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Em vez da consoada ha um bade de mascaras 
Na filial do Banco erigiu-se um Presépio 
Todos estes pastores sâo jovens tecnocratas 
Que usarào domino jà na prôxima década 

Chega O rei do petrôleo a fingir de Rei Mago 
Chega O rei do barulho e conserva-se mudo 
Enquanto se nâo sabe ao certo o resultado 
Dos que vêm sondar a reaeçâo do pûblico 

Nas palhas do curral ocultam microfones 
O lajedo em redor é de pedras da Lua 
Rainhas de beleza bâo-de vir de helicôptero 
E é provâvel até que se apresentem nuas 

Eis que surge no céu a estrela prometida 
Mas é para apontar mais um supermercado 
Onde se vende pâo jà trasformado em cinza 
Para que o ritual seja muito mais râpido 

I 

Assim a noite passa. E passa tâo depressa 
Que a meia-noite em vos nem se demora um poucoi 
Sô JESUS no entanto é que nâo comparece 

" ■ I 5d JESUS afinal nâo quer nada convosco. 

J*1L David-Mourào Ferreira 
in Cancioneiro de Natal. 
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O MILÉNIO 

dûûima 

sem vertebras 

"Sobre a mesa hâ, neste momento, uma batalha 
de maos, de dentes, de mastigaçâo que déforma 
os rostos. Contam-se casos, anedotas, todos riem. 
O frio esta la fora, e a geada, e a noite 
impenetrâvel. 
A CRIANÇA anima-se, jâ esqueceu a decepçâo, 
para o ano talvez a deixem lançar o foguete 
sozinha. 

UM NATAL DE HA CEM ANOS 

Tem também uma histôria para contar, e vai 
contâ-la. 
Sô esta à espera de uma pausa, de uma ocasiâo 
em que todos se calem, para ajustar a sua 
pequena e trémula voz, porque a histôria é 
importante, muito mais do que a familia 
julgaria. 
Entâo, O momento aproxima-se a CRIANÇA 
prepara-se, é agora - começa a falar. 
A familia olha, espantada, dâ a atençâo que 
pode, mas nâo dura muito, nâo pode durar, e 
alguém corta a narrativa corn uma frase que faz 

rir toda a gente. 
Uma frase que vai fazer chorar a CRIANÇA." 

Extracto de "Um Natal Hâ Cem Anos", in Deste 
Mundo e do Outro, de JOSÉ SARAMAGO. 

Para quê mais palavras? Deixem, ao menos no 
Natal, a CRIANÇA falar. É sô uma pequena 
pausa... 
BOM NATAL. 

JMC 

Tu Cfl Tu 1 h fm ÇS leitores 
Olà, gente em quadra 
festival 

Mais um NATAL, hem. E todos 
nos a pensarmos que de um Natal 
a outro ia uma distância de 
trezentos e tantos dias...? Afînal, é 
de um dia para o outro, nâo 
acham? Ainda ontem 
compràvamos prendas para dar e 
hoje jâ estamos de novo a 
caminho das lojas de negôcio 
natalicio... 
O consumismo desumano a isso 
nos obriga, que havemos de fazer? 
Bom, lamentos nâo nos levam a 
nenhum lugar e, além do mais, 
somos todos culpados... E 
ag^entar e cara alegre! 

Mas, este ano que esta prestes a 
terminar, nem foi mau de todo e, por 
isso, temos motivos para festejar este 
NATAL e a passagem para o milénio, 
corn alegria e sentimentos de gratidâo. 
Muitos dos sonhos-sonhados tornaram- 
se realidade. A CIRV-fm mantém-se 
nos carris em boa velocidade, O 
Milénio là vai passando ao lado das 
dificuldades e das ciumeiras e, a 
televisâo, finalmente chegou ao destino 
que pretendiamos: A CRTC premiou o 
esforço do Grupo liderado por Frank 
Alvarez para, em breve, podermos dar 
à Comunidade Portuguesa de todo o 
Canada, 24 boras de programaçâo em 
lingua portuguesa, corn très horas 
diârias de talento canadiano, ou seja. 
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O MILÉNIO 

programaçâo local da nossa prôpria 
responsabilidade. Vamos, pois, estar 
em conjunto corn a SIC TV, na 
Rede Digital de Cabo do Canadâ, 24 
horas diârias. E, para completar o 
ramalhete, por influência de Frank 
Alvarez, o Comité Olimpico 
Português dâ o seu voto à cidade de 
Toronto em relaçâo aos Jogos 
Olimpicos de Verâo-2008. Para que 
conste, trancrevemos a missiva: —| 

Temos, realmente, muitos motivos 
para agradecer ao Criador todos os 
favores concedidos ao Grupo e à 
Comunidade Portuguesa. Vamos 
procurar manter a cabeça fria para 
podermos continuar a merecer a 
confiança depositada até aqui. 
Deslumbramentos nâo nos levam a 
lado nenhum, como sabem. 
Que O NATAL seja para todos vôs 
um momento ünico de convivio 
familiar e amigo, de harmonia e 
respeito. 

Finalizamos, acrescentando um 
OBRIGADO muito especial a todos 
quantos nos enviaram Postais de 
Natal e retribuimos os desejos 
expressos. Sào tantos, que nâo 
podemos responder a todos 
individualmente. Assim, usamos o O 
Milénio, para ficarmos corn as 
contas saldadas. 
BOM NATAL 

JMC 
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Pequenas histôrias de grande 

Super tspecîaîs 

Wholesale Meats 
  

65 Signet Dr, Weston 
Tel.: 416-745-7aOO 

Mon e Tues 09:00-06:00 
Wed e Thur 09:00-08:00 

Sundays 

Friday 09:00-09:00 
Saturday 08:00-09:00 

10:00-03:00 

Finch Ave. 

