria de politica externa, o Governo 
esta a envidar esforços corn a Grécia, a Bélgica, 
mas também a Austria e a Suécia. Face aos 
resultados da Cimeira, em que Portugal depuis de 
alguma pressâo conseguiu 12 votos no Conselho 
de Ministres dos Quinze, o ministro pediu aos 
deputados que passassem a mencionar Portugal 
"como um médio Estado-membro" e nâo como um 
"pequeno pais" da Uniâo Europeia. A composiçâo 
da Comissâo (mantendo-se tal como esta até 
2005), a reponderaçâo de votos, as cooperaçôes 
reforçadas e a adopçâo da maioria qualificada em 
matérias em que era necessâria a unanimidade 
foram os principais pontos em debate na Cimeira 
de Nice. 

BE pede demissâo do 
primeiro-ministro 
Lisboa - O Bloco de Esquerda considerou que 
o primeiro-ministro "deve demitir-se" no caso 
de se provar que ocultou informaçôes sobre o 
caso da polémica Fundaçâo para a Prevençâo 
e Segurança (EPS). 
Em causa estâo as revelaçôes feitas pelo ex- 
ministro da Administraçâo Interna Fernando 
Gomes no Parlamento, de que Antonio 
Guterres foi avisado emjunho da alegada 
"falta de transparência" da EPS. "Sô a verdade 
é aceitâvel. Em consequência, o primeiro- 
ministro deve demitir-se se esta acusaçâo for 
verdadeira e se tiver alguma responsabilidade 
na ocultaçâo deste Fundaçâo-gate e se tiver 
mentido ao pais", acentua o BE em 
comunicado. 
Os bloquistas consideram que Antonio 
Guterres "deve de imediato esclarecer o pais, 
o Parlamento e o Présidente da Repüblica 
acerca do caso" da EPS. "Esse esclarecimento 
é fundamental. E urgente", acrescentam. 
O Bloco recorda que o caso da EPS "jâ era um 
escândalo nacional", porque, através delà, 
"assessores em duplo emprego asseguravam, 
corn verbas faraônicas, algumas das funçôes 
que o Ministério dévia concretizar". 
"A ocultaçâo dos objectivos da iniciativa, o 
subterfügio na legalizaçâo e funcionamento 
deste Fundaçâo, a falta de esclarecimento dos 
sens métodos e contabilidades jâ exigiam um 
esclarecimento politico", argumentam. 
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Combatentes do Ultramar - um pouco de histôria 
Escrito e lido por Raül 
Mesquita, ousamos publicar o 
texto integral do apontamento 
"Comabatentes do Ultramar - 
Soldados de Portugal", que fez 
parte das cerimônias do lo. 
Encontro-Montreal 2000, dos 
Combatentes do Ultramar, que 
teve lugar no passado dia 18 de 
Novembre, integrado na 
Semana dos Combatentes do 
Ultramar na Casa dos Açores do 
Quebeque. 
Reza, assim: 

"A razâo que nos reune hoje 
aqui tem a ver principalmente 
corn as très frentes em que as 
tropas portuguesas estiveram 
empenhadas: 
ANGOLA-GUINÉ- 
MOÇAMBIQUE. 

S3 DE JANEIRO DE 1363 
QUINÉ 

Na Guiné, as acçôes de guerrilha foram 
iniciadas pelo PAIGC em Janeiro de 
1963, corn um ataque ao quartel de 
Tite, a sul de Bissau, junto do rio 
Corubal, embora outras pequenas 
acçôes tivessem ocorrido antes. As 
operaçôes estenderam-se rapidamente a 
quase todo o territôrio, em continue 

crescendo de intensidade, que exigiu o 
empenhamento de efectivos 
portugueses cada vez mais numerosos. 
Para compreender as dificuldades do 
movimento nacionalista na Guiné, 
basta lembrar que, quando começou a 
guerra, mais de 90% da populaçâo era 
analfabeta e apenas 14% de homens, na 
sua maioria de cabo-verdeanos, tinham 
formaçào universitâria. 
O nacionalismo e a luta anticolonial na 
Guiné e Cabo Verde estiveram 
profundamente ligados à figura 
carismâtica de Amilcar Cabrai. 
Estudante de Agronomia em Lisboa, 
aqui se encontrou, na Casa dos 
Estudantes do Império, corn outres 
futures dirigentes negros, entre os quais 
se destacaram os angolanos Agostinho 
Neto e Mario de Andrade, o sâo- 
tomense Francisco José Tenreiro e os 
moçambicanos Eduardo Mondlane e 
Marcelino dos Santos, empenhado-se, 
como todos eles, na "reafricanizaçâo 
dos espiritos". 
Na sua preparaçào, o PAIGC contou 
corn uma retaguarda segura na Guiné- 
Conacri, onde foi instalado o seu 
quartel-general, vindo também a obter 
o apoio do Senegal. 
A fase pré-insurreccional, de 1959 a 
1963, teve especial importância para o 
PAIGC, porque muitos quadros 
preparados em Conacri passaram 
clandestinamente a fronteira para viver 

no seio das comunidades locais, onde 
levaram a cabo um permanente 
trabalho politico. O seu êxito foi 
diverse, de acordo corn o 
desenvolvimento e as caracteristicas 
dessas comunidades , mas o sucesso 
maior ocorreu junto da etnia balanta, a 
mais numerosa e corn maior dispersâo 
geogrâfica, cujo nûcleo principal vivia 
no centre da Guiné, em zona de 
floresta de dificil penetraçâo, corn 
contactes corn as fronteiras da Guiné- 
Conacri e do Senegal. 
Na Guiné, a guerra iria tornar-se muito 
dificil para as forças portuguesas nâo 
apenas pela capacidade da guerrilha, 
como pelas condiçôes fisicas do terreno. 
Foram estabelecidas très zonas de 
operaçôes: Zona Norte, Zona Sul e 
Zona Leste. Na zona litoral, os rios 
sinuosos corn margens protegidas por 
vegetaçâo densa, impunham cuidados 
corn a segurança, aumentando assim os 
tempos de transporte e provocado 
elevado desgaste em operaçôes de 
escolta. Por outre lado, nas extensas 
zonas alagadas (bolanhas), a vegetaçâo 
densa e rasteira (tarrafo) e o clima 
depauperante causavam grandes 
dificuldades às operaçôes tâcticas. As 
forças portuguesas em operaçôes 
encontravam-se muitas vezes, a 
descoberto em zonas sem qualquer 
protecçào e de lenta travessia, nâo 
tende acidentes naturals para se 

protéger das vistas e dos fogos, sofrendo 
baixas corn frequência e sô os apoios da 
artilharia e da aviaçâo permitiram, 
muitas vezes, ultrapassar situaçôes 
criticas. 
No interior, na zona leste, o clima 
semidesértico, corn elevadas 
amplitudes térmicas, e a ausência de 
âgua, constituia também ambiente de 
grande hostilidade para os militares, 
sendo a zona de Medina 
particularmente dificil, pois nâo sô as 
linhas de alturas das ultimas elevaçôes 
do Futa Jalon eram dominadas pelos 
guerrilheiros, como o terreno 
pedregoso, corn minérios de baixite, 
nâo proporcionava abrigo contra os 
ataques. Foi neste teatro operacional 
que as tropas portuguesas, Exército, 
Marinha e Aviaçâo, e os corpos 
especiais de Comandos, Fusileiros e 
Pâra-Quedistas actuaram corn 
sacrificios dignes de louvor, 
salientando-se a importância decisiva 
do confronte de dois homens de 
convicçôes estratégicas muito claras: 
Amilcar Cabrai e Antônio Spinola, de 
que se salienta, por parte do general 
português, a introduçâo de forte 
componente politica na sua actuaçâo 
junto das populacôes, ao mesmo tempo 
que, dotado de um espirito 
marcadamente ofensivo, procurava a 
supremacia, mesmo que transitôria, em 
todas as zonas em disputa. 
 Continua na prôxima ediçào 
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As nossas Comunidades, 
Boas Festas e Feliz Ano Nouo. 
Ao se aproximar o Natal, bem como o 
Fim de Ano que conduzirâ ao novo 
milénio, quero desejar as Boas Festas a 
todas as Comunidades Portuguesas, 
corn votos de um novo ano que, a cada 
um, propicie a realizaçâo dos seus 
desejos mais importantes. 
Uma palavra muito solidâria para 
todos aqueles Portugueses que, nos 
ültimos tempos, maiors dificuldades 
enfrentaram, quer devido a condiçôes 
de insegurança nos locais onde 
residem e trabalham, quer por causa 
de catâstrofes naturais. 
Invoco, corn sentida e respeitosa 
lembrança, aqueles que, durante o ano 
2000, partiram para sempre. O seu 
testemunho de vida, o seu exemplo de 
trabalho e a amizade e solidariedade 
que, ao longo da sua vida, dedicaram 
aos que os rodeavam e às 
Comunidades Portuguesas em gérai. 

constituirào incentivo para 
continuarmos a construir o mundo 
que eles legitimamente desejaram. 
A todos os Portugueses, um muito 
obrigado, orgulhoso de Vos. Pela 
maneira como prestigiadamente 
tendes sabido honrar Portugal e como 
continuais a Naçâo Portuguesa pelos 
quatro cantos do mundo. Mesmo 
quando Lisboa, como vem sendo o 
caso, vergonhosamente secundariza os 
Portugueses emigrados e, com o 
dinheiro dos contribuintes, gasta rios 
de dinheiro corn paises strangeiros 
sem quaiquer contrapartidas para 
Portugal e até beneficiando clientelas 
corruptas nalguns desses Estados para 
onde enviamos fundos de maneira 
leviana e irresponsâvel. 
Aos meus conterrâneos Madeirenses 
em particular, aos quais me ligam 
especiais responsabilidades pelas 

W\dm-. 

Ex-ditador Sani Abacha foi 
assassinado corn uma maçâ 
Lagos - O chefe da Junta Militar da 
Nigéria, Sani Abacha, foi 
assassinado por um amigo, o ex- 
ministro Jerry Useni, disse à 
imprensa um funcionârio superior. 
Sani Abacha, que morreu em 08 de 
Junho de 1998, foi vitima de uma 
maçâ envenenada oferecida por duas 
prostitutas recrutadas por Useni, 
declarou um antigo governador 
militar do Estado de Borno 
(Nordeste), o ex-capitâo Lawal 
Haruna. Haruna, que falava hoje à 
imprensa sobre um livro que esta a 
escrever, afirmou que o general 
Abacha, cuja morte foi oficialmente 
atribuida a ataque cardiaco, jâ tinha 
escapado a duas tentativas 
a/iteriores de assassinio. Da primeira 

vez, valeu-lhe ter mudado de viatura 
durante uma deslocaçâo, porque o 
primeiro carro estava armadilhado 
corn uma bomba. Da segunda vez, 
em 1997, escapou à morte durante 
um golpe de Estado em preparaçâo, 
neutralizado pelos seus conselheiros 
de segurança. "A terceira tentativa 
foi bem sucedida. Foi Jerry Useni 
que a preparou e executou, 
utilizando uma maçâ e duas 
mulheres", afirmou o ex-capitâo 
Lawal Haruna à imprensa. 
Abdulsalami Abubakar, que 
sucedeu a Abacha em 1998, afirmou 
em 1999 que o seu predecessor se 
encontrava corn duas mulheres num 
hotel de que era proprietârio, na 
noite em que morreu. 

Foi vftima de acidenteP 
Ficou magoado? 

Nôs somos um grupo de especialistas experientes 
em acidentes pessoais. Um grupo dedicado e trabalhador 
que se compromete consigo e por si. 

Nâo volte a ser prejudicado por algumas companhias de seguros. 
Nôs protegemos os vossos direitos. 

Temos como missâo fazer o melhor e providenciar todos os cuidados 
aos clientes. Procurar dar o mâximo por um preço razoâvel e respeitar 
os desejos dos clientes. 

Rizzotto Ipacs LLP-Lawyers 
^5464 Dundas St. W. Toronto 

Ontario M9B 1B4 

Fale corn Eduardo Furtado. 
Eie fala a sua Imgua. 

(416) 239-8990 

funçôes que exerço na nossa terra, 
onde também têm interesses 
legitimos, a expressâo do meu mais 
profundo reconhecimento, gratidâo e 
respeito. 
Pela forma como, ao longo destes liiais 
de vinte anos, nâo sô recebi o vosso 
apoio, e sobretudo incentivo 
fundamental, como contei corn o 
vosso forte contribute e empenho no 
proceso de desenvolvimento da 
Madeira. 
Os Madeirenses residentes no 
estrangeiro, numa importante 
percentagem vêm acompanhamento a 
evoluçâo do nosso arquipélago. Sabem 
da mudança radical que aqui se 
operou. Partilham da nossa luta anti- 
colonial para a obtençâo de uma 
verdadeira e maior Autonomia 
Politica no seio da Repüblica 
Portuguesa. Observam a decisiva 
integraçâo da Regiâo Autônoma na 
Uniâo Europeia. 
Isto muito tem do entusiasmo, 
participaçâo e confiança dos 
Madeirenses residentes no 
estrangeiro. 
O mundo transformou-se. As 

Por: 
Alberto 
Joào 
Jardim 

Comunidades Madeirenses, mesmo 
corn as novas geraçôes jâ 
definitivamente fixadas nos paises 
para onde emigraram, vêem na 
Madeira um complemento importante 
e um espaço racionalmente disponivel 
para o desenvolvimento e cautela dos 
seus interesses econômicos, para as 
suas actividades de férias e lazer, bem 
como um marco cultural a ser tido em 
conta, geracionalmente, através dos 
tempos. 
Nôs, Madeirenses, gente de têmpera 
rija, saberemos prosseguir e 
conquistar os futuros. 
Celebraremos o Natal de acordo corn 
as nossas melhores Tradiçôes que 
nunca se perdem. Numa certa 
saudade, é verdade. Mas agradecendo 
a Deus as maravilhas das Técnicas que 
nos dâo as telecomunicaçôes e o aviâo 
que rapidamente a todos aproximam. 
Um Santo Natal para as Comunidades 
Portuguesas. 
Boas-Festas, como costumamos repetir 
uns aos outros. 
E um Ano Novo muito feliz. 

RA'/FI' 

^ob a ^zâncui 

de TStanco 
tam p^aza si todos 

os sazoiços da uma boa 

acacia da oiagaus. 

(Zûnkaça o mutièo 

aiajandû com a 

^JtXat ^^Hlzaual 

r^(u^ucz de autonwaeâ no 
dontinente, ^^^=Açotes 
e dPXa^eita a fizeços 

sem concozzencuL 

Feliz Natal e Prôspero Ano Novo^ 
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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Natal das Crianças na Casa do fllentejo 
Com o apoio amigo da Nova Era 
Bakery (lanche), Ferma Import & 
Export (bebidas), Sottomayor Bank, 
Lisgar Motors, Happy Travellers e 
Europa Electric (outros tipos de 
apoio), teve lugar o espectaculo 
NATAL DAS CRIANÇAS, com todo 
o brilho e o irrequietismo prôprio de 
gente jovem, na Casa do Alentejo em 
Toronto. Foi um espectaculo cheio de 
vivacidade e traquinice, que obrigou 
os responsaveis da festa a um cuidado 
especial para que tudo decorresse a 
contento de todas as partes. E assim 
aconteceu. Os dirigentes e voluntarios 
da Casa do Alentejo, nos salôes, e 
Maria Fernanda e Ana Fernandes, no 
palco, excederam-se em atençôes e 
"olho vivo" para que nada de anormal 
acontecesse. As senhoras na bancada 

de distribuiçâo de comida e bebida, 
nào descansaram um segundo. Que 
apetite, meu Deus! Os artistas, cada 
um à sua maneira, desfilaram e 
captaram os sentidos das crianças e 
sens familiares, oferecendo um 
espectaculo de Natal digno e feliz. 
Tony Gouveia, Sara Ferreira, Jessica 
Amaro, Diniz Cruz, Duo Sao Lindas, 
Isabel Sinde, Tony Melo (Starlight), 
Fatima Ferreira, Sarah Pacheco e suas 
companheiras, Catarina Cardeal e o 
Grupo Coral da Casa do Alentejo (se 
falhei algum nome, as minhas 
desculpas!), deram momentos de 
muita feliddade e alegria a todos 
quantos enchiam literalmente o salao 
de festas. Os Pais Natal e suas 
voluntârias "mâezinhas" de Natal, 
tiveram muitas dificuldades em dar 

as prendas às 340 crianças 
inscritas -e, possivelmente, 
algumas "a mais"!-, pois a 
ânsia que é inimiga da 
calma, nâo as deixavam 
socegadas... Todas as 
crianças queriam a sua 
prenda ao mesmo tempo, 
claro! 
O présidente da Casa do 
Alentejo, Carlos Sousa, e o 
présidente da CIRV, Frank 
Alvarez, agradeceram 
penhorados o apoio de 

Super ^specials 
Pas de Perce 

^ Presumes Frescos 

Cabrites 

Presumes semi Curados 

ou 

ou 

Wholesale Meats 
Tel.; 416-745-7000   

65 Signet Dr, Weston 
Mon e Tues 09:00-06:00 Friday 09:00-09:00 
WedeThur 09:00-08:00 Saturday 08:00-09:00 

Sundays 10:00-03:00 

Finch Ave. 

Carlos Sousa e Frank Alvarrez 

na aUura dos agmdeeimentos. 

todos e desejaram condiçôes para 
que nos anos vindouros possam 
continuar a dar às crianças da 
comunidade portuguesa 
momentos de satisfaçâo como 
aquele que estavam a viver. Carlos 
Sousa, salientou a cooperaçâo da 
CIRV-fm, esperando poder contar 
sempre corn ela. Este espectaculo 
foi transmitido em directe pela 
CIRV-fm entre as 17h00 e as 
19h00, no sâbado, dia 9 de 
Dezembro de 2000. 
O som e luzes esteve a cargo de 
Tony Silva-TNT. 
Sera que alguém terâ a coragem de 
acabar corn esta tâo importante 
festa, dedicada às crianças? 
OBRIGADO a todos! Bom Natal. 

JMC 

Cuiilailo Gomas 
ârvores de Natal 

Natal é quadra de felicidade e 
alegria. Ao redor dos presépios, 
das lapinhas, das ârvores de natal, 
movimenta-se muita gente, 
particularmente crianças que, 
inocentes e saudavelmente 
irrequietas, por vezes transformam 
o dia de festa em noites de 
tristeza. 
Mas, nâo apenas 
as crianças, podem 
causar 
inadvertidamente 
problemas 
graves, também 
os animais 
domésticos 
podem 
provocar 
curto-circuitos, as 
lâmpadas e os cabos 
eléctricos (isolem 
bem as fichas e ligaçôes eléctricas), 
com o aquecimento, podem 
provocar incêndios, as vêlas podem 

causar fogos -para além de algum 
mau cheiro- (nada de vêlas ou 
lâmpadas junto de cortinas finas 
ou de plâstico), etc... 
Mantenham em boas condiçôes o 
Detector de Fumos (adquira um, 
antes que seja tarde...) e nunca 

deixem os circuitos eléctricos 
e as vêlas ligados e 
acesas, 
respectivamente, 
toda a noite ou 
quando saiem, pois 

r - ® primeiro 
grande passo para 
a tragédia. 
Informaçôes e 
socorro de 

Bombeiros: (416) 325- 
3151. 
Ao deitar, apaguem 

as luzes e as vêlas, 
para que todos tenham um 
soninho descansado e corn sonhos 
cor-de-rosa. BOM NATAL. 
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ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEbîCINA HOMEOPATICA 

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

Marque uma entreviata coiit o Naturishi Homeopatu 
Antonio Medeiros, jâ com mnitos anos de t’xptTÎêcio, 
que O poderd afiidar lui soiiiçao dos sens probleimis. 

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 estâo 

incluidas. 

Nâo é vàlido para 
Stuffed Crust Pizza. 
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ZANKYE WEB DESIGN 

4^ 
\ 

%w!r I lüH CJp UMT C3 m Internet 

Coftstruimos e desenhamos 
paginas para a Internet 

Gertmos a sua Imagem Online 

Voeê esta preparado? 
Nos Estamos I 

a' 

Consulte-nos em httpî//www,zankye.com 
Ligue jâ para 

1 (800) 585 5004 
Falamos Português 
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TRANSITO ? NOTICIAS ? 
TEMPO ? DESPORTO ? 

INFORMAÇÂO PERMANENTE 

CiRV 
RADIO 
INTERNATIONAL 

f'^OVfc rtOi“IA%> C3I.AHIAS 
DE; FIÂDIO ÂO SEFIVIÇCJ 

DA eu LTO R A 
PORXyCSüESA 

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

SERViNOO MAIS 
DOZE GRÜPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

8 

OO FUTOROI! 

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

MnVALPORTUGlÉSRÂDIOETEIMSÂO 
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0 simpatico e praticu fuiii tenarv 
Europa Caterinj;, enrhc maU utn 
copo nas “costas ” das funrionari 
da CIRVAmélia e^élia, enquM 
Jamie Iria fax a milhor qui sabe, 

CIRU m CeKiutiie de Kaiat'2000 Terça-feira, dia 12, a CIRV foi um grande palco- 
sala de visitas para os nossos amigos ouvintes, 
artistas, dirigeâtes de clubes e associaçôes, 
colegas da Informaçâo, etc... 

Foi um magnifico convivio natalicio que juntou em feliz cavaqueira muitos 
daqueles que, ao longo do ano, nos contactam, nos ouvem, nos acompanham 
em determinadas festas mas, por falta de tempo ou oportunidade, nunca se 
encontram num local prôprio para um diâlogo despretensioso e sem pressa, 
ao mesmo tempo que se mastiga um petisco e se bebe algo que nos agrade e 
se possa repetir sem o perigo de efeitos secundârios. 
Uns e outros, animaram a CiRV-fm corn a sua presença, suas palavras de 
incentivo e corn a amizade demonstrada. Naturalmente, também tiveram a 
oportunidade de, através da CIRV-fm, enviarem as suas saudaçôes natalicias 
aos ouvintes, à familia e à Comunidade em gérai. 
Tal como nos anos anteriores, sentimos que valeu a pena. E hâ-de continuar 
a merecer esta nossa abertura de convivio pois, “da discussâo (diâlogo) nasce 
a luz”, como nos ensinaram em pequenos. Obrigado a todos! Bom Natal e 
Feliz Ano Novo para vos e familias. 

Maria do Céu e CariiK f^rreCra-.da CIRV, 

Fernando Faria-Presidente da Casa dos Açores, 
Fàtima Toste-Casa dos Açores, Fâlima Martins e fiUuu— 

CIRV, Otilia de Jésus e Tony Melo, e o casai Fetitandes 

(Ela, foi a fadista da rtoite), de pratos na mâo e sorrisos 
nos rostos, preparam-se para repetir ospetiseos... 

'^^ydFrank Alvarez, présidente da CIRV, entrega os prémios à 

^ntérpretertencedora do Festival da Cançâo-2000, a bonita 
fancy Costa. JEla estevejàdqentaSa mas recupérou a tempo 
e estar no Natal da casa... Como fundo, muita gente felixK 

1 V St. Clair West Flea Market 
404 Old Weston Road □ 416-BS46455 

1/S block North of St. Clair Ave. B WEDNESDAY DECEMBER 20/2000 
THURSDAY DECEMBER 21/2000 
FRIDAY DECEMBER 22/2000 
SATURDAY DECEMBER 23/2000 
SUNDAY DECEMBER 24/2000 
MDNDAY DECEMBER 25/2000 
TUESDAY DECEMBER 26/2000 
visit us at: iMww.stciairwfieamkt.com shop oniine at: www.ishoptoronto.com 

12:00 PM TO 
12:00 PM TO 
12:00 PM TO 
10:00 AM TO 
10:00 AM TO 

CLOSED 
10:00 AM TO 

7:00PM 
7:00PM 
7:00PM 
7:00PM 
6:00PM 

6:00PM 

Boas , 
Romolo 
Cimaroli 
Manager of 
St. Clair west 
Flea Market 
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Homem faz cam anas 
a marra aa racabar 
parabens da rainba 
Londres - Bob Talley, um inglês que 
completou quarta-feira 100 anos de 
idade, morreu em plena festa de 
aniversârio apôs ter recebido um 
telegrama da rainha Isabel II 
congratulando-o pelo seu centenârio. 
A rainha envia tradicionalmente uma 
mensagem de parabéns a todos os 
sùbditos que comemoram o 
centésimo aniversârio. 
No caso de Bob Talley, a excitaçâo foi 
demasiada, e depois de tomar uma 
segunda châvena de châ, sorriu, 
voltou a cabeça para o lado e morreu. 
A sua morte repentina nâo permitiu, 
contudo, pôr termo à festa que tinha 
sido organizada para a sua familia e 
amigos. 
As enfermeiras do lar de idosos onde 
Talley vivia tinham decorado o seu 
quarto e a sala corn balôes e cartôes 
de aniversârio que ele recebera e feito 
um bolo para celebrar o seu 
centenârio. "Foi um choque quando 

me disseram que o tio Bob tinha, 
inesperadamente, falecido naquela 
manhâ. Mas corn os convidados a 
chegar, um deles vindo especialmente 
da Austrâlia para o efeito, nada havia 
a fazer a nâo ser continuar corn a 
festa", declarou uma sobrinha. Assim, 
corn Bob Talley morto na cama do 
seu quarto, familia e convidados 
transformaram a festa numa animada 
homenagem à sua vida e todos 
concordaram que Bob tinha 
conseguido realizar o seu desejo de 
completar 100 anos de idade e 
receber o telegrama da rainha, 
concluindo que chegara a altura de se 
despedir deste mundo. Um porta-voz 
do Palâcio de Buckingham declarou 
que se sentia satisfeito por Bob Talley 
ter recebido e lido o telegrama da 
rainha. "E claro que foi muito triste 
termos sido informados que Bob 
Talley morreu pouco depois", disse o 
porta-voz. 

Papa célébra missa de Gale 
na Praça de Sâo Pedre 
Cidade do Vaticano - Pela primeira 
vez na histôria, o Papa Joâo Paulo II 
celebrarâ a missa do Galo na Praça 
de Sâo Pedro, e nâo na basilica, para 
que as dezenas de milhar de 
peregrinos que se deslocaram a Roma 
neste Ano Santo possam assistir à 
homilia. 
O novo local da missa foi anunciado 
pelo Vaticano, que precisou que a 
homilia terâ inicio à meia-noite, 
estando previsto que o Sumo 
Pontifice faça, no dia 25 de 
Dezembro, a bençâo "Urbi et Orbi" 
na Basilica de Sâo Pedro. Até agora, a 

missa da véspera de Natal era 
celebrada no interior da Basilica de 
Sâo Pedro, corn uma capacidade de 
cerca de 10.000 pessoas, devido às 
baixas temperaturas que se fazem 
sentir na capital italiana nesta altura 
do ano. Para além da noite de 24 de 
Dezembro, Joâo Paulo II também 
estarâ na Praça de Sâo Pedro na 
ultima noite de 2000 para concéder a 
bençâo apostôlica ao novo ano. A 6 de 
Janeiro, o Papa encerrarâ o Jubileu 
do ano 2000 fechando a Porta Santa 
da Basilica de Sâo Pedro, que sô serâ 
reaberta dentro de 25 anos. 

(IÇOIitS: 

PSD diz que leptospirose 
é “flagelo social” 
Angra do Heroismo - Os deputados 
do PSD da Terceira ao parlamento 
regional exigiram a classificaçâo de 
"flagelo social" para a leptospirose, 
doença provocada pelo contacto corn 
a urina dos ratos que jâ matou este 
ano quatro açorianos. Em conferência 
de imprensa, os parlamentares social- 
democratas Bento Barcelos, Raul 
Rego e Célio Meneses salientaram 
que, "em termos de risco para a saüde 
pùblica, a leptospirose é bem mais 
grave do que a BSE", razâo pela quai 
é necessârio "aplicar medidas 
urgentes". Garantiram, ainda, que 
vâo apresentar propostas no 
parlamento regional que passam pela 
realizaçâo de campanhas de 

esclarecimento e de prevençâo junto 
da populaçâo açoriana, em particular 
"dos que trabalham a terra a tempo 
inteiro ou parcial". Quanto à 
populaçâo de maior risco - os 
lavradores -, apelaram para o uso de 
botas, luvas e ôculos, neste ültimo 
caso pelo risco da transmissâo da 
leptospirose por via ocular durante a 
ordenha. 
Os parlamentares do PSD/Terceira 
pretendem, ainda, que seja efectuada 
uma "desratizaçâo eficaz", assim 
como a realizaçâo de projectos de 
investigaçâo cientifica sobre a 
"doença dos ratos", que envolvam o 
Governo, Universidade, escolas, 
hospitais e centres de saüde. 