Manuel Bento Fontes emigrou para o 
Canada, tendo chegado ao Aeroporto 
de Duval, Quebéque, no dia 29 de 
Março de 1956. Chegou juntamente 
com 200 companheiros de viagem 
que, de imediato, foram distribuidos 
por todo O Canada. 
Manuel Fontes -tal como outros 6 
colegas-, foi para uma quinta de 
Maçàs. Trabalhou no tratamento e 
enchertos em ârvores de frutos. 
O irmâo de Manuel, o Ângelo Fontes, 
que jâ chegara em 1954 (jâ falecido) e 

Em 1958 deixou Kitimat e dirigiu-se a 
Sâo Miguel onde casou na Igreja de 
Vila Franca do Campo, com a jâ sua 
mulher Regina Fontes. 
De regresso ao Canada, Manuel 
Fontes, radicou-se em Montreal. A sua 
mulher juntou-se-lhe apenas em 1961. 
Em Montreal, nasceram os filhos 
Cidâlia Fontes, Dino Fontes, Natércia 
Fontes e Tommy Fontes. 
Em Montreal, Manuel Bento Fontes 
passou a trabalhar num companhia 
de fabrico de peças para mâquinas, a 

Manuel Bento Fontm 

Pas de Perce 

^ Presumes Frescos 
ou 

ou 

Cabrites 

Presumes Seml Curados 

Bcm Feôtoô 
Wholesale 

Meats 
normes Descontos de Natal 

Manuel Bento Fontes é 
natural de Vila Franca 
do Campo, em Sâo 
Migfuel, Açores, onde 
nasceu no dia 26 de 
Novembre de 1932. 

estava radicado em Kitimat, chamou- 
o para a fâbrica Alcan, uma grande 
fundiçâo de aluminio. O Manuel 
Bento Fontes esteve na Alcan cerca de 
très anos. 

Tool Maker. 
Depois, mndou-se para uma fâbrica 
de roupas onde se manteve durante 
10 anos. Reformou-se em 1999. 
O Manuel Fontes é sôcio da Casa dos 

e muitos amigos. 
Manuel Fontes gosta muito de 
futebol. Recordou corn saudade os 
anos em que jogou à bola na Casa do 
Povo de Vila Franca do Campo, em 
Sâo Miguel. Agora, vê o futebol na 
televisâo. 
Nas horas "mortas" lê. Ler, é algo que 
lhe dâ muito prazer. 
E, diz o povo, o livro é o melhor 
companheiro do homem. 

JMC 

Manuel Bento Fontes casou, por 
Procuraçâo, corn Regina Costa 
Amaral, natural de Vila Franca do 
Campo, no dia 4 de Maio de 1958 e, 
no mesmo ano, na Igreja de Vila 
Franca do Campo. Regina Costa 
Amaral Fontes nasceu no dia 5 de 
Maio de 1953. 

0 casai Fontes 
cofraterni- 
zando com 
amigos em 
/estas 
portuguesas. 

Açores do Quebéque. 
So no ano de 1996, o 
casai voltou a visitar os 
Açores. 
O casai préféré passear 
por Montreal e 
arredores, onde tern os 
filhos, restante familia 

Lucia Lotito 
Proprietaria 
Deseja 
a todos 
Boas 5L 
Festas 

^Unisex Salon 

Tel: (416) 535-3712 

College st. (at Grace), Tor., Ont. M6G1B8^ 
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Novo lider do PSD-Açores 
O Présidente 
do PSD, Durâo 
Baxroso e 
Victor Cruz, 
o novo lider do 
PSD/Açores, no 
encerràmento 
doXm 
congresso 
regional do 
partido. 

Trabalho Comunitarlo 
O Centro Comunitario St. Stephen's informa que a secçâo Conflict 
Resolution Service tern posiçôes abertas para trabalho voluntario. 
Os interessados deverâo falar uma segunda lingua (para além de inglês), 
em particular, português ou chinés, ou que representem de alguma maneira 
a diversidade da comunidade que o Centro serve, a nivel cultural, social, 
linguistico, jovem ou de orientaçâo sexual. Para além destes requisitos, o 
centro St. Stephen préféré pessoas que possuam a capacidade de diâlogo e 
fâcil comunicaçào, tenham experiência de trabalho de grupo e 
independente, tenham flexibilidade no horârio, demonstrem conhecimento 
e sensibilidade perante determinados assuntos e dedicaçâo à comunidade e 
a causas sociais. Para mais informaçôes ou para obter um formulârio de 
inscriçâo, os interessados deverâo contactar Rick Wallace através do tel.: 
(416) 926-8221, ext. 228. 

Joâo Rui de Almeida 
exerta diàspera para 
nevas bases de diàlege 
Lisboa - O novo secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Joâo 
Rui de Almeida, exortou a diaspora a 
"levar" para 2001 tudo o que de 
"positivo hâ em nos" e "construir 
novas bases de diâlogo". Na 
mensagem de Natal, enviada à 
Agência Lusa e que constitui a 
primeira declaraçâo püblica apôs a 
tomada de posse como titular da 
pasta das Comunidades, Joâo Rui de 
Almeida evoca ainda a "solidariedade 
e a fraternidade caracteristicas dos 
portugueses e das Comunidades 
Portuguesas no estrangeiro". "Assumi 
recentemente este nobre cargo de 
secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, sendo 
para mim uma honra e um privilégio 
integrar o Governo de Portugal. Faço 
questâo que a minha primeira 
declaraçâo püblica seja dirigida às 
Comunidades Portuguesas", lê-se no 
documenta. Na mensagem, Joâo Rui 
de Almeida manifesta apreço pela 
maneira de estar e de ser dos 
portugueses residentes no 
estrangeiro, que, sublinha, "foram 
obrigados a afastar-se da pâtria para 
procurar novas alternativas". Por isso. 

acrescenta, "o Natal é também tempo 

de paz e de recordaçâo das familias. 
Um tempo de projectos, em que 
vamos querer levar para 2001 tudo o 
que de positivo hâ em nos e construir 
novas bases de diâlogo corn todos". 
Référé, ainda, estar orgulhoso de se 
poder juntar à diâspora e continuar a 
tarefa que foi prosseguida corn "tâo 
bons resultados" no campo das 
Comunidades Portuguesas. 

Lisbon by Night 
Passagem de Ane 2000/01 

New Years Eve Party 
Dance Nu^ic 

para ilançai' Dinner-Jantcir 

Daniel rernancla^ 
Valifemar N^doulii 
Tâ nla rtoNNacla 

riamencn Sliaw 

4JfPn»o *l!l Nlaleno^ 4^ 
^ari^a 

Tel: (416) 603-6522 
802 Dundas Street West Toronto 

(2 Blocks west of Bathurst] 

ip 

Roast Salami & Fresh Cheese 
Chouriço Assado na Canoa & 

Queijo Fresco 
& 

Shell Fish Soup 
Sopa de Marisco 

& 
Filet Mignon & Jumbo Shrimps 

Filet Mignon & Qambas 

Dessert Coffee 
Sobrerf^sa & Café 

, .c ^ " . ' " 

FruitiCajce & Champq^e 
Bolo R(^: & CJuimpa^é‘ 

Happy New Year 
Adults $85 
Kid$'$5(J^ij 

Feliz Ano Novo 
!fiS 

Os novos membros do Governo, Ministro da Juventude e dos Desportos, José Lello, Secretârio de 

Estado da Administracao Interna, Rui Pereira, Secretârio de Estado da Juventude Miguel 

Fontes e Secretârio de Estado das Comunidades Portuguesas, Joâo Rui de Almeida durante a 
tomada de posse no cargo, no Palâcio de Belém. 

Em nome dos 
residentes da area 
da Davenport e em meu 
nome pessoal desejo a toda a 
comunidade um feliz Natal e 
um prospero ano de 2001. 

392-7012 
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PR e Dhlakama apeitam mâas 
Ijiinclainiicgtdose encaimo em Kuiein 

Antônio Guterres é e 
ünice candidate a li'der 
- diz Almeida Santos 
Lisboa - Almeida Santos demarcou-se Gomes. Almeida Santos também 
da posiçào de Jorge Coelho sobre o 
proximo congresso do PS ao afastar 
qualquer hipotese de ruptura no 
partido, acentuando que Antônio 
Guterres sera o ünico candidato a 
lider dos socialistas. "Quern esta à 
espera de assistir a uma batalha no 
proximo congresso do PS (Março de 
2001) vai ficar muito decepcionado", 
disse o Présidente do PS à entrada 
para o jantar de Natal do Grupo 
Parlamentar socialista, em Lisboa. Ao 
contrario das posiçôes transmitidas, 
quer pelo secretario coordenador 
Jorge Coelho, quer pela présidente da 
Federaçâo de Lisboa do PS, Almeida 
Santos sustentou que no proximo 
congresso "nao hâ assim tanta 
clarificaçâo para se fazer, como se 
pensa". "Dentro do PS sempre houve 
liberdade de critica, mas o que é 
preciso é que essa critica seja exercida 
de forma leal", comentou, numa 
referenda indirecta ao ex-ministro da 
Administraçâo Interna Fernando 

desvalorizou o desafio de dirigentes 
do PS para que surjam no proximo 
congresso listas alternativas às do 
actual secretârio-geral. Para o 
présidente da AR, "Guterres nâo tem 
neste momento alternativa dentro do 
PS". "Tenho quase a certeza que nâo 
vai aparecer mais alguma 
candidatura", disse. Quanto muito, 
na perspectiva de Almeida Santos, 
podem aparecer alternativas de 
"programaçâo politica ou de 
concepçâo doutrinâria". "Neste 
momento discutir a pessoa de 
Antônio Guterres séria um suicidio 
politico para o PS", disse. Jorge 
Coelho e Edite Estrela defenderam 
esta semana no final de uma reuniâo 
entre a direcçào do partido e as 
federaçôes que o prôximo congresso 
socialista deveria ser de "ruptura e 
clarificaçâo", desafiando os 
descontentes dentro do PS a 
apresentar listas para a liderança 
alternativas às de Antônio Guterres. 

Maputo - O présidente moçambicano 
e Afonso Dhlakama voltaram a 
apertar as mâos, no fim de um 
encontre de sete horas, em que o lider 
da Rename acabou por reconhecer 
Joaquim Chissano como chefe de 
Estadd e de governo. Segundo ' 
comunicado assinado conjuntamente, 
em nome do présidente Joaquim 
Chissano e do présidente da Rename, 
que nâo mantinham contactes hâ 32 
meses, os dois politicos encontrar-se- 
ào novamente em meados de Janeiro 
do prôximo ano. 
No encontre a partir das IGhOO locais 
no parlamento em Maputo, primeiro a 
dois para permitir "um certo 
enquadramento e descontracçào", 
segundo Chissano, e depois corn as 
respectivas delegaçôes, foi analisada a 
situaçâo gérai do pais. 
De acordo com o comunicado 
conjunto, ambos se comprometeram a 
uma reflexâo sobre o sistema judicial 
e a um processo de consulta incluindo 
grupos de trabalho sobre nomeaçâo 
de quadros da Rename para ôrgàos 
locais de Estado. Acordaram ainda o 
acompanhamento da situaçâo dos 
presos e julgamentos dos 
incriminados pelos incidentes 
violentes nas manifestaçôes 