Adtlison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou us ado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

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

§§ aïKDS a® s®or^(|® (fia ©fioaiiiSdlacfl® 

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

Mas, nâo é mn saido ^)enas de fim de ano. 
Surpreendido? Porquê? 

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

faz quaisquer pagamentos durante um ano. 
Mtas hâ mais. 

Jtiros a 0.9% diuante 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 . 
Sortelo para 2 casais ao Wlnteifest 2001 

832 Bay Street, em Toronto ta nette da College SU 
^Telefone: (416) 964-3211 , 

a 
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Ajovem e cada vez melhor intérprete Catarina Cardeal, deu o sen 
contributo voluntario na Festa de Natal das Crianças na Casa do 
Alentejo, iniciativa da Casa do Alentejo e CIRV-fm. Para a 
Catarina Cardeal e todos os restantes amigos e artistas, Tony 

Gouveia, Sara Ferreira, Jessica Amaro, Diniz Cruz, Duo Sao Lindas, Isabel 
Sinde, Tony Melo (Starlight), Fatima Ferreira, Sarah Pacheco e o Grupo 
Coral Feminino da Casa do Alentejo, um sincero obrigado pela amizade e 
apoio. 
Por mùltiplos afazeres nâo nos foi possivel fotografar todos os artistas 
présentes, por isso, e apenas por esta razâo, temos a Catarina Cardeal dando 
as BOAS FESTAS artisticas neste local, em nome de todos. Bom, temos um 
outro motivo. Em época de NATAL, escolhemos a Cardeal. Estas festas sem 
Cardeal, nâo "cheiram" a Natal... 

World Vision Canada 
e CIRV-fm 
compreendem que ^^OPld VÎSion 
o NATAL é a época 

apropriada para 
abrirmos o coraçâo e ajudarmos os mais 
necessitados. Mais de 30.000 crianças morrem 
todos os dias de doenças preventivas. 

IWiiL tjtttite 

ŒÜLüGte ttlLllU 
a itli/i, (!> 
'TtüSLHLte (0& I! tiiti". 

Por favor telefone 
à World Vision 
Canada para: 
1-800-268-3955, 
e apadrinhe uma " 
criança. Ao telefonar recebera o sen CD gratis do 
Projecto "Aldeia da Paz", que inclui artistas 
conhecidos do BrasU e de Portugal, com belas 
cantigas dedicadas as crianças. Este CD exclusive 
jia^estar^^vendana^^as. 

Otilia de Jesus 
nova gravaçâo 

"É para Ti", é o nome genérico do ùltimo trabalho gravado de Otilia de 
Jesus. Gravaçâo que foi lançada publicamente, com êxito, no passado dia 10. 
Um trabalho corn cançôes de L e M, John Ferreira, Euclides Cavaco, 
Hemani Raposo, Daniel de Carvalho, Valdemar Mejdoubi, Padre Zezinho e 
da prôpria Otilia de Jesus. 
"Bonito Bailado", abre o rosârio de 12 cançôes, corn arranjos de Valdemar 
Mejdoubi, John Ferreira, Nelson Câmara e Hemani Raposo. 
OtÜia de Jesus, nesta gravaçâo, esté ao seu melhor, nâo defraudando os sens 
fans. Uma boa prenda de Nat^l, â venda nas casas da especialidade. As 
nossas felicitaçôes. 

ft venda nas 
lojas da 
especialidade 
ne Ontario 
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um SOQ 
O conhecido mûsico e intérprete 
Décio Gonçalves teve um ano 
2000 em grande. Além das muitas 
festas em que participou no 
Canada e EUA, Décio Gonçalves 
obteve muito êxito na sua terra 
natal, Ilha da Madeira, no Verâo. 

Dois espectâculos em Porto da 
Cruz, um em Machico, abriu o 
espectâculo de Os Delfins, em 
Santa Cruz, um em Câmara de 
Lobos, outro em Sào Martinho - 
onde nasceu!- e, finalizou, corn 
um mini-show na Quinta Vigia, 
no jantar-convivio oferecido pelo 
Governo Regional da Madeira, 
no adeus aos participantes do V 
Congresso das Comunidades 
Madeirenses, no Funchal. 
-Mais tempo eu tivesse, mais 
espectâculos faria.-Disse feliz. 
Décio Gonçalves, a O Milénio.- 
Fui muito solicitado na Madeira. 
No proximo ano jâ tenho 
agendados alguns espectâculos. 
Quero ver se consigo estar na 
Madeira um ou dois meses. 
Cantar e brincar na Madeira, 
onde nasci, é a melhor coisa do 
mundo! 
-E convites para as comunidades 
madeirenses espalhadas pelo 
mundo, tens alguns? 
-Sim, estou em negociaçôes para 
ir à Venezuela. Dia 19 de 
Janeiro de 2001, vou para 

Bermuda, onde tenho I 
dois espectâculos, a 20 e | 
21, corn O empresârio 
Eddy Melo. Tenho outras ^ 
hipôteses, mas para jâ, é 
melhor esperar... 
-Os CD's e as cassetes 
desapareceram na 
Madeira, nâo foi? 
-E verdade, vendi muito 
na Madeira. Até o 
empresârio Zé da Mùsica 
adquiriu os direitos para fazer 
2000 cassette da "Cabrinha", 
toda a madeira canta a 
Cabrinha... Também tenho boas 
perspectivas de o meu ultimo 
trabalho ser editado pela 
Vidisco. Vamos a ver... 
-Por câ, tudo bem? 
-Estou preparando novas 
cançôes para um proximo CD. 
De resto, vou cantando pelos 
clubes do Canadâ, nas festas de 
Verâo, etc... Por outro lado, 
voltei para o Real Estate, deixei 
o restaurante para ficar mais 
livre... 
-Por isso tenho recebido vârios 

telefonemas a perguntar por ti, 
porque Jâ nâo tens o Tropical 
Nights, nâo sabem o teu telefone 
actual. Como é? 
-É simples.-Respondeu a sorrir.- 
A qualquer hora podem 
contactar-me pelo telefone: 
(416) 817-8356. 
Estou sempre às ordens! Bom 
Natal para todos e prôspero Ano 
Novo. 
Depois desta frase tào 
elucidativa, deixâmos o Décio 
Gonçalves, em alegre convivio 
na CIRV corn ouvintes, colegas 
das cantigas, dirigentes de 
clubes, etc, no convivio natalicio 
da CIRV-fm/2000. 

Fe4iz Nat^ Boas Feslas Prospéra Ano Novo Feliz Natal Boas 

, .eliz Natal Boas Festas Prospero Arto Novo Feliz Natal Boas Festas Prôspœ) Ano Novo 

CiBV, „ RADIO fmoo.9 
iNTERNATsONAl»/ TOBONTO . , 

\L ÜL LLLLLTLU U- LLCLULü litLti GüÜ-tLLLLtLià: /««/<<,« 
Para além da paisagem, praias, convivio, 
concursos, sorteios, passatempos, prémios, 
alegria e bons sorviços, ainda a presonça do 
incomparàvel e popular intérprete EMANUEl; 
da talentosa SARAH PACHECO, do consagrado 
TONY MEIO, do STARLIH6T e da energética NÉLIA 

msâORdvwEa 
763 nundas St. w. Toronto 

C41B1 B03-4B93 

325 Central Parkway W. Mississauga 
C90SI B'IB-1409 

1090 Coiiege St, Toronto, ON 
Tel: 41B-S39-0B30 

aae 
vicTtm s KSFRi.sso comcï MACHINI.S INC B # 

Com bêlas 
decoraçôes para 

o seu lar 

Qj / Qs • ^14 College St. 
Toronto, ON 

  I416J 588-4624 

^^David Costa 
V—y & Associates 

1015 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
(Oeste da Dovercourt Rd.) 

(41 6) 535-6329 FAX: 535-4735 
www.lawyersdavidcosta.com 
E-Mail address: davidcosta@idirect.com 

Happy Travellers e GlRV-fm conseguiram um lugar para si no paraiso 
cubano. Varaderol Participe no WINTERFEST'2001, 

de 26 de Janeiro a 9 de Fevereiro, no Hotel Super Club Puntarenal 

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

: : zï 
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Raises da CPLP vâo procurar 
"concertar esforços" contra 
a criminalidade 
Palermo, Itàlia - O Brasil, através do 
seu ministro da Justiça, José Gregori, 
assinou a Carta de Palermo, tratado 
para a luta contra a criminalidade a 
nivel mundial jâ subscrito por 
Portugal. Outros Estados da 
Comunidade de Paises de Lingua 
Portuguesa, cujos représentantes 
participam numa reuniâo 
internacional sobre combate ao 
banditisme e crime organizado em 
Palermo, deverào também assinar o 
convénio. O vice-secretârio das 
Naçôes Unidas para a luta contra a 
droga, Pino Arlacchi, elogiou a CPLP 
como "um exemple a ser utilizado 
pelos outros blocos regionais", pelo 
esforço de um acordo multilateral 
antes mesmo da ratificaçào da 
convençào de luta contra a 
criminalidade "As dâdivas do 
progresse comportam consequências 
indesejadas", disse o ministro 
brasileiro, acrescentando que "os 
avanços tecnolôgicos, a 
movimentaçào internacional de 

pessoas, bens, capitals sâo explorados 
também por criminosos, cujo poder é 
tào grande que se tornou um perigo 
para a ordem pùblica". "Por isso, é 
importante esta Convençào de 
Palermo, sendo desejâvel que todos 
os paises a ratifiquem rapidamente", 
afirmou Gregori. De future, à luz 
deste tratado, disse Grigori, os paises 
da CPLP vâo procurar concertar 
esforços na luta contra a 
criminalidade a nivel mundial. 
"Decidimos elaborar um documente 
comum para todos os paises 
lusôfonos. E, sobretudo, decidimos 
que, sempre que houver uma reuniâo 
internacional, nés da CPLP 
manteremos reuniôes paralelas entre 
nos, seja quai for o tema", afirmou 
José Gregori, depois de se reunir corn 
os sens homôlogos da Comunidade. 
A CPLP vai-se esforçar também, 
segundo o ministro brasileiro, para 
que nos paises da sua esfera regional 
a convençào seja ratificada 
rapidamente. 

ÛCORES:  » - 

Segurança Social vai decidir 
sobre pedidos de apoio iudiciàrio 
Angra do Heroismo - Os serviços 
de Segurança Social açorianos vâo 
ter, a partir de Janeiro, a 
responsabilidade de decidir sobre 
os pedidos de apoio judiciârio 
feitos por pessoas corn carências 
econômicas. Para isso, a secretâria 
regional dos Assuntos Sociais, 
Lernanda Mendes e o secretârio de 
Estado da Justiça, Diogo Machado, 
assinaram um protocolo, que 
excluiu, porém, os pedidos 
relativos aos processos penais. No 
âmbito do acordo, o Estado 
transféré, anualmente, para a 
regiâo cerca de 10 mil contos para 
custear as despesas administrativas 
dos processos. Segundo o 
protocolo, os serviços da segurança 
social regional dispôem de trinta 
dias para emitir um parecer que 
serâ comunicado à Direcçâo Gérai 
da Administraçâo Extra-Judicial e. 

em caso de nomeaçâo de patrono, 
também à Ordem dos Advogados. 
Fernanda Mendes realçou a 
"capacidade dos serviços regionais 
de segurança social em responder a 
esta nova responsabilidade, sô 
possivel graças a um bom 
entendimento entre os governos" 
Regional e da Repûblica. Diogo 
Machado, por seu lado, referiu que 
no ano passado deram entrada pos 
tribunals cerca de 1.400 pedidos 
oriundos da regiâo autônoma dos 
Açores, num total de 34 mil 
solicitaçôes no pais que custaram 
ao Estado cerca de 3,5 milhôes de 
contos. O Secretârio de Estado da 
Justiça sustentou que corn a nova 
lei do apoio judiciârio "se vai gastar 
relativamente mais çlinheiro, mas 
também aumentar a qualidade do 
apoio, uma vez que os advogados a 
nomear deixam de ser estagiârios". 

POUPE DINHEIRO $$S EM TOPAS AS CHAMAOAS QUE FIZER COM 
A MAiS SÙUOA ALTEAHATfVA CANAOIAMA EM LONOA PiSTÂNCiA 

"Tarifas em vigor a pa>tir de 1 de Oct. 15/00 e sujeitas a atteraçào sem 
aviso prëvio. 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 es tào expresses em rrtoeda canadiarta 

Eftt 
na i»0iao Toronto 

VAK 
10*15*94S*0 

BSLOXPM » FRANC» • GERMANY 
KONG KONG • IBS&AN» * ITALY 
NBTHERX.AN&S • SWITZBRLAHP • ÜK 

BastiUgMT: 

MOI 

ÿ(ïïi> oN 'yAmNs 
axtteo do xxûmero à« dlatâitcta 

contactar 

AS REGRAS DA YAK: 
1) Basta marcar 10'1S ' S45 e 

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

2) Você CONTINUA COM A BELL e sei4heâo 
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) n Nâo temos custos adidonais. / 
° Nâo temos despesas de ligaçâo. 
Q Nâo temos tarifas mensais. ’ 

° Nâo temos letra miudinha. 

Ha YAK, cfiüfôntte assÉ» é! 

NEW RATESIII 

Arjg^entixva........... 
Bermuda .................26 « 
BraaU   30* 
BrasÜHio  
Cabo Verde  .80 
büacao.«..«...........*....*40 ^ 
Portugal continental....20« 

aUMt T«mo« mmt »u^r tsritos 
mtfttmciânai» avatebie 24 tioun» » 

dâqr.Tdey»a «ntoit 

Instruçôes para H 
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faça i»au*a aem ajfuafde 

10.1S.948 e o Qûmaro de h 
^l*tâocia de ojm a6 vea 

«*: 10.1S.$4«-^011+351^l*gÇj, 

Bruno e liliana 
uma histôria de amar 
O nosso colaborador e amigo Bruno Lopes uniu a sua vida à jovem 
e bonita (ex-colaboradora da CIRV) Liliana Araùjo, no passado fim 
de semana, corn o Copo d'Agua a ter lugar no atractivo New Casa 
Abril. Foi pena, era tâo bom rapaz... 
O fotôgrafo e jornalista esteve présente tendo captado esta 
ternurenta imagem. Da esquerda para a direita, Ana Fernandes e 
Jamie Iria (prôximas vitimas do Cupido), e Augusto Pires, amigo da 
familia. De pé, Bruno e Liliana Lopes, e a mâe do noivo, D. Eugénia 
Lopes. 
Parabéns e muitas felicidades! 

O MILENIO 



Quinta-feira, 14 Dezembro, 2000 
IACTUALIDADE 17 O MILÉNIO 

DOS DIPIOMATAS A DANQA 
Quando esta cronica vier a 

publico, jâ estarei em Portugal para 
passar a quadra natalicia junto dos 
meus. É jâ um lugar comum dizermos 
que o tempo corre muito depressa. Mas 
a verdade é que mal começou um 
semestre lectivo e jâ o demos por 
terminado. Isto nâo significa, contudo, 
que os acontecimentos culturais se 
processem ao ritmo dos anos lectivos. 
Prova disso é que na passada segunda- 
feira se fez a inauguraçâo da exposiçâo 
de Eça de Queirôs, no Consulado Gérai 
de Portugal, que nos tem assiduamente 
presenteado corn eventos desta 
natureza. Pelas razôes jâ apontadas, 
nào pude estar présente, mas espero 
que o pùblico tenha aderido a esta 
iniciativa, porque Eça vale sempre a 
pena ser revisitado. O conjunto de 
painéis apresentados sâo de excelente 
qualidade, nâo sô pelo seu valor 
pictôrico, mas porque percorrem toda a 
vida daquele que foi a grande referência 
literâria,do nosso século XIX. O 
Instituto Camôes foi muito feliz ao 
designar as comemoraçôes do escritor 
como “Eça entre Milénios - Pontes de 
Olhar”. É que estando nos a 
comemorar, neste fim de milénio, o 
centenârio da sua morte, ele mantém-se 
tâo actual eomo quando deu corpo à 
sua escrita. É esta sua intemporalidade 
que nos permite afirmar que a escrita 
de Eça saltarâ de um milénio para o 
outro, corn a mesma fidelidade corn 

que a escreveu. Aquando da 
conferência do Professor Antonio 
Ventura, proferida em Março no 
Consulado de Portugal e subordinada 
ao tema “O Portugal de Eça de 
Queirôs”, muitos se lembrarào que o 
conferencista aconselhou o pùblico a 
1er “Uma Campanha Alegre” por ser a 
obra que, pela sua ironia e sarcasme, 
retrata bem o pais dessa época. Segui o 
seu conselho, fui à minha estante 
buscar o livre e, por entre outras 
leituras, fui relendo alguns capitules 
que me voltaram a deliciar. Um deles, 
porém, salvo rarissimas excepçôes, serâ 
daqueles que nâo se aplicarâ à 
actualidade. É precisamente o que se 
référé à nossa diplomacia. Registe-se 
que Eça foi também um diplomata. 
Mas a verdade é que apenas ocupou o 
seu primeiro poste em 1872, em 
Havana, e este artigo data de 1871. Nào 
sei se posteriormente mudou de 
opiniâo! Nâo vou transcrevê-lo na 
totalidade, mas presentear-vos corn 
alguma da sua prosa mais câustica. 
Partamos do principio de que um 
determinado tipo de critica pretende 
sempre fazer uma caricatura duma 
época. A caricatura, como arte fina da 
ironia, exacerba sempre os aspectos 
mais negatives. Acreditando no que 
Eça confessou a Teôfilo Braga numa 
carta, “ A minha ambiçâo séria pintar a 
sociedade portuguesa...”, convenhamos 
que esta pintura nos faz rir às 

escancaras e toca as raias do ridicule. 
Mas assim foi Eça - eximio na arte de 
ridicularizar. E agora deixo-vos corn o 
autor. 

“As habilitaçôes que se exigem 
de um cidadâo devem estar em 
harmonia corn os serviços que se 
esperam dele. Nâo se requer, dos que 
pretendem ser lentes do Curso 
Superior de Letras, que apresentem 
certidâo de saber dançar dignamente o 
cancâ. Ora se a missâo de um 
diplomata é corner bem, dançar bem, 
vestir bem, parece-nos inùtil que se lhe 
peçam provas de que conhece o direito 
internacional e a histôria diplomâtica! 
O mais trivial bom-senso ordena que 
seja examinado simplesmente em 
pontos como estes: 

Maneira mais prôpria de pôr a 
gravata branca, e suas divisôes; 

Método mais fino de corner a 
ostra; principios gérais; aplicaçôes; 

Da valsa: teorias; questôes 
principals; exemples; etc. (...) 

Também nos ocorre que 
consistindo uma das principals funçôes 
dos secretârios de embaixadas e adidos 
em dançar nos balles do Paço, a melhor 
maneira de alcançar um pessoal 
diplomâtico verdadeiramente superior 
séria escolhê-lo - no corpo de baile! 
Ninguém teria entâo, entre a 
diplomacia europeia, mais graça, 
harmonia e ligeireza nos movimentos. 
E séria honroso para todos que os 

Aida Baptista 

jornais estrangeiros pudessem noticiar: 
Chegou hoje a Sr“ Pinchiara, 

antiga primeira bailarina de S. Carlos, 
hoje secretârio da embaixâda 
portuguesa... 

E mais tarde registassem para 
vaidade eterna da nossa Pâtria: 

Ontem a maravilha no baile da 
corte foi a maneira adorâvel por que 
dançou a Sr“ Pinchiara, secretârio da 
legaçâo portuguesa. Parecia um silfo, 
côm os seus vestidos de gaze. Notou-se 
apenas que o senhor secretârio da 
legaçâo estava um pouco decotado de 
mais. É admirâvel a brancura do seu 
colo!...” 

Embora estes dotes nâo 
pertençam hoje aos requisites exigidos 
nos concursos à carreira diplomâtica, 
nào tenhamos düvidas de que a 
qualquer diplomata se exige uma boa 
dose de agilidade mental para 
convenientemente saber dançar, nâo 
nos balles do Paço, mas no tabuleiro do 
xadrez politico internacional, na defesa 
dos interesses do seu pais. 
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UNIIH abateuMiG23 
e capturou pilota 
- anunclâm FAlA 

nif LOHLSLO 
mais uma honraria 

Lisboa - O Estado Maior Geral das 
Forças Armadas de Libertaçâo de 
Angola (FALA, da UNFFA) anunciou 
o abate de um MiG-23 e captura do 
seu piloto na passada segunda-feira, 
em comunicado do movimento de 
Jonas SavimbI divulgado em Lisboa. 
O MiG-23 foi abatido "depois desle 
caça ter bombardeado a comuna de 
Quirima conquistada às Forças 
Armadas Angolanas (FAA) no 
passado dia 05", segundo o 
comunicado militar das FALA. "Foi 
capturado 0 piloto capitao aviador 
Mario Carlitos F'ernandes, filho de 
José e de Teresa Rosâria, natural de 
Benguela, nascido a 08.04.67", 
segundo o texto O capitâo aviador, 
assim como o tenente coronel Antonio 
Mateus dos Santos, capturado na 
batalha de Chassengue, estâo de boa 
saüde ainda segundo o comunicado 
militar. Para além de "terem efectuado 
emboscadas e golpes de mâo nas 
cidades do Luena, Bié, Huambo, 
Menongue e Benguela" a FALA 
afirmam que desenvolvemo desde o 
passado dia 06 "violentos combates 
em Cambo Sunjinji, Cambo Cambo 
Camana e Quiwaba Nzoji", 
dominando agora estas localidades na 

provincia de Malange. "Neste 
momento as FALA batem-se na 
localidade de Ngola Luiji, a menos de 
22 quilometros a norte da cidade de 
Malange" e na segunda- feira passada 
"tomaram de assalto o municipio do 
Puri, na provincia do Uige", segundo o 
comunicado. 
As FALA capturaram quatro 
blindados de transporte BMP-2, 
carbonizaram 38 camiôes de carga e 
destruiram seis carros de combate T- 
55 às forças governamentais 
angolanas, que ainda "sofreram 94 
mortes", afîrma o comunicado militar. 
O Estado Maior Geral das FALA 
acusa também a "troika" de 
observadores do processo de paz 
angolano (Estados Unidos, Portugal e 
Russia) de se estarcm a preparar para 
apoiar os programas de reconstruçâo 
pôs-guerra, o que a UNITA considéra 
"apoiar a corrupçào do Futungo" e 
"espoliar as riquezas do pais". "As 
FALA continuam a responder como 
podem contra este cinismo, mistura de 
globalizaçâo e racismo", afirma o 
documento militar do chefe do Estado 
Maior Geral das FALA, general 
Geraldo Abreu "Ramorteiro", datado 
de local indeterminado de Angola. 

CLUlLl'S-iiCCl 

au Su. CLaiu 
679 St. Clair Ave. West 

1104 Bloor St West 

TORONTO 
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O Luso-Canadiano Tony 
Dionisio, Business Manager 
da Universal Workers Union, 
Local 183, foi um dos 
galardoados corn a "The 
Habonim Yisrael Award", em 
reconhecimento e apreço do 
apoio constante, amizade 
verdadeira e contribuiçôes 
vitais do movimento sindical 
canadiano para a segurança e 
o fortalecimento do Estado 
de Israel. Foram ainda 
galardoados Silvio de 
Gasperis, présidente da 
TACC Construction e David 
Rechtsman, vice-presidente 
da Greenpark/Armland 
Group. 
Tony Dioniso, devido ao seu talento 
pessoal, tenacidade, capacidade de 
liderança e humanismo, tem 
merecidamente acumulado honras, 
aos niveis Nacional e Internacional. 
Recorde-se que no 10 de Junho foi 
reconhecido pelo Présidente da 

Repûblica de Portugal, Dr. Jorge 
Sampaio, corn as insignias da Ordem 
do Mérito. 
Parabéns Antonio Dionisio. 
Obrigado, pelo bom nome que tem 
granjeado para a Comunidade 
Portuguesa do Canada e para o 
prestigio de Portugal. 

Silvio De Gasperis, Présidente da Tacc Construction, 
Tony Dionisio, Business Manager, Universal Workers Union Local 183 e 

David Rechtsman, Vice Présidente da Greenpark / Armland Group 

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

Temos o prazer de anunciar que o Dr. Gervals A. Harry 
médico de famflia 

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A M. 
Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Faulaitis, Dr. K D. Rampersad e 

Dr. K M. D’Agrosa 
Dr. Harry fala Português, Italiano, Espanhol e Inglês 

o horàrio do Medical Centre é o seguinte: Para apOntdlUeUtOS 

Segunda a Sexta-feira • 8:30 am • 8:30 pm COntaCteiH 

Sàbados das 8:30 am - 2:00 pm ÔSI^ISIO 

Outrof serviçoi diiponiveit no St Clair-Dufferin Medical Centre • Fisioterapia, Uhrasom, Radiografias, 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçâo, Exames Pulmonares, ECG, Clinica de disfunçôes de sono, 

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

Èglinton 

Rogers 

St. Clair 
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WtEKSAGEWl DE MATAJC DE 2000 DE S. Exa. 0 SECRETARIO DE 
ESTADO DAS COWtUMIDADES ?ORTUGUESAS, EWG^ JOSÉ JCEJCJCO 
Qualquer que seja o local onde se esteja e 

até as referências pessoais de cada um, hà 

dias e datas no ano que consideramos 

comuns. O Dia de Portugal e o Natal. 

O Natal é uma festa que nos reconduz à intimidade 
das nossas famüias e terras de origetn, sendo como 
que uma atençâo que temos corn aqueles que 
nasceram rnais prôximos de nôs e que a vida foi 
afastando. E pois a altura propria para o Secretârio 
de Estado das Comunidades Portuguesas expressar 
a palavra de afecto e amizade que todos mereccni 
Mas se o Natal tem um significado pessoal que cada 
um aconchega na sua interioridade, o ano 
decorrido teve uma vivência civica que devemos 
destacar, para comeraorarmos a festa corn 
tranquilidade que sô a consciência do dever 
cumprido e o respeito pelos intéressés das pessoas 
para quem trabalhamos nos pode satisfazer. 
Nesse caminho de contribuir para que a saida fisica 
do pais deixe de significar cada vez menos uma 
expatriaçào da nossa comunidade nacional 
definida pela lingua, pela histôria, e também pelo 
futuro partilhado, pelas aspiraçôes e pelos 
objectivos, gostaria de falar-vos, caros compatriotas 
e amigos, daquilo que mais nos ficou a unir no 
decurso deste ano. 
Em primeiro lugar, a concretizaçâo da plenitude de 
fruiçâo da cidadania politica, através do direito dos 
portugueses no exterior a votarem para a 
Presidência da Repùblica. E, finalmente, o cidadâo 
de parte inteira que renasce entre os que deixaram 

o pais. É, verdadeiramente, um 
regresso a Portugal, continuando 
erabora nessas lonjuras onde mais se 
sente a separaçâo. 
O ano de 2000 foi ainda marcado pela 
adopçâo de outros mstrumentos que, 
passados os périodes de 
implementaçâo, vâo favorecer o pais e 
o cidadâo emigrante, e portante 
harmonizar e reforçar as suas relaçôes. 

E o caso do novo modelo de 
passaporte, mais fiâvel e seguro, que 
apôs um periodo de transiçào, se 
estenderâ a todas as areas consulares, 
dignificando um documente, que é 
hoje um instrumente visiveî do 
orgulho corn que tantos e tantos 
milhares de pessoas, por todo o mundo* ostentam e 
aproveitam da sua qualidade de portugueses. 

Somos e gostamos de o ser! 