convocadas pela Rename a 9 de 
Novembre passade e "acontecimentos 
subséquentes", implicando a morte de 
mais de uma centena de presos a 22 de 
Novembre em Montepuez, provincia 
de Cabo Delgado. 
Comprometeram-se ainda a investigar 
e resolver cases de eventual 
discriminaçào de elementos da 
Rename nas Forças Armadas. 
Chissano comprometeu-se ainda a 
trabalhar para acabar corn a eventual 
discriminaçào de trabalhadores de 
empresas pùblicas corn base na sua 
filiaçâo partidâria. No fim do 
encontre, deram uma conferêneia de 
imprensa conjunta, apertaram 
repetidamente as mâos e Dhlakama, 
escusando-se a dizer explicitamente se 
reconhecia o governo do présidente 
Chissano, acabou por declarar: 
"O facto de estarmos juntos e de 
juntarmos as mâos significa um passe 
em frente para resoluçào de muitos 
problemas do pais". Dhlakama disse 
que a recontagem dos votes das 
eleiçôes gérais de Dezembro passade, 
tantas vezes reclamada pela Rename, 
invocando alegada fraude, "nâo foi 
discutida por ter sido considerado nâo 
importante neste contexte, neste 
momento das negociaçôes". 

Fernanda Almeida e Cristina, nesta importante 
quadra festiva e familiar, saüdam os seus SI 

estimados ciientes e amigos, desejando-ihes 
saüde, aiegria e bem estar. 

t/K»l If * * * <^C^bmyO/\Ml * * c^CkütmtyfYj^ * * c?^(3hàbnU'f}{^ * * * 

Visite HAPPY 
TRAVELLERS 

Una Galleria 
Shopping 
Centre, na 
Dufferin e 

^Dupont, em 
Toronto. 

No Ano 2001 
viajom corn 
Happy 
TraveWere e 
riam-so àae 
à\ôtànciae\ 
Rovojam 
Portugal e 
conhoçam o 
mundo corn a 
Happy 
Travellarô. 
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NO SAPATINHO DOS EDA OM NOVO PRESIDENTE: 
C3EC3RC3E \i\i. BUSK-I 
George Bush 
o perfil do novo 
présidente 

Washington - George W. Bush, cuja eleiçâo como 
43° présidente dos Estados Unidos se tornou 
irreversivel apos uma decisao do Supremo Tribunal 
Federal, é conhecido pelas suas "gaffes", mas 

também pela capacidade de trabalhar com 
opositores politicos. Bush é recordado nos circulos 
diplomaticos por ter utilizado termos como 
"kosovianos" ou "timorianos" e ter confundido 
Eslovaquia com Eslovénia. Um dos seus erros deu- 
se numa sessâo de esclarecimento durante a 
campanha eleitoral. Ao ser questionado por um 
eleitor sobre as razôes por que deviam votar nele 
nâo conseguiu melhor resposta do que "Essa é uma 
pergunta dificil". Mas Bush, conhecido na giria 
norte-mericana apenas por W (a inicial do seu 
segundo nome. Walker), é na verdade um homem 
educado nas melhores universidades do pais: Yale, 
onde se licenciou em Ciências, e Harvard, onde fez 
o Mestrado em Administraçào de empresas. 
Contudo, foi ai que ganhou fama de grande 
consumidor de bebidas alcoolicas e cocaina. 

embora em relaçâo à droga os rumores nunca 
tenham sido confirmados. Bush recusa-se a discutir 
os pormenores destas acusaçôes, limitando-se a 
admitir que teve problemas de excesso de consume 
de alcool, mas que deixou de beber quando fez 40 
anos. "Quando era jovem e irresponsavel fiz coisas 
irresponsaveis," foi a sua resposta quando 
pressionado a explicar-se. Com ,54 anos de idade, o 
novo présidente dos Estados Unidos é conhecido 
pela afabilidade e capacidade de trabalhar com 
opositores politicos como ficou demonstrado no 
Texas, onde foi eleito para governador pela 
primeira vez em 1995. A sua reeleiçâo mostrou que 
Bush ganhou enorme apoio entre as minorias do 
estado do Texas, algo que os republicanos nunca 
tinham conseguido até ai. George W. Bush fez 
carreira militar como piloto de F- 102 na Guarda 
Nacional (uma força para defesa territorial dos 
Estados Unidos), o que fez com que tenha evitado 
ser enviado para o Vietname. Antes de iniciar a sua 
vida politica como governador do Texas, onde 
nasceu em Austin a 06 de Julho de 1946, Bush 
trabalhou entre 1975 e 1986 para empresas 
petroliferas. Entre 1989 e 1994, foi co-director e 
proprietario da equipa de basebol Texas Rangers. 
Bush é casado com Laura Bush e tern duas filhas. A 
sua entrada agora para a Casa Branca confirma a 

familia Bush como uma das poderosas "dinastias 
politicas" dos Estados Unidos. O seu irmâo Jebb é 
governador da Florida e considerado também 
como um possivel candidate à presidência. George 
W. Bush, que com a sua eleiçâo como 43° 
présidente dos Estados Unidos desagrava de 
alguma forma a derrota sofrida pelo pai George 
Bush, em 1992, frente ao democrata Bill Clinton, é 
o segundo filho de um présidente norte-americano 
a chegar à Casa Branca - depois de John Quincy 
Adams (1824) filho do présidente John Adams 
(1796). 

Casa da Sâo Gristôvâo premiada 
A Casa de Sâo Gristôvâo, em Toronto, foi 
contemplada com um dos seis "Prémios Inovaçâo 
do ano 2000", no valor pecuniârio de 168 mil 
dôlares americanos, atribuidos pela Share 
Awards 0 qual é patrocinado por SmfthKline 
Beecham e pelo Institute of Aging da 
Universidade de Pensilvania dos Estados Unidos. 
O prémio, atribuido a organizaçôes comunitârias 
americanas e canadianas, tem por objective 
reconhecer o trabalho em prol da melhoria das 

condiçôes de saûde dos idosos de grupos 
minoritârios. A Share Awards reconheceu o 
mérito e valor de um dos muitos organismes que 
constituem o saudâvel e dinâmico corpo da Casa 
de Sâo Cristôvâo, o Teatro Aeçâo Saûde (Health 
Action Theatre by Seniors), dirigido e 
constitufdo por idosos. 
O dinheiro do prémio, para aiém de recompensa 
ao esforço, servirâ para alargar os horizontes em 
beneficio dos idosos. 
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em Portugal 
Segundo informaçâo 
do Consulado Gérai de 

Portugal, no âmbito 
das proximas eleiçôes 
presidenciais a 
decorrer em territôrio 
nacional no dia 14 de 

Na Provincia do Ontàrio 
poderâo votar: 

1 -No Consulado-Geral de Portugal 
em Toronto, 438 University Ave., 
suite 1400. 