Sô que a pertença à Comunidade nacional nâo 
pode limitar-se à ampliaçâo e melhoramento do 
que jâ existe. Temos de encontrar continuamente 
ttovos traços de uniâo e estreitamento entre o todo 
que é a Comunidade Portuguesa dispersa pelo 
mundo. 
Foi também este o ano da plena aplicaçâo do ASIC 
- apoio social aos idosos carenciados, a afirmar, 
assim, como a solidariedade e o carinho pelos que 
sofrem, sâo valores muito nossos que radicam na 

sua sensibilidade colectiva, valores 
que, nesta data, nos sugerem, uma 
reflexâo especial pelos nossos 
compatriotas que sofrpm tempos de 
angustia e ansiedade, na Africa do Sul, 
no Zimbabwe, na fVenezuela, em 
Moçambiquè... 
Entre essa inovaçâo constante, 
tivemos este ano o programa “Estagiar 
em Portugal”, cuja pportunidade esta 
selada pelo entusiasmo dos sens 
destinatârios e a adesâo intensa dos 
sens candidatos, Gonferindo ao 
programa uniâ splidèi estratégica de 
atraeçào aos Joyens Ijiso-descendentes 

residentes no estrangeiro à raiz 
pâtria. 
Tudo isto nos obriga a completar o que 

ainda falta fazer e a melhorar o que esta feito. 
É para isso que pedimos a colaboraçâo de todos - 
pela sua Gompreensâo oportuna, pela sua critica 
construtiva, pelo seu empenho colaborante, pela 
sua sugestâo realizâvel. 

Corn todos faremos o novo ano de 2001 mais 
prôspero e começaremos um milénio de esperança 
num futuro cada vez melhor. 

TSont _J\)ata(! 

JlI.isboa, 0~J de de 2000-/2-// 

^osé 

IjHPVROin 

üLüSWOBILE 

L"ei Lz.es 
CHEV-OLDS 

Eia muito que t ^ 
West York Chev^lds j ^ | 
lerve os portugueses corn IIH 1 i 
lima grande selecçâo de 
mtoméveis, camiôes e carrinhas de ; 
zaxjp, ou passageiros nas melhores V 
xmdiçôes de financiamento. 
Para quaisquer reparaçôes 
mecânicas, basta contactai 4^ 
Mnnuel Fonseca: 656-1200. ..fjrZifr; 
Entrega de peças e acessôrios 
ém toda a cLdade de Toronto. 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Mcircus Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
i^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 Ontiurio. 
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Que o seu coraçào arda de vontade 
de conquistar um ideal nao significa 
tê-lo conquistado. Sera necessario 
ampliar o esforço braçal das 
atividades cotidianas que, aos poucos, 
o aproximarào da vitoria. 

Tudo que acontece tern para a sua 
alma um cheiro de perigo, e por isso 
o temor paralisa. Em vez de 
sucumbir ao medo, esforce-se para 
transforma-lo em combustivel. 

O poder manifesto farâ voce recuar, 
mas isso nao deve ser tornado como 
derrota. O universe movimenta-se 
em fluxos e refluxes, e o mesmo 
acontece com as atividades humanas, 

■ porque elas estào incluidas nesse 
" universe. 

dÉHÉl) 

Enquanto o mundo conversa, 
cumpra as suas obrigaçôes, porque so 
isso concédera vantagens reais. 
O reste serâo palavras, que sem a 
força da aeçào serào levadas pelo 
vente. Faça a diferença, haja mais e 
fale menos. 

LEAO 
up n 22/s 

43 
Os desejos sao sempre urgentes, 
mas nem sempre inteligentes. Isso 
significa que, se voeê nao for 
esperto, acabara precipitando-se, e 
nao obtera a satisfaçâo que 
poderia ser conquistada com um 

VIRGEM 
23/s a 22/9 

Nao importa que interiormente 
voeê se sinta desintegrado, sem o 
châo firme sob os seus pés. A 
realidade objectiva continua 
requerendo atençào, e hâ muitos 
compromissos para serem 

düiib 
BALANÇA 

23/9 a 22/70 

/îm 

ESCORPIAO 
23/70 a 2I/n 

A mais elevada manifestaçâo de 
poder nào esta eni terrorizar as 
pessoas, mas em ser capaz de 
abster-se de manifestâ-lo quando 
poderia fazê-lo. Nào é necessârio 
demonstrar nada a ninguém, siga 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Por mais que alguns atalhos se 
encontrem disponiveis, ou que 
possa fazer corn que algumas 
pessoas calem a boca, prefira o 
trabalho paciente e perseverante. 
Pense a médio e longo prazo. 

CAPRICÔRNIO 
22/12 a 20/1 

Continue a fazer tudo como 
manda o manual, apesar de 
interiormente sentir vontade de 
jogar tudo pelajanela. Essa 
vontade de mudar é légitima, mas 
ainda nào encontrou o momento 
propicio para fazê-lo. 

Emoçôes que em outros tempos 
ficaram contidas, no momento 
revelam-se por meio das palavras. 
Mas isso acontece em descompasso 
corn a realidade, porque 
interiormente voeê jâ nào sentia 
mais nada disso. 

AQUARIO 
21/1 a 19/2 

Encontrarâ hipôteses de andar 
mais râpido, mas por causa dos 
tombos levados no passado talvez 
voeê se incline a seguir por 
caminhos teoricamente mais 
seguros. A liberdade é sagrada, 
apesar de misteriosa.  

PEIXES 
20/2 a 20/3 

à 

Todos desejam chegar ao topo do 
mundo, nào é isso que o torna 
diferente. O que farâ corn que voeê 
se diferencie sera a maneira de 
chegar là. Pique atento muito mais 
no método que na realizaçâo 

Portuguese rish 
Market 

sua fKitxazui 
Tem Sempre Peme Fresco e Congelado, 

Marisco e Bacaihau 
roiiy,^ ^ 

ira 
Lagostas Vivas e Camarâo Fresco 

Ms 
viyij# DESEJANOS A TODOS 

I 

3635 Caïuthra Rd 
(a sul da Burnhamthorpe) 

MISSISSRUGR C905) 270-3198 

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

1- Ôxido de càlcio; porçâo de 
coroas ou capelas. 2-Condutor 
de palanquim na India; escudo 
redondo (pl.). 3- Bacias 
oblongas para lavar as partes 
inferiores do tronco; chamara o 
tou-ro. 4- Ave corredoura sul- 
americana(pl.); osso par da 
face. 5- Condenadas. 6- 
Cheiros; imensidâo.7- Pêlos de 
certes animais(pl.); boato false. 
8-Garga-lhadas. 9- Porcos; a 
parte mais alta. 10- Escavavam; 
dar à luz. 11- Introduziram; 
ratazana. 12- Carinhosos; o tio 

.. . dos americanos. Verticals: 
1- Capital (gi'ria): cabeleira. 2- Acariciaram; dez vezes dez. 3- O m. q. estevào 
(planta no plural); mamifero roedor. 4- Molestam; corrigir. 5- Cont. da prep. DE 
corn 0 art. def. fem. pl. AS; desejado. 6- Atmosfera; conjunçâo adversativa; fru- 
tos da româzeira. 7- Covas pouco profundas e corn àgua; repetiçâo; pedra de 
moinho. 8- Vereador; utensfiios domésticos. 9- Mortal; ruir. 10- Levantar; 
calcularas. 11- Entregar; espécie de estoraque. 12- Alas; nivelaram. 

Soluçào na horizontal: 

•|/\IVS IsosoJOLUv-Et B}BJ ;aiBjei0|/\| -u JUBd ILUBABOQ -Of eujp 
Isooej :Q -6 SBpBSU ‘J :IAI -8 B|8|Bq ;s Isgq -/ JBUJ :d ISBUIOJV -9 o 1| ISBPBUBQ 

-g 'S ;jB|BUJ ISBLug -p ■ BJEip Isepig -£ 'SBiepoj :|BLUV -Z epBiadBO liBO-f 
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AQUABIO 
III TEL: C416] 588-4900 BOAS FCSMS 

1212 Dundas St. W. TORONTO A TODOS OS CUENTES E AMIOOS 

3uvem-se rumores ao longe 

Jooos ) ( CNTRCVISTAS ) ( BIOGRAEIAS ^ 

Alnda faltam très meses para a entrega 
dos Oscares, mas Hollywood jd começa a 
contar espingardas para as nomeaçdes 

inda faltam dois mescs para se 
•nljecercm as nomeaçoes para 
: Oscarcs de Hollywood, e très 
eses para a cerimonia de 
itrega. Mas, corn o f im do ano, 
I estreias de Natal e o começo 
1 temporada de prémios da 
•ftica, começam também a 
rcular os zunzuns sobre os 
)ssiveis candidatos às 
Jtatuetas. 
)r exemplo. Torn Hanks, que 
:aba de estrear Cast Away, de 

Robert Zemeckis, onde 
interpréta um homem que f ica 
anos a f io numa ilha deserta 
apos a queda do seu aviâo, 
parece ser um dos mais obvios 
candidatos à nomeaçSo para 
Melhor Actor. Também Julia 
Roberts, que personifica, em 
Erin Brockovich, de Steven 
Soderbergh, uma mâe solteira 
proletdria que se mete a 
advogada e acaba por ganhar um 
bicudo caso de poluiçao 

Embora estas duos images pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

lU 
[£] 

I 
I 
I I 
I 

1 
I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
1 
a 

tu 

I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I I 

G 
industrial, é falada como 
candidata numéro um à nomeaçSo 
ara Melhor Actriz. 
d ainda Sladiador, o cpico de 

toga e giddio realizado por 
Ridley Scott, e do quai se fala 
insistentemente, e pelo menos, 
para Melhor Realizador e Melhor 
Filme. 
E por agora, parece ser tudo. E 
que, como escreve Dade Hayes 
num dos ültimos numéros da 
revista Variety, a "biblia" da 
indüstria do entretenimento, 
estd-se quase no final do ano e 
"ainda nao hd neqhum favorito 
destacado" aos Oscar es, tal 
como sucedeu corn Beleza 
Americana. 
Até dia 31 de Dezembro, nao 
parece possivel que esse 
'favorito destacado" apareça, 
pelo que estd instalado "um novo 
nivel de incerteza" em 
Hollywood. Entretanto, os 
estudios responsdveis por 
Gladiador e Erin Brockovich, 
respectivamente a Universal e a 
DreamWorks, ambos estreados 
nos EU A antes do Verao, 
começaram jd as suas campanhas 
para ref rescar a memdria dos 

membros da Academia de 
Hollywood. 
A DreamWorks transformou o 
lançamento em DVD de 
ôladiador, no dia 30 de 
I^ovembro, numa vitrina para os 
Oscares. E o filme serd 
projectado num cinema IMAX 
para os membros da Academia, 
para puxar a brasa à sardinha 
das nomeaçoes técnicas. Quanto 
a Erin Brockovich, jd estd em 
preparaçao uma forte campanha 
antecipada de publicidade. 

Emperor's New Groove 
A nova sensaçao Disney 
Primeiro dinossauros, agora uma lama. A 
Disney estd a criar desenhos animados 

entre os animais que até 
agora sd existiam - de 
carne e osso - no jardim 
zooidgico. Para melhor ou 
para pior, dependendo do 
grau de tolerância de cada 
um, a lama é um desenho animado cdmico no 
novo filme “The Emperor's New Groove" e 
cuja voz é de David Spade... Se és apreciador 
dos filmes da Disney, entao nao perças esta 
nova sensaçao em breve no cinema... 
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PfBCiSd'SC de operàrio com 
experiência em trabalhos de fâbrica 

de madeira para turnos de dia 
e noite. Oferece-se todos 

os beneficios e bom ordenado. 
Inscriçâo pessoal no 

2 da St. Lawrence Ave. em Toronto. 

Ajudante de soldador. 
Tel: 399-2751 ou 532-8988. 

Condutor para distribuiçâo de materials de 
construçâo para acabamento de casas. 
Tel.: (905) 660-7701 ou depuis das 18 horas 
(905) 893-8770. 

Instalador de môveis e armârios. 
Tel.: (905) 660-7701. 

Empregado de mesa e balcâo corn experiência 
para Churrasqueira. 
Contactar Manuel. Tel.: 416-538-3197. 

Loja de Pronto a Vestir précisa de empregada. 
Tel.: (905) 615-1402. 

Serralheiro corn experiência em trabalhos de Aço 
Inoxidâvel e Soldadura. 
Tel.: 416-763-7429. 

Pessoal para limpeza corn experiência e 
vendedores. Contactar Roberto ou Tony Pereira. 
Tel.: 416-925-8901. 

Empregada doméstica. 
Contactar José Betelho. Tel.: (905) 669-6565. 

Carpinteiros de acabamentos corn experiência. 
Tel.: 416-254-8778. 

Pessoal para Companhia de Cogumelos. 
Tel.(905) 878-9375. 

Empregado de Mesa com experiência, contactar 
Tel.:538-3197. 

FINANCIAMFNTOS 
Mediador Autorizado 

Se précisa de dinheiro para a compra de: 
AUTOMôVEL - MOTO - BARCO - CASA - MOBILIAS 
- OBRAS E DECORAçôES - COMPUTADORES, etc, conte connosco. 
Mediamos o seu crédite junto da banca ou financeiras. 
CRéDITO PESSOAL DE NEGôCIO E DE HABITAçàO - GOOD OR 

BAD CREDIT. Eficiência, rapidez, sigilo (se quer ver para crer, 
nào perça mais tempo). 
Empresa Particular, Habitaçào, Empréstimos sobre Joalheria. 

Diga-nos quanto quer. Resposta em ^h. 

Contacte ainda hoje José Eduardo 
Tel: C4n6) S37-n359 

Carpinteiros corn experiência. 
Contactar Tony pelo tel.: 416-651-7981. 

Cabeleireira corn experiência 
Tel.: 416-537-0368. 

Empregados de mesa para restaurante, que fale 
Português e Espanhol. 
Contactar Joe. Tel.: 416-964-1010. 

Vendedores, corn bons conhecimentos de 
Português e Inglês para companhia de Marketing. 
Tel.: 416-485-5633 ou 416-207-7614. 

Pessoal para limpeza na area de Toronto. 
Contactar Susan. 
Tel.: 416-587-0918. 

Carpinteiro Marceneiro corn experiência para 
fâbrica de môveis. 
Contactar Fernando pelo tel.: 416-667-8779. 

Pessoal para limpeza, contacte Maria. 
Tel.: 416-247-1297. 

Senhora para lavar loiça e fazer limpeza num 
restaurante. 
Tel.: 416-236-4453 e fale corn David. 