Secçâo de Voto #1 (Galeria Almada 
Negreiros), votam os recenseados no 
Consulado-Geral em Toronto do #4 
ao #7545. 

Janeiro de 2001, 
realiza-se nos dias 12, 
13 e 14 de Janeiro de 
2001, das 8 às 19 horas, 
a votaçâo dos 
portugueses residentes 
no estrangeiro 
inscritos no 
recenseamento 

Secçâo de Voto #2 (Galeria Almada 
Negreiros), votam os recenseados no 
Consulado-Geral em Toronto do 
#7546 ao #12707. 

Votam igualmente na Secçâo de Voto 
#2 os nacionais inscritos nos 
cadernos dos postos de 
recenseamento suplementares de 
Brampton, Brantford, Cambridge, 
Elliot Lake, Hamilton, Kingston, 
Kitchener, Mississauga, Oakville, 
Oshawa, Simcoe, Sault Ste. Marie, 
Sudbury e Thunder Bay. 

eleitoral até 24 de 
Agosto de 2000. 

2 -Na Secçâo de Voto de London 
(Portuguese Club of London), 134 
Falcon Street, London, para o 

Alberto J. Jardim reeebeu no Funchal o 
actual Présidente, Jorge Sampaio. Na Provincia de Manitoba. 

sudoeste do Ontario. 

Na Secçâo de Voto #3 - Votam os 
inscritos nos cadernos dos postos de 
recenseamento suplementares de 
London, Chatham, Leamington, 
Strathroy e Windsor. 

Consultera o Cartâo de Eleitor na 
rubrica que identifica o local da 
unidade geogrâfica de 
recenseamento. 
Mais informaçôes: (416) 217-0966 
Fax: (416) 217-0973, ou pelo E-mail: 
mail@cgtor.dgaccp.pt 

3 -No Consulado Honorârio de 
Portugal em Winnipeg, 167 Lombard 
Ave., suite 908, Winnipeg. 

Na Secçâo de Voto #4 - Votam os 
inscritos nos cadernos do posto de 
recenseamento suplementar de 
Winnipeg. 

Todos os eleitores deverâo encontrar- 
se munidos de "Cartâo de Eleitor" e 
de documente de identificaçâo 
(português ou canadiano) com 
fotografia onde conste o respective 
nome complete. 

Hmàm Vmmgoi Whhisah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

o ùnico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. 

Deseja a todos umas 

® Am® N®^® ipif(ês]p®ir® 

Tel: 14161762-5503 ou 1-800-935-4441 
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A pioneira madeirense Celeste 
de Freitas, mulher e mâe de 
boa cêpa, reune todos os anos 
a sua numerosa familia e 
alguns amigos, em animado 
pic-nic, os primeiros em 
Niagara Fails e os restantes 
sempre no Bruces Mills Park. 
Ja la vâo 25 anos. 

Esta ideia surgiu logo apos a Celeste 
de Freitas ter conseguido comprar em 
1985 um apartamento sozinha, com a 
ajuda do filho Gilbert. Depois de 
momentos dramaticos, so, doente e 
com 6 filhos, a felicidade de comprar 
uma casa para viver com os filhos e 
celebrar com a familia essa alegria, 
resolveu organizar o pic-nic para 

juntar a familia, porque a casa era 
pequena demais para tanta gente... 
-Assim, fur juntando a familia mais 
afastada e até alguns que nâo se 
davam bem-Contou a sorrir, a 
Celeste de Freitas.-Jâ passaram 25 
anos. Ja estou cansada e até pedi aos 
familiares para que prossigam com a 
organizaçâo do pic-nic mas eles 
insistem que, enquanto eu for viva, 
tenho de estar à frente do encontro. 
-Quern mais a ajuda? 
-As familias Esteves e Freitas estao 
sempre dispostas a trabalhar e a dar 
tudo o que podem. Juntâmos sempre 
cerca de 200 pessoas, da muito 

^ob a ^ezância 

^Tibétio TStancû 
tant p.aza si todos 

os sazvLços do unia boa 

a^ância da uiagons. 

dcnltaça a mundo 

aiafando cent a 

da auto nié a aù. ne 

dontinanta, ^^^çetas 

a dHxidaita a pzaços 

sam cencotzância 

eliz Natal e Prôspero Ano Novo^ 
1171 Dundas St. West, Toronto, Ontario, M6J1X3 

Tel: (416) 534-7515 a Fax: (416) 534-3171 
Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 

ja 
trabalho, mas tudo se consegue... 
-Em 25 anos, se calhar até 
faleceram alguns...? 
-Sim, é a lei da vida. Este ano fizemos 
um minuto de silêncio e oraçâo pelo 
meu filho Orlando, a tia Antoninha, o 
irmâo Adelino, o primo Ernesto 
Freitas Pereira... -Uma lâgrima de 
tristeza rolou na face de 
Celeste Freitas.- A tia 
Antoninha, no pic-nic anterior 
à sua morte, esteve connosco, 
velhinha, alegre, a dançar corn 
a gente... 
Este pic-nic deve muito à 
Maria Esteves, mulher do 
Jorge Esteves, Margarete 
Clemente, Marlene Pereira e o 
marido José Pereira, genros e 
filhos, o Raül F. Pereira e a 
Virginia. Ainda, a minha irmà 
Maria, cunhadas Fininha e 
Eulâlia, meu irmâo Antonio, 
as primas Maria de Freitas e 
Maria Brazâo, o meu sobrinho 
Joe Esteves, entre outros... 25 
anos de festa e muita alcgria, 
uns corn os outros. 
Olhe, este ano até veio dos 
EUA, o meu sobrinho Orlando 
e, da Venezuela, umas 
sobrinhas que nâo via hâ 
muito. Uma felicidade 
estarmos todos juntos. Nunca 
falhâmos um ano, nestes 25 
anos! 
-As despesas sâo divididas por todos? 
-Sim, embora uns possam dar mais 
que outros. Por exempio, o meu 
sobrinho Joe Esteves deu este ano 
todos os présentés para as crianças. 
Olhe, até a mùsica é por elementos da 
familia. Meu irmâo Antonio Esteves, 
George Esteves, Jordâo Martins, 
Gabriel Esteves, José llidio Esteves e 
Eugene de Freitas, sâo os tocadores 
de serviço... 
-A D. Celeste pensa que os familiares 
mais jovens vâo prosseguir esta 
tradiçâo? 
-Espero que sim! Olhe que notâmes jâ 
um interesse muito grande nos mais 
pequenos. Parece que sem o pic-nic 
ninguém fica feliz. Até jâ me 
influenciaram para que façamos uma 

festa de Inverno, dizem que o pic-nic 
jâ é pouco. Talvem em meados de 
Janeiro de 2001, nos reunamos num 
salào, talvez no Canadian Madeira 
Club. Vamos a ver. 

Ainda dialogâmos um bom bocado 
corn a D. Celeste de Freitas. Um 

Celeste de Freitas 

coraçâo grande, batalhador e sempre 
pronto a perdoar e a viver. 
Faz, por intermédio de O Milénio, 
um apelo a quem 1er este artigo. 
"Sejam amigos, unam as familias, 
sejam mais felizes. Nâo sejam 
simpâticos uns para os outros apenas 
no Natal, todos os dias sâo dias para 
conviver e ajudar o.proximo." 
D, Celeste de Freitas, mulher, mâe, 
avô e uma ferverosa adepta da 
reuniâo familiar. Ela e o seu clâ, 
provam que a "receita" estâ correcta. 
BOM NATAL para todos sem 
excepçôes. 
Foi por esta razâo que entendemos 
pôr este artigo na época de Natal. 
Obrigado, D. Celeste de Freitas, pela 
liçâo. 

JMC 

resta da 
fami'lia 

nâo é so 
no Natal 
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Combatentes do Ultramar - um pouco de histôria 
Escrito e lido por Raûl 
Mesqiiita, ousamos publicax 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 portug^esas estiveram 
empenhadas: 
ANGOLA-GUINÉ- 
MOÇAMBIQUE. 

S5 DE SETEMBRO 
□E 1964 - 
IN/IOÇAMBIQUE 

Foi nesta data que em Moçambique, a 

FRELIMO executou a primeira 
acçâo armada, corn um ataque à 
localidade de Chai, no Distrito de 
Cabo Delgado, estendendo depois a 
sua acçâo ao Niassa, a Tete e ao 
Centro do Territôrio. 
O meio fisico teve grande influência 
sobre as operaçôes, podendo mesmo 
dizer-se que a distância e as mâs vias 
de comunicaçâo condicionaram toda 
a manobra militar em Moçambique. 
De facto, a configuraçâo do 
territôrio e as distancias entre bases 
de apoio e as zonas onde a guerra 
decorreu foram factores 
déterminantes na conduta 
operacional tanto a nivel estratégico, 
como tâctico. 
A circunstância de a capital e zonas 
mais densamente povoadas se 
siturem no extremo sul e de as 
operaçôes se desenvolverem, no 
inicio, no extremo norte e 
posteriormente, no extremo oeste, 
em Tete, obrigou a montar 
dispositivos de comando e suporte 
logistico muito complexes, que 
condicionaram e limitaram a acçâo 
das tropas em combate. 
Todos os movimentos de tropas e de 
abastecimentos para as zonas de 
operaçôes estavam dependentes do 
transporte maritimo até aos portos 
de Nacala e, mais tarde, da Beira, 

seguindo depois por terra para o 
interior através das mâs picadas, ou 
por caminhos de ferro, sujeitos a 
ataques e minas. 
Nacala, o grande porto de apoio às 
operaçôes no Norte, distava cerca de 
700 Km de Vila Cabral, no Niassa, 
dos quais 200 em zona de operaçôes; 
e até Mueda, via Nampula, eram 
cerca de 650 Km, dos quais 400 em 
zona de operaçôes. Depois da 
abertura da frente de Tete, foram 
ainda as vias de comunicaçâo que 
influenciaram toda a manobra 
militar, nomeadamente pela 
necessidade de transportar os 
equipamentos e os materiais para a 
barragem de Cabora Bassa. 
A organizaçâo e o armamento dos 
guerrilheiros evoluiram 
rapidamente. 
A extensâo das linhas de 
comunicaçâo e a sua mâ qualidade 
levaram a FRELIMO a explorar essa 
fraqueza, utilizando intensamente a 
guerra de minas para condicionar os 
movimentos tâcticos e logisticas das 
forças portuguesas, ficando as zonas 
do Niassa e Cabo Delgado 
conhecidas como os "Estados de 
Minas Gérais", onde os militares 
portugueses sofreram elevado 
numéro de baixas. Entre 1967 e 1970 
o esforço de guerra deslocou-se para 