Empregada para padaria a tempo inteiro. 
Tel: 416-534-3847  
Mais oportunidades de emprego 
disponiveis no Abrigo Centre. 
Para mais informaçôes, Tel: 416^534-3434 

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

(416) 538>0084 
7[l[Ls (416) 538-0940 
[I°OîiDS]Q0s info@omilenio.com 
©®0’[T©fl®S 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

y' 

Bola de Carnes 
iMCREDItriTCS: 

1 Kg de farinha, 350 g de margarina, 
70 g de banha, 10 g de sal, 
2,5 dl de àgua, Frango guisado. 
Carne de porco frita, 
Paio e Presunto 

(OnfECCflO: 
Dâ-se uma fervura ao paio e ao presunto e 
escorrem-se. Para um tigela, peneira-se a farinha 
corn O sal, acrescenta-se-lhes as gorduras, junta- 
se a âgua e amassa-se até ligar tudo. Tende-se 
numa bola, que se embrulha num pano e se pôe 
dentro do frigorifico. Depuis de algum tempo, 
divide-se essa massa em duas partes que se 
estendem corn o rolo, sendo uma delas para 
forrar um tabuleiro untado corn margarina. 
Enche-se de camadas alternadas corn o frango 
desossado, a carne de porco frità' e cortada aos 
bocados, tirinhas de presunto e rodelas de paio, 
regando depuis corn algum molho do frango e a 
gordura da carne de porco. Cobre-se corn a 
outra parte da massa, que se pincela corn ovo 
batido, e unem-se as extremidades das duas 
massas também corn ovo batido. Pincela-se tudo 
corn ovo e vai a cozer em forno moderado. Pode 
servir-se quente ou fria. 

$0&Bff1fSfl: 

Broas Castelar 
InCPCDICHTES: 

400 grs de batata doce cozida 
750 grs de açûcar 
125 grs de amêndoa moida s/pele 
1 casca de laranja 
50 grs de coco ralado 
150 grs de farinha de milho 
75 grs de farinha de trigo s/fermento 
3 ovos 

(OnftCCflO: 
Cozer a batata descascar e passar por um 
passevite, juntar o açûcar e levar ao lume 
deixar ferver mexendo sempre para nâo 
queimar. Quando começar a ferver (borbulhar) 
juntar a amêndoa, coco, casca de laranja e os 
ovos, misturar tudo muito bem sem retirar do 
lume; junte as farinhas misturadas previamente 
e envolvendo-as bem. 
Tendura : Fazer pequenas bolas (-t--30grs) 
Estique tipo croquete mais gordo no meio 
coloque em tabuleiro untado e polvilhado corn 
um pouco de farinha separadas +-3 cm, quando 
tiver o tabuleiro cheio espalme um pouco as 
broas, pinte corn gema de ovo por cima e leve a 
cozer em forno bastante forte. _ . 

ISotn 

Assine e divulgue 

o MILÊNIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST incluido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( l 
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SALPC CM 8LIA CASA 
PREVENÇÜO DA GRIPE. 
AINDR HR TEMPO PARA VACIHAR 
Alguns virus escolhem o inverno para, 
através do ar, entrarem nas vias 
respiratorias do homem, crescerem e 
multiplicarem-se dentro das células que 
revestem os canais, e causarem doença. 
Muitos destes microbios causam 
apenas pequenos incomodos, mas as 
vezes podem causar enfermidades 
severas. Um desses microbios é o virus 
da gripe: o virus influenza, capaz de 
causar, embora raramente, pneumonias 
perigosas. Em 1918 matou mais pessoas 
em poucos meses, do que os soldados e 
as armas nos quatro anos de guerra. 
Depois dessa grande epidemia 
mortifera de influenza: a “febre 
pneumonica”, vieram outras gripes 
epidémicas, entre as quais a gripe 
asiatica, ainda hoje na memôria das 
pessoas com mais de cinquenta anos. 
Geralmente as gripes aparecem todos 
os invernos em pequenas epidemias ou 
casos esporâdicos. 
A gripe nao é, como muitos pensam, 
uma vulgar constipaçâo. Para além da 
irritaçâo do nariz e garganta, ou tosse 
seca, comum às constipaçôes, a gripe 
causa febre e dores no corpo, 
debilidade, e, raras vezes, complicaçôes 
sérias, entre as quais pneumonias que 

podem ser mortais. As pessoas idosas, 
ou aquelas com doenças crônicas e 
imunologicas estâo mais sujeitas a 
complicaçôes. 
O virus da gripe tem a capacidade de se 
modificar para iludir as defesas do 
homem, e pode tornar-se, em tempo 
imprevisivel, muito mais agressivo. Se 
isso acontecer, qualquer pessoa, mesmo 
a mais forte e saudâvel, pode vir a ser 
uma vitima desse micrôbio virulento, 
como aconteceu em 1918. Os cientistas 
estudam, todos os anos, as mutaçôes do 
virus para poderem produzir uma 
vacina corn o mâximo de efectividade 
possivel. Nesse jogo de gato e rato, o 
homem conseguiu produzir uma vacina 
contra a gripe com uma eficâcia de 80%; 
efectiva s6 por tempo limitado, pois 
terâ de ser modificada todos os anos 
para poder combater um virus que se 
vai modificando. 
E bom estarmos preparados para 
resistir ao virus, que pode aparecer, 
corn força desconhecida, a qualquer 
momento. A melhor preparaçào é 
termos, pela vacina, a melhor 
imunidade possivel. Os antibiôticos, 
grandes armas contra as infecçôes 
causadas por bactérias, sâo 

completamente ineficazes na luta 
contra os virus. Em 1999, apareceram 
no mercado farmacêutico dois 
medicamentos corn acçâo contra o 
virus da influenza; mas sô sâo capazes 
de encurtar a duraçâo da doença, se 
forem administrados nas primeiras 48 
horas, o mais cedo possivel. 
E pena que nem todas as pessoas 
aproveitem a oportunidade que lhes foi 
dada pelo Governo do Ontârio, de se 
protegerem contra a possibilidade de 
serem vitimas da influenza. Muitas 
pessoas, sobretudo as mais novas e 
saudâveis, estâo indiferentes, ou 
adversas, à vacina contra a gripe; outras 
continuam a pensar que a vacina é para 
constipaçôes e, por observarem 
constipaçôes em pessoas vacinadas, nào 
acreditam nos efeitos da vacina. 
Algumas vezes existe desconfiança, 
corn vozes a afirmar que a vacina é 
perigosa, contém venenos, pode matar, 
ou causar doenças. Nâo é de admirar, 
pois a desconfiança, esteve sempre 
associada às grandes descobertas e 
invençôes, que ao longo dos séculos 
transformaram o mundo bârbaro no 
mundo moderno. 
A vacina pode ser dada a qualquer 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

pessoa corn mais de seis meses que nâo 
seja alérgica ao ovo ou ao antibiôtico 
neomicina: os produtos usados na sua 
preparaçào. Os problemas que podem 
acontecer corn a vacina sâo quase 
sempre menores, e nào se podem 
comparar corn o desconforto e possiveis 
complicaçôes da gripe. O problema 
mais comum é a dor, geralmente 
ligeira, no sitio da injecçâo. Das muitas 
centenas de vacinas que jâ dei este ano, 
ainda nâo vi ninguém corn reacçôes 
sérias ou complicaçôes. 
O risco que existe em todas as acçôes é 
sempre relativo, e o risco da vacina 
contra a gripe é irrelevante. Sem 
coragem e risco, a Terra séria um 
mundo primitivo. Nâo haveria 
transportes, nem estradas, nem 
comunicaçôes. Sem riscos de vacinas, 
as infecçôes continuariam a encurtar a 
média da vida muitos anos, e o virus da 
variola, e possivelmente o da 
poliomielite, nâo teriam sido 
erradicados para sempre. Sejamos 
realistas! O risco é fundamental ao 
progresso; é necessârio à vida. 

C- - 

PADARIA FQRTUGUESA 

EURQSTAR 
BAKERY 

é^uZûstat ISaketif pzinia no t^bzico ?e ^âo 

quanta a (fizasco a IDastaâazia <fïina. 

^^^^uzanta a quadza ^J\)ata(lLcia apzasanta com 

asmazo a saboz o ISoùo TSzoas 

dastaâazas, l^uibana2as, ^^^Tzoncos ?a ^yVataû, 

jZxun^zaias ooos a to2a a doçazia da 

éfioca. dom ootos da TSoas ^^astas, 

a duzostaz TSakazif aspaza a oossa oisita ao 

Z‘^5 dqdinton é-ast na ^^^aHaioaza 

fDâaza ani 

^jH-ississauga. 

(SEP 
Q^BEGLINTON AVE, E. 

BURNHAMTHQRPE 

3080 Dufferin St. 
(at Lawrence), TORONTO 

Telephone 416-781-4628 
i9mp! 
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Fotos e factos 

A M* À ’ . 

O grupo dos atletas portuguesas seniores femininas que conquistaram para a 

équipa de Portugal a medalha de ouro no T Campeonato Europeu de Corta 

Mato que se realizou em Mahno na Suécia. Da esquerda para a direita: Anadia 

Torre, Monica Rosa, Anâlia Rosa, Helena Sampaio e Inès Monteiro. 

Toni, novo treinador do Benfica, 
acompanhado pelo técnico-adjunto Veloso, 

orientou a équipa encarnada nojogo contra 
O Alverca. 

A atleta portuguesa Jessica Augusto corta a meta em 
primeiro lugar nosjuniores femininos durante o 

T Campeonato Europeu de corta-mato que 
se realizou em Malmo na Suécia. 

TflÇfl UüfQ 

FC Porto recebe 
O FC Nantes 

Porto - FC Porto e FC Nantes 
cruzaram-se apenas quatro vezes 
em competiçôes oficiais e o saldo 
pende favoravelmente para os 
franceses, dado os "dragôes" nâo 
terem ido além de très empâtes e 
uma derrota. Pela primeira vez 
nos oitavos-de-final da Taça 
UEFA, o FC Porto recebe o FC 
Nantes a 15 de Fevereiro de 2001, 
no Estâdio das Antas, e desloca-se 
a França a 22 do mesmo mês para 
realizar o jogo da segunda "mâo". 
Caso a formaçâo portista afaste a 
équipa francesa, onde actua o 
português Mario Silva (ex- 
Boavista), terâ pela frente nos 
quartos-de-final da competiçâo o 
vencedor da eliminatôria a 
disputar entre Liverpool 
(Inglaterra) e Roma (Itâlia). O FC 
Porto encontrou pela primeira vez 
o FC Nantes em 1971, na Taça 
UEFA, tendo somado duas 

derrotas por 
2-0, nas 
Antas, e 1-0, j 
em França, 
e em 
1995/96 as 
duas équipas 
integraram o 
mesmo grupo de qualificaçâo para 
a Liga dos Campeôes. Na "poule" 
de qualificaçâo o FC Porto 
empatou nas Antas a 2-2, num 
jogo de ma memôria para 
Domingos, que falhou uma 
grande penalidade que poderia ter 
dado a vitôria, e nâo foi além de 
um nulo (0-0) em França. O FC 
Nantes ocupa presentemente a 
segunda posiçâo do campeonato 
francês, a um ponto do Bordéus 
(34), mas disputa hoje um jogo em 
atraso em Bastia, que poderâ ditar 
uma nova ordem na tabela 
classificativa gaulesa. 

r Travel Agency em lenden » Deseja ao$ clicnfes e amigos 
BOM NATAL e FELIZ ANO NOVO! ii 

ACADIA tem um cruzeiro com saida a 4 de Fevereiro, 7 
noites, no navio "Costa Atlântica", corn o Conj. Tulipa 

Negra. Saida de Frt. Lauderdale com visita às ilhas San Juan, 
St. Thomas e Catalina. Como opçâo, 3 noites em Frt. Lauderdale na 
Holywood Beach Resort. 

Preços desde $1435. dis mais 'taxas 
► Ainda, peregrinaçâo aos Santuârios de Fâtima, Santiago de 

Compostela, Lourdes e Senhora do Pilar e opcâo ao Senhor Santo 
Cristo, nos Açores. Saida a 5 de Maio e regresso a 20, ou dos Açores 
a 27 de Maio, ou outra data a combinar. 

Informaçôes: (5191432-3797 ou 1-888-493-1169 
366 Hamilton Road, london, 9nt. N5Z1R5 

CUIÎ02004 

Benfica mantém 
cobertura do estâdio 
Lisboa - O arquitecto Tomâs 
Taveira vai continuar à frente da 
remodelaçào do Estâdio da Luz 
corn vista â sua inclusâo no 
Euro2004 em futebol, embora o ' 
Benfica admita "alteraçôes" âO 
projecto inicial, que n.m passam 
pelo abandono da cobei tura do 
recinto. 
"Temos as nos.sas prôprias ideias. 
Algumas alteraçôes vâo ser 
introduzidas, mas nâo sâo 
significativas", gairantiu Mario 
Dias, vice-presidente para o 
patrimônio do Benfica, no final 
da primeira reuniâo do Conselho 
Consultivo do Eiiro2ü04. O 
responsâvel da recém-eleita nova 
direcçâo benfiquista frisou que o 
clube vai "respeitar" os contratos 
assinados pelo anterior elenco 
dirigente encabeçado por Vale o 
Azevedo, nomeadamente a 

manutençâo de Tomâs Taveira 
como arquitecto do projecto de 
remodelaçào do .complexo. O 

, Estâdio da Luz é actualmente o 
projecto que reg'ista maior atraso 
dos IB complexos que servirâo de 

w-palco" à fase final do proximo 
Campeonato da Europa de 
futebol de,2004. Q présidente da 
Sociedade Euto2004 SA, Gilberto 
Madail, referiu que a Luz é "o 
caso mais complîcado", uma vez 
que entre os projectos dos outros 

, estâdios que receberâo a prova, 
"uns estâo mais avançados, outros 
menos", mas todos "estâo dentro 
dos timings". Numa referência 
directa ao caso, Madail foi claro 
ao afirmar que o "Estâdio do 
Benfica poderâ vir a sofrer uma 
remodelaçào do projecto inicial, o 
que nâo sera grave, desde que 
esteja pronto a tempo" da prova. 