Cabo Delgado, verificando-se o 
decréscimo progressivo no Niassa. 
O dispositivo militar português 
articulava-se em quatre sectores 
operacionais: A, B, E e F. e em 1968 
a FRELIMO dispunha de unidades 
constituidas pelas FPLM (Forças 
Populares de Libertaçâo de 
Moçambique) no Niassa e em Cabo 
Delgado, realizando nesse ano 1087 
acçôes contra as tropas portuguesas, 
tendo também nesta mesma ocasiâo 
introduzido em Moçambique 
armamento pesado em grandes 
quantidades. Era preocupaçâo da 
FRELIMO de conduzir a guerra 
corn duas finalidades; a primeira, 
criar uma "zona libertada", e a 
segunda, uma zona de passagem 
para o sul, em direcçâo â Zambézia e 
a Tete, por Mecanhelas. 
As forças portuguesas procuraram 
adaptar-se a essas duas opçôes, ora 
atacando as suas bases, ora 
procurando intèrceptar as suas 
linhas de infiltraçâo. 

E ao terminarmos esta sucinta 
resenha sobre as actividades 
militares nas très frentes de combate, 
queremos sublinhar o esforço e o 
sacrificio sublime, do SOLDADO 
PORTUGUÊS, durante os longos 
anos da guerra. 

INrO: 
I416I 

537-1088 
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OSSCLS 
Mais uma ediçào da Coluna Nossas 
Dùvidas... Onde poderemos sempre nos 
informar. 
Neste niimero vamos falar um pouco 
sobre nossos filhos...Como reagir 
quando eles acordam durante a noite 
chorando muito e por mais que 
perguntemos, eles nao sabem o 
porquê... 
Isso normalmente acontece durante os 
4 e 5 anos, eles passam por um periodo, 
o qual chamamos de Terror Noturno. E 
normal, eles nao sabem porque 
choram. Na verdade, estâo passando 
por alguma situaçâo de insegurança, 
stress ou mesmo medo. 
Entâo o que fazer nessa situaçâo? 
Quando seu filho chorar no meio da 
noite, va até o seu quarto e o conforte, 
diga-lhe que esta perto, o abrace, faça- 
Ihe carinho, pois o que ele précisa é de 
segurança, de sentir seu apoio e seu 
amor por ele. Nâo adianta brigar, ou 
mesmo pedir que ele pare de chorar jâ 
que ele nâo sabe porque chora... Corn 
essa atitude sô o deixarâ mais nervoso e 
inseguro. 
Mande suas dùvidas para o jornal O 
Milénio, que estaremos prontos para 
esclarecê-las. 
Estamos às vésperas do Natal, e 
acredito que este é o Tempo de Uniâo, 
Paz, e de Mensagens Natalinas... 
Gostaria de deixar aqui a Nossa 
mensagem de um Feliz Natal e de um 
Prôspero Ano Novo. 
O Natal nâo é somente a compra de 

üüL 

présentés, mas o dia que nos unimos 
corn nossos entes queridos para 
comemorar e celebrar o Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
deixou a mensagem de amarmos uns 
aos outros, e de ajudarmos aos nossos 
irmâos no que pudermos e no que eles 
necessitam. 
Mantenha sempre em mente esta 
filosofia, pois assim estaremos 
contribuindo para um Mundo de Paz, 
Uniâo, Fraternidade e Bondade. 
Desejamos que a Luz, a Magia, a 
Fraternidade, o Amor e a Uniâo 
présentes na Noite de Natal 
permaneçam durante os dias do Ano 
que se inicia. 
Estes sâo os votos dos Directores/as e 
Funcionârios/as do 
Ventro Abrigo 
900 Dufferin Street, Suite 104 
Toronto, ON 
Tel.: (416) 534-3434 
Fax: (416) 534-8026 

Em cada pessoa existe a possibilidade 
de mudar o Futuro! 

Em todos 
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Como é da tradiçâo, o Grupo CIRV/Festival Portuguese TV/O Milénio 
realizou o seu Jantar de Natal-2000, este ano no acolhedor Europa 
Catering. 
Juntaram-se em alegre convivio a maioria dos responsâveis e 
funcionârios dos très ramos de Comunicaçâo Social, portugueses e de 
outras etnias. 
A noite foi bem passada, com um excelente jantar, muita müsica de 
Tony Silva-TNT e a parelha de bailarinos de Flamenco, Alfonso & 
Marissa. E, divertido, também. Porque quando tocou à rapaziada dançar 
flamenco corn a Marissa e o Alfonso, foi o bom e o bonito. Safaram-se o 
Manuel Gonçalves, a Maria Fernanda, a Liliana e, corn boa vontade, 
Frank Alvarez. O Alvarez ganhou corn o voto popular... 
O John Martins, alemâo de gema, mostrou a espaços como se dança 
num salào. Fez-me lembrar uma pessoa que eu conheço... 

Acadia Travel Agency 
850 COLLEGE STREET, EM TORONTO » 

h Venha conhecer Gonnosco 
j as Delezas do Brasil 

L A , * 
- W K Rio e Sul do Brasil em 3 de Fevereiro 
Rio e Nordeste Brasileiro em 28 de Fevereiro 

^ ©(DS] 
- * 

ii   Tel: 4^6-537-2643 
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MENSAGEM DE DATAI DO 
PRESIDENTE DD GOVERHO 