PEÇfls PARA ntcAnicos 
E BfïïE-CUflPflS 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: [416] 604-1140 OU (416) 604-7000 
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Zidane bate Fige 
no Melhor de 2000 

José Aguas 
morreu aos 70 anos 

Luis Figo 
(Barcelona/Real Madrid) 
perdeu para o francês 
Zinedine Zidane 
Quventus) a eleiçâo do 
Melhor Futebolista de 
2000 organizada pela 
FIFA. Zidane recolheu 
370 votos, contra 329 do 
português, a menor 
diferença de sempre (41 
votos) entre o primeiro e 
segundo classificados da 
votaçâo promovida entre 
todos os seleccionadores 
do Mundo. O brasileiro 
Rivaldo (Barcelona), 
terceiro classificado, com 
263 votos, foi o escolhido 
em primeiro lugar pelo 
seleccionador português. 
Antonio Oliveira, que 
deu a segunda posiçâo a 
Zidane e a terceira a 
outro brasileiro, Roberto 
Carlos, companheiro de 
Figo no Real Madrid. 
O segundo triunfo de 
Zinedine Zidane (o 
outro foi em 1998) 
coloca o francês em 
igualdade corn o 

brasileiro Ronaldo, que 
bisou em 1996 e 1997. 
Ronaldo e Zidane sâo os 
ünicos corn mais de um 
triunfo nas dez ediçôes 
do troféu. 

Joâo Pinto corn um voto 

A lista de melhores de 
2000 inclui outro 
português: Joâo Pinto 
(Benfica/Sporting), que 
recebeu apenas um voto, 
relativo ao terceiro lugar 
do seleccionador da 
Etiôpia, Aspat Hailé, 
que colocou Zidane em 
primeiro e Figo em 
segundo. 
Em igualdade pontual 
corn Joâo Pinto, na 33® 
posiçâo, ficou o 
tobaguenho Russel 
Latapy (que jogou em 
Portugal na Académica, 
Porto e Felgueiras), 
devido à preferência do 
seleccionador das Ilhas 
Turks and Caicos, que 
colocou Figo â frente de 
Rivaldo no topo. 

SUB-21 

Portugal derrota Bulgaria 
por 4-1 em “particular” 
Torres Novas - A selecçâo portuguesa de futebol de sub-21 derrotou 
ontem a sua congénère da Bulgaria por 4-1, em encontre de carâcter 
particular, disputado no estâdio Alves Vieira, em Torres Novas. 
Ao intervalo Portugal vencia jâ por 2-0, corn golos de Ednilson, aos 12 
minutes, e Tiago, aos 18. No segundo tempo, a "équipa das . ^ 
quinas" cedo ampliou a vantagem, corn Paulo Costa a ^ ||||& 
fazer o 3-0 aos 48 minutes, tende a Bulgaria respondido ^ 
por intermédio de Kolev aos 53 (3-1). 11 
O resultado final séria fixado por Marco Almeida aos 76 ^ J i 
minutes de jogo (4-1). 

X. 

José Âguas, legenda 
europeia da Luz, 
faleceu no passado 
domingo, aos 70 
anos, num hospital 
de Lisboa 

Tinha de ser a um domingo. E 
à tarde. Longe do terreno de 
jogo onde se notabilizou como 
um dos maiores simbolos do 
futebol português, José Aguas 
sucumbiu perante o mais 
temivel adversârio de um 
atleta. Uma doença grave e 
irreversivel foi-lhe superior no 
combate travado durante anos. 
E que hâ semanas o levara a 
internamento hospitalar, aos 
70 anos de idade, no Institute 
Português de Oncologia, em 
Lisboa. 
Pai do internacional 
benfiquista e ex-treinador do 
Setùbal Rui Aguas, e da 
cantora Lena d'Agua, José 
Aguas foi um dos maiores simbolos 
do clube da Luz, ao serviço do quai 
conquistou duas Taças dos 
Campeôes Europeus e cinco titulos 
nacionais. 
Avançado de grande qualidade, 
conhecido por um notâvel jogo de 
cabeça, José Pinto de Carvalho 
Santos Aguas nasceu na cidade 
angolana de Lobito, em 9 de 
Novembre de 1930, e ingressou no 
Benfica em 1950, pela mâo do 
técnico britânico Ted Smith, 
rotulado como um excelente 
goleador. Possuidor de um estilo de 
jogo especial, bom rematador, 
excelente poder de elevaçâo e 
cabeceador eximio, José Aguas 
vingou no futebol português e 
desde logo conquistou a simpatia 
de companheiros e adeptes. 
A primeira internacionalizaçâo da 
sua carreira foi na selecçâo B, a 13 

de Maio de 1951, no Jamor, frente à 
França, e estreou-se da melhor 
forma, corn um hat-trick que deu a 
Portugal a vitôria (3-1). 
No seu palmarès contam-se 25 
internacionalizaçôes, cinco titulos 
de campeâo nacional, sete Taças de 
Portugal, cinco troféus de melhor 
marcador do campeonato (51/52, 
55/56, 56/57, 58/59 e 60/61) e dois 
titulos de campeâo europeu, em 
1961 e 1962, erguendo a Taça nas 
duas ocasiôes, na qualidade de 
"capitâo" da équipa. 
Deixou o Benfica em 1963 e, na 
época seguinte, fez uma 
experiência na Austria, para jogar 
no Viena, acabando ai a sua 
carreira. 
José Aguas faleceu na condiçâo de 
treinador do Benfica, reintegrado 
no quadro técnico por José 
Vilarinho. 

Sô liguei para 
dizer que te amo... 

Sô liguei para mostrar 
o quanto te quero 
416.480.9786 

Portugal 
apenas 

por minuto 
sem tarifa mensal 

Perqunfe-nos pela nossa promoçâo de acesso ilimitado à hternet gratis durante 3 meses* ^Sujefto o alçjumas cofxjiçôes 

8iO»Al COMMUNICATIONS 
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dâassL^icaçâo 
Equipas 

l ie PORTO 
2B0AVISTA 
SSPORTiNG 
4 SP. BRAGA 
SBEUNEKSES 
6BENFICA 
ISALGUEIROS 
8 P. FERREIRA 
GWARiTfMO 
10FAREHSE 
IlUNIfiOlIlRIA 
12BEIRA-MAR 
ISAtWERCA 
14CAMP0MAI0R. 
ISGUilRARftES 
16 DESP.AVES 
nEStAMABORA 
18 GIL VICENTE 

I V E D M S P 

14 11 
14 8 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
U 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

9 
8 
7 
7 
8 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
1 

1 
5 
2 
3 
4 
3 
0 
4 
3 
4 
6 
3 
3 
7 
3 
3 
1 
3 

2 33 
1 29 
3 25 
3 23 
3 17 
4 22 
6 18 
4 21 
5 16 
5 
4 
7 
7 
5 
8 

19 
U 
13 
17 
13 
17 

9 15 
11 11 
10 8 

9 34 
11 29 
14 29 
17 27 
12 25 
14 24 
19 24 
13 22 
12 21 
19 19 
21 18 
21 15 
27 15 
23 13 
25 12 
26 9 
26 7 
22 6 

LJL 

PORTUCUCSa DE fUTEBOL 
% PROEISSIOnflL 

m 

ResuKados Proximaiomada 
(14“jornada) 

GH Vicente-Boavista, 0-2 
V. Guimarâes - P. Ferreira 0-1 

Sporting - Beienensea 2-1 
Farense - Campomaior, 1-3 

Desportivo Aves - U. leiria 1-1 
Maritime - Sporting Braga 2-0 
Saigueiras - Est Bmadora 1-0 

Alverca-Benfica2-1 
FC Porto-Beira-Mar, 2-0 

(15^jornada) 
Campomaiorense - Vitâria Guimarâes 

Belenenses-Ahterca 
Hniào leiria-FC Porto 

Estrela Amadora - Oesportive Aves 
Maritime-Farense 
Benfica-Oil Vicente 

Sporting Braga - Beira-Mar 
Boavista-Saigueiros 

Paços Ferreira - Sporting 

elhores Llj arcadores 

13 giDloS 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

12 giolos 
HASSAN Nader (F arense) 

11 golos 
MikiFEHER (Braga) 

Joâo Tomàs (Benfica) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 
RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 
Carlos LAGORIO (Maritimo) 

5 golos 
PAULO VIDA (Paços Ferreira) 
Pierre VAN HOOIJDONK (Benfica) 
Holanda Carlos Ventura "DUDA" 
(Boavista) 

Sabres 3 Bruins O 
CapÜais 3 Islanders 2 
flyers 2 Predators 2 
Rangers 2 Sharks 3 

CONFERËNCIA 
ORIENTAL 

OTTAWA 
TORONTO 
BUFFALO 
BOSTON 
MONTREAL 

as 38 
as 3B 
as 35 
31 as 
30 ai 

CONFERËNCIA 
ORIENTAL 

/  

COLORAPO 30 46 
VANCOUVER31 38 
EOMONTON 31 34 
CALGARY 31 as 
MINNESOTA 30 aa 

RESUITRDOSDETERçA-FEIRA 
TOR 104, INO so 
NJN 116, MIN S4 

CLE sa, IDAL 67 

ATL 107, SAC SS 

MIA S6, DEN 85 

SEA S7, ORL Sa 

MIL 10S, LAL 105 

POR 101, GSW S3 

CONFERËNCIA 
ORIENTAL 

©[IWQlfJglî   

  
Cleveland 13 7 .650 
Charlotte 13 9 .591 
Toronto H i 10 .524 
Indianë 10 11 .476 
Milwaukee 10 11 .476 
Detroit 6 12 .423 
Atlanta 5 16 .238 
Chicago 2 13 .035 

PORTUCUEStt DE fUTEBOL 
PROEISSIOriflL 

(ZâassitfUcaçâü l^^suLta^os 
Equipas 

1 VARUM 14 30 
2 SANTA CLARA 14 29 
3NACIQNAL 14 26 
4RI0AVE 14 24 
5MAIA 14 23 
6 NAVAL 14 23 
7PENAFIEL 14 23 
8VIT.SETUBAL 14 20 
9ACADÉMICA 14 20 
10 ONlAO LAMAS 14 20 
11 MARGO 14 20 
120VARENSE 14 19 
13CHAVES 14 17 
14ESPINH0 14 15 
15LEÇA 14 U 
16 FREAMÜNDE 14 11 
17FELG0EIRAS 14 10 
18IMORTAL 14 7 

Ovarense - Vitâria Setülial. 3-1 
leça-Felgueiras.1-1 

lmortal-Nacional,1-2 
Vanim-Santa Clara. 0-1 
Freamunde-flieAve.2-2 

Uniio lamas-Maia, 1-1 
Penaliel-Sp.Espinho,1-1 

Académica - Besp. Chaves, 0-1 
Marca-Naval, 0-3 

Ovarense-leça 
Felguelras-lmortal 
Nacional-Varâm 

Santa Clara-Framunde 
Bio Ave-Académica 

Chaves-Uniâo lamas 
Maia - Marco 

Naval-Penafiel 
Vitoria Setiibal - Sp. Espinho 

tUR02004 

Prova vai ser 
transmitida 
am Sinai abeito 
Nyon, Suiça - O Euro2004, a ser organizado por 
Portugal, sera transmitido pelas televisôes em sinal 
aberto, revelou o présidente da Uniâo Europeia de 
Futebol (UEFA), Lennart Johansson. A informaçâo foi 
dada depois de uma reuniâo, em Nyon, do présidente 
da UEFA com o sen homologo da Uniâo Europeia de 
Radio e Televisâo (UER), Albert Scharf, e também 
com o secretario-geral desse organismo, Jean-Bernard 
Munch. Nessa reuniâo foi assinado o contrato que 
regulamentarâ os direitos de televisâo para o Europeu, 
cujo valor atinge os 800 milhôes de francos suiços 
(cerca de 104 milhôes de contos), e que garante a 
cobertura em directo dos 31 jogos da fase final. 
De acordo corn a UEFA, a opçâo pela assinatura deste 
contrato, que permite a difusâo em sinal aberto, deu-se 
antes de serem vistas outras propostas economica- 
mente mais importantes, mas de canais restritos. 
Deste modo, a Radio Televisâo Portuguesa (RTP) 
actuarâ como produtora e distribuidora do sinal 
através da UER. 
"E um excelente acordo para os adeptos, para o futebol 
e para as televisôes. Tentâmes fazer o mais correcte 
corn este contrato, para assegurar o livre acesso de 
todos os seguidores da Europa e assim protéger a 
promoçâo do Euro2004", disse Johansson. Albert 
Scharf, da UER, considerou, por sua vez, que o 
contrato celebrado é um indicador da continuidade 
das relaçôes entre a UEFA e as televisôes pùblicas, e 
deve ser considerado como "algo importante para o 
mercado da televisâo em aberto, que pretende servir a 
sociedade". 
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Campeonato Nacional de Futebol QQ 
<0 
r 
O 

(0 
c 
O 
N 

(A 
(U 
lO 
O 
(0 
U 

(/) 
(0 
(0 

ü 

GL JJ IP 

1 MOREIRENSE 13 27 
2 VIZELA 13 25 
3 FC PORTO B 13 25 
4 FAMALICÀO 13 23 
5 INFESTA 12 22 
6LEIXÔES 12 21 
7 ESPOSENDE 13 19 
8 SP.BRAGA B 13 19 
9 PAREDES 13 19 
lOTROFENSE 13 18 
11 CANELAS 13 18 
12S.JOÀOVER 13 18 
13 VILANOVENSE 13 16 
14 LOUROSA 13 13 
15 SANDINENSES 13 12 
16 BRAGANÇA 13 11 
17FAFE 13 10 
18 ERMESINDE 13 10 
19 PEVIDÉM 13 10 
20 GONDOMAR 13 9 

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

14‘ Jornada 
Esposende - Sào Joào Ver 

Gondomar - Famalicào 
Ermesinde - Sandinenses 

Infesta - FC Porto "B" 
Fafe - Bragança 

Moreirense - Trofense 
Vilanovense - Pevidém 

Lourosa - Leixôes 
Paredes - Sporting Braga "B" 

Vizela - Canelas Gaia 

c 
0> 
O 

(Q 
C 
O 
N 

(A 
0) 
>o 
o> 
(0 
O 

(A 
(A 
(0 

O 

C3. JJ 

1 FATIMA 12 
2 0LIVEIRENSE 12 
3TORREENSE 12 
4SP.COVILHÂ 12 
5 FEIRENSE 12 
6AC.VÏSEU 12 
7SP.POMBAL 12 
8 SANJOANENSE 13 
9VILAFRANQIJEN 13 
10 ARRIFANENSE 13 
UOLI.BAIRRO 13 
12 MARINHENSE 13 
13ALCAINS 12 
14CALDAS 12 
15 U. COIMBRA 12 
16ÀGUEDA 13 
17CUCUJÂES 12 
18 LOURINHANENS 12 
19 TORRES NOVAS 12 

IP 

28 
26 
26 
25 
22 
19 
18 
18 
17 
17 
15 
15 
14 
12 

12 
11 
10 
9 
7 

Resultados 
Oliveirense - Àgueda, 2-3 
Sp. Pombal - Vilafranquense, 1-0 
Sp. Covilhà - Sanjoanense, 2-0 
Académico de Viseu - Feirense, 2-0 
Torreense - Fétima, 1-0 
Torres Novas - Lourinhanense, 4-3 
Marinhense - Uniào de Coimbra, 2-1 
Arrifanense - Alcaîns, 1-0 
Oliveira do Bairro - Caldas, 0-1 
Folga: Cucujàes 

14‘ Jornada 
Vilafranquense - Oliveirense 

Sanjoanense - Sporting Pombal 
Feirense - Sporting Covilhà 
Fâtima - Académico Viseu 
Lourinhanense - Torreense 

Uniào de Coimbra - Torres Novas 
Alcains - Marinhense 
Caldas - Arrifanense 

Cucujàes - Oliveira do Bairro 
Folga: Agueda 

Bola de euro para Luis Fige 
Madrid - O futebolista português Luis 

Figo sera o vencedor do troféu "Bola de 

Ouro" atribuido pela prestigiada revista 

France Football, noticiou a radio 

espanhola Cadena SER. A noticia, 

veiculada terça-feira à noite, dominou a 

primeira pagina do diârio espanhol AS, 

onde se pode 1er que "Rei Figo" ganhou 

O prémio para o melhor futebolista do 

ano "num renhido despique com o 

francês Zidane". A confirmar-se a 

informaçâo, o internacional português 

"vingarâ" o rêvés sofrido segunda-feira, 

quando foi eleito o segundo melhor 

futebolista do ano pela FIFA, atrâs 

precisamente do francês Zinedine 

Zidane, distinguido pelo segundo ano 

pelo painel de seleccionadores 

auscultados pela Federaçâo 

Internacional de Futebol. Os nomes dos 

galardoados corn os troféus do France 

Football serâo anunciados oficialmente 

na prôxima terça-feira, 19 de Dezembro. 

O galardâo principal do France Football 

sera concedido a Luis Figo pela sua 

brilhante trajectôria no Barcelona, Real 

Madrid e selecçâo portuguesa, pela quai 

se destacou particularmente no 

Euro2000, onde Portugal foi terceiro, ao 

ser eliminado nas meias- finais pela 

França, de Zidane, que se sagraria 

campeâ. Segundo a Cadena SER, o 

internacional português foi jâ convocado 

pelo France Football para uma sessâo 

fotogrâfica, que ilustrarâ a ediçâo 

especial do periôdico em que serâo 

divulgados os prémios, atribuidos pelos 

correspondentes da revista na Europa. 

Luis Figo sera o terceiro jogador do Real 

Madrid a ser galardoado corn o 

prestigiado troféu, imitando Alfredo Di 

Stéfano, distinguido por duas vezes, e 

Raymond Kopa. 

No troféu "melhor jogador do ano" 

instituido em 1991 pela FIFA, Luis Figo 

perdeu por 41 pontos para Zinedine 

Zidane, da Juventus de Turim (370 

contra 329). Na terceira posiçâo, corn 263 

pontos, classificou-se o brasileiro Rivaldo, 

corn 263 pontos. 

Atenas2004 sem novas modalidades no nrograma, decide COI 
Lausana - A comissâo executiva do Comité 

Olimpico Internacional (COI) descartou a 

inclusâo de novos desportos nos Jogos Olimpicos 

de Atenas2004, de forma a preservar a cota de 

10.000 atletas e nâo criar novos problemas aos 

organizadores. A decisâo da comissâo executiva 

do COI foi recebida corn desolaçâo pelo 

présidente da Federaçâo Internacional de Esqui 

Aquâtico, o colombiano Andrés Botero, que 

anunciou que abandonarâ o cargo a curto prazo, 

provavelmente em Setembro proximo. O esqui 

aquâtico era o ünico desporto que contava corn o 

apoio do prôprio comité organizador de Atenas, 

pelo que Botero se deslocou esta semana à Suiça 

para ver de perto a decisâo, que esperava ser 

positiva e pela quai trabalhou durante mais de 

nove anos. A comissâo executiva do COI, aprovou, 

em troca, a admissâo definitiva no programa dos 

Jogos de desportos que eram temporârios, como é 

o caso do softbol, taekwondo, trialto, volei de praia 

e trampolim de ginâstica. A decisâo implica que 

vâo estar representados 28 desportos em Atenas, o 

mesmo nùmero que no programa de este ano em 

Sidney. 

Açores 

9“ Jornada 
Flamengos - Lusitânia, 0-2 
Vila Franca - Praiense, 0-1 
Lajense - Vilanovense, 2-0 
Santiago - St° Antonio, 1-1 
Angrense - Madalena, 3-3 

10* jomada 
Santiago - Angrense 
Lajense - Santo Antonio 
Vila Franca - Vilanovense 
Flamengos - Praiense 
Lusitânia - Madalena 

Equipa 

1 LUSITÂNIA 

2 MADALENA 

3 PRAIENSE 

4 ST.ANTÔNIO 

5 ANGRENSE 

6 SANTIAGO 

7 VILA FRANCA 

8 FLAMENGOS 

9 LAJENSE 

10 VILANOVENSE 

CIL IKQlIDIIIPi^ 

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

IP 

27 
24 
23 
22 
22 
22 
22 
21 • 

20 
20 
18 
18 
16 
16 
15 
12 
11 

10 
9 
7 

Resultados 
Seixal - Câmara de Lobos, 2-0 
Micaelense - Olhanense, 2-3 
Atlético - Louletano, 1-2 
Op. Desportiyo - U. da Madeira, 1-0 
Lusitano de Évora - Casa Pia, 0-1 
Barreirense - Sporting "B", 1-1 
Camacha - Maritime "B", l-O 
Oriental - Machico, 2-0 
Portimonense - Estoril-Praia, 1-0 
Benfica ”B" - Sesimbra, 1-0 

14‘Jornada 
Câmara de Lobos - Benfica ”B" 

Olhanense - Seixal 
Louletano - Micaelense 

Uniào da Madeira - Atlético 
Casa Pia - Operârio Desportivo 

Sporting ”B" - Lusitano de Évora 
Maritime "B" - Barreirense 

Machico - Camacha 
Estoril-Praia - Oriental 

Sesimbra - Portimonense 

O. XQIBinPA 

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

12 
12 
12 
\Z 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

28 
23 
23 
22 
21 
21 
17 
17 
16 
15 
15 
14 
14 
12 
12 
11 
8 
5 

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

Sérié C 
€IL lK(QIUinPA 

1 SOURENSE 
2 0L.HOSP1TAL 
3 ESTARREJA 
4 VALECAMB. 
5 S. ROQUE 
6 P.CASTELO 
7 F.ALGODRES 
8 AVANÇA 
9 MIRANDENSE 
10 ANADIA 
11 MANGUALDE 
12 OL. FRADES 
13CESARENSE 
14GAFANHA 
15 SATÀO 
16GOUVE1 
17 LOUSANENSE 
18GUARDA 

4J 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 

27 
26 
24 
23 
20 
18 
16 
16 
14 
14 
14 
14 
13 
12 
11 
10 

7 
6 

Avança - Oliveira Hospital, 2-2 
Oliveira Frades - Fomos Algores, 0-1 
Valecambrense - Lousanense, 3-1 
Sourense - Satào, 1-0 
Guarda - Mangualde, O-l, interrompido 
aos 25 minutos devido ao ncvociro 
Penalva Castelo - Cesarense, 5-2 
Gafanha - Sào Roaue, 2-2 
Mirandense - Anaaia, 2-0 
Gouveia - Estarreja, 1-1 

Sérié E 
o. x<qj<DinPA 

1 MAFRA 
2 OL.MOSCAVIDE 
3 AG.CAMARATE 
4 PORTOSANTENS. 
5 RIB.BRAVA 
6 ODIVELAS 
7 1“ MAIO 
8 CORUCHENSE 
9 SACAVENENSE 
10 ALCOCHETENSE 
11 CALIPOLENSE 
12 PONTASSOLENS 
13 ELVAS 
14 LOUREL 
15 SINTRENSE 
16 S.VICENTE 
I7SAM.CORRE1A 
18 FANHÔES 

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

29 
26 
19 
19 
19 
19 
17 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
12 
11 

5 

Samora Correia - Fanhôes, 1-1 
Sào Vicente - Àguias Camarate, 4-0 
Olivais e Moscavide - Pontassolense, 2-1 
Sintrense - Alcochetense, 1 -0 
Calipolense - Sacavenense, 2-1 
Mafra - 1° Maio, 5-0 
Odivelas - Lourel, 5-1 
Ribeira Brava - Coruchense, 0-0 
Portosantense - Elvas, 2-1 

CIL KIQUIIIPA 

1 DRAGÔES SAND. 
2 P.RUBRAS 
3 ESMORIZ 
4 VILA REAL 
5 LAMEGO 
6 T.MONCORVO 
7 REBORDOSA 
8 AVINTES 
9 AMARANTE 
10 FIÀES 
11 P.BRANDÀO 
I2T1RSENSE 
13 PEDROUÇOS 
14 RIBEIRÀO 
15 LIXA 
16 RIO TINTO 
I7S.MART1NHO 
18 LOUSADA 

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

25 
23 
22 
21 
21 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
13 
13 
12 
10 
8 

Rio Tinto - Avintes, 4-0 
Vila Real - Lousada, I-O 
Paços Brandào - Ribeirào, 2-1 
Lixa - Torre Moncorvo, 1-3 
Sào Martinho - D. Sandinenses, 2-2 
Tirsense - Esmoriz, l-l 
Pedras Rubras - Pedrouços, 6-1 
Amarante - Fiàes, 1-0 
Rebordosa - Lamego, 2-1 

Serie D 
CL xtQunnPA J iF 

I BENFICA CB 12 32 
2BENED1TENSE 12 30 
3EST.PORTAL. 12 22 
4FAZENDENSE 12 20 
5 PORTALEGRENS 12 20 
6 PENICHE 12 19 
7SERTANENSE 12 18 
8U.TOMAR 12 18 
9ALCANENENSE 12 18 
lOSERNACHE 12 15 
II BIDOEIRENSE 12 14 
12M1RENSE 12 13 
13 PORTOMOSENSE 12 II 
14CARANGUEJEIR 12 11 
!5U. SANTARÉM 12 11 
16ALME1R1M 12 11 
17 BOMBARRALENS 12 10 
18 FERROVIÀRIOS 12 8 

Almeirim - Bidoeirense, 2-0 
Portomosense - Caranguejeira, 2-0 
U. Santarém - Semache, 3-4 
Bombarralense - Alcanenense, 1-0 
Estrela Portalegre - Peniche, 1-1 
Uniào Tomar- Portalegrense, 1-0 
Ferroviârios - Benfica C. Branco, 0-4 
Sertanense - Mirense, 1-0 
Beneditense - Fazendense, 2-1 

Serie F 
CIL KQMIPA 

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

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

24 
24 
23 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
18 
17 
14 
14 
13 
13 
10 
9 
9 

Amora - Pinhalnovense, 2-1 
Almansilense - Beja, 2-1 
Palmelense - Futebol Benfica, 0-3 
Lusitano VRSA - Castiense, l-l 
Espetança Lagos - Pescadores, 2-0 
Almada - Vasco Gama, l-l 
Ourique - Pademense, 3-1 
Juventude Évora - Quarteirense, 1-4 
E. Vendes Novas - Fabril Barreiro, 0-2 



Quinta-feira, 14 Dezembro, 2000 
28 DESPORTOS O MILENIO 

Esta Liga SOOO/SOO'I 
esta mesmo a pedir um safanâo 

E. Amadora- D. das Aves. 
As llhOO, Mantimo-Farense; Benfica-Gil Vicente e 
Sp. Braga-Beira Mar. 
As 14h00, Boavista-Salgueiros, com transmissâo na 
RTPi e, às 16h00, Paços de Ferreira-Sporting. 

Jogos corn um grau de düvidas muito grande, por 
isso, capaz de causar algumas surpresas... 
surpreendentes! 

JMC 

Enquanto o F.C. do Porto faz o "frété" de ir 
ganhando à-vontade, cumprindo a sua obrigaçâo, o 
Sporting, num "vê se nào cais", tenta o melhor que 
pode e, o Benfica, nem uma coisa nem outra... 
Nas calmas, sem fazer ruido, o Boavista de Jaime 
Pacheco, esta no segundo patamar, isolado, 
"sorrindo" para as "costas" do F.C. do Porto. 

e a morte 
do 

do 
circo. 

Qualquer distracçâo 
artista, dizem as gentes 
Equilibrio, precisa-se! 
Sp. Braga e Belenenses, corn uma 
campanha intéressante, mantêm-se nos 
lugares cimeiros da tabela, o que tem 
dado um "arzinho de graça" à Figa. Os 

altos e baixos habituais 
para os "medianos" 
Benfica, Salgueiros, Paços 
de Ferreira e Maritimo. 
No fundo da Tabela 
classificativa, o desespero 
jâ entrou nas hostes dos 
simpatizantes do Des- 
portivo das Aves, Estrela 
da Amadora e Cil Vicente. 
O destino e o talento dirâo 
de sua justiça. 

A Jomada 15, tem os seguintes jogos: 

Sexta-feira, dia 15, às IGhOO, 
Campomaiorense-Guimarâes, corn 
transmissâo na SporTV. 
Sâbado, às llhOO, Belenenses- 
Alverca, em directo na SporTV e às 
14h00, Uniâo de Leiria-FC Porto, corn 
transmissâo na RTPi. 
No domingo, dia 17, às lOhOO, 

■ SêaScM I 
BOB RAPOSO 
novo représentante de vendas 
da S£aS€M para a comunidade 
portuguesa, deseja a todos 

restas retizes 
Para as suas festas familiares adquira uma 
"24 Holiday Pack", corn 4 tipos de cerveja 
diferentes e corn a oferta de uma 
Câmara fotogràfica em todas as caixas. 