REGIDNAl DOS AÇORES 
Estamos, de novo, a viver a Pesta da Famîlia. 
Para uns, ela é feita da Alegria que a reuniâo e a 
proximidade dos familiares e dos amigos 
representam. Mas, para outros, esta época de 
intimidade acentua a nostalgia da saudade dos 
que nos sâo queridos e nâo podem estar connosco. 
Para uns, a Pesta do Natal, faz-se no seio do 
conforto e da convivialidade dos lares. Para 
outros, porém, essa vivência é mitigada pelas 
desavenças ou pelas dificuldades econômicas e 
sociais das familias, que ainda perduram. O Natal 
nâo é, por isso, uma festa de esfuziante alegria 
para todos. Mas nâo deixa de ser uma festa em 
que todos devemos contribuir mais activamente, 
para que essa alegria seja vivida pelo maior 
numéro de pessoas e de familias. Aos festejarmos 
O nascimento de Jesus - na sua simbologia de 
Amor, de Praternidade e de Solidariedade - o 
desafio é mesmo este: festejâ-lo sem egoismo, corn 
um sentido de oferta e corn a consciência de que 
nâo podemos ser completamente felizes na 
vizinhança da injustiça ou da infelicidade 
continuada dos outros. Os governos têm muitas 
responsabilidades de fomento e coordenaçâo das 
politicas de progresse econômico, de protecçâo 
das pessoas e de inserçâo social. Mas, além de 
serem as pessoas a escolher os governos nas 
sociedades democrâticas, é nas pessoas - em cada 
um de nos! - que esta a origem e o impulse do 
progresse e da solidariedade que ambicionamos. 
Nos Açores, milhares de açorianos dâo o exemple. 

trabalhando 
voluntariamente em 
instituiçôes particulares 
de solidariedade social, 
em associaçôes, nas 
Misericôrdias, nos 
Centres Paroquiais, apoiados pelo governo, 
empenhados nas causas e na realizaçâo da justiça 
social. Esse trabalho tem permitido a reunificaçâo 
de familias, a melhoria das suas condiçôes de 
habitaçâo e de bem-estar e a recuperaçâo de 
centenas de situaçôes em que açorianos, crianças, 
jovens e idosos, viviam abaixo de niveis minimes 
de sustentabilidade. Mas é precise mais. Mais 
Espirito de Natal. Mais Praternidade e 
Solidariedade. É esse o meu apelo, fundado na 
certeza que tenho de que é possivel esperar mais 
da Humanidade e servir melhor os que 
necessitam. Pelo Mundo, repetem-se as noticias de 
guerras, de crueldades, de epidemias e da fome. 
Pelizmente, estamos longe desses fenômenos 
preocupantes. Mas o nosso sossego nâo deve 
significar conformisme ou desresponsabilizaçâo 
face ao que nos rodeia. A todos os Açorianos, aos 
que vivem nas ilhas ou que partiram para outros 
lugares, desejo um Bom Natal e um Peliz Ano 
Novo 

O Présidente do Governo 
Carlos Manuel Martins do Vale César 
Dezembro de 2000 

PPD/PSD 
Secçâo 
de Toronto 
Assembleia Gérai e eleîçôes 

A Comissâo Politica da Secçâo de Toronto do 
PPD/PSD realiza a sua Assembleia Gérai no 
dia 7 de Janeiro de 2001, na sede social, 1108 
Dundas St. West, Bsm., às 15 boras. 

Esta Assembleia Gérai, tem a seguinte Ordem 
de Trabalhos: 

1- Leitura da acta da reuniâo anterior. 

2- Eleiçâo dos corpos sociais (Mesa da 

Assembleia e Comissâo Politica). 

3- Um période de 30 minutes para discussâo 

de qualquer assunto de interesse para a 

Secçâo. 

A eleiçâo sera feita através de listas 
complétas, apresentadas na mesa da 
Assembleia-Geral 48 boras antes do inicio dos 
trabalbos da Assembleia. 
Assina a "Convocatôria" o Présidente da 
Assembleia-Geral da Secçâo de Toronto do 
PPD/PSD, Fernando Cruz Gomes Antunes. 

I 
î 
I 

ZANKYE WEB DESIGN 

I I 

Solyçôes para a Internet 

CoDStryimos e desenhamos 
paginas para a Internet 

Gerîmos a sua inragem Online 

Você esté preparado? 
Nos Estamos I 

-rtH'} 

Consuîte-nos em http;//www.zankye.com 
Ligue Jâ para 

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

INFORMAÇÀO PERMANENTE 

CiRV 
RADIO 
INTERNA T lONAL 

TORONTO’S MULtlC 
^UURAL SUPER MIX 

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

SERVINDO MAIS 
DOZE GRUPOS 

ÉTNICOS 
AO SUL DO 
ONTARIO 

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

MnVALPOBTUGljÊSEiDIOEllMSÂO 
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Natal das Crianças 
da Casa dos Açores 
Decorreu no passado 
domingo, na sede-social 

da Casa dos Açores, em 
Toronto, uma bela e 

atractiva festa de Natal, 
dedicada as crianças, 

filhos dos socios da 

colectividade. 

Foi uma festa igual mas, 
simultaneamente, diferente. 
Houve um pouco de tudo para os 
mais pequenos, lanche, bebidas, 
diversôes e prendas. Mas, houve 
também, o cuidado de alertar pais, 
encarregados de educaçâo e outros, 
para os direitos das crianças. 
Présente, para o efeito, esteve o 
conhecido Jerome, que perante o 
delirio juvenil, lhes entregou o 
Diploma dos Direitos das Crianças. 
Reza, assim: 
"TU tens o Direito de": 

1- Aprender e fazer perguntas. 
2- Procurar ajuda 
3- Rir e ser feliz 

4- Exprimir os teus sentimentos 
5- Ter cuidado contigo 
6- Seguir os teus sonhos 
7- Fazer coisas para e por ti 
8- Protéger a tua mente e o teu corpo 
9- Receber e dar afecto 
10- Teres orgulho de ti prôprio 
11- Ser o melhor que poderes ser 
12- Amar-te, amar os outros e seres 
amado. 

ERVANÂRI/l VITÔRIA inc. 
PRODüTOS NATURAIS E MEDICINA HOAAEOPATICA 

Mun/îie mmi cntrevista corn o isiatiiriahi Hovieopata 
Antâiiio Meilelroa, jtt coin finiiUya nnos de experiêcin, 
(juc o pmierd ajudar na solnçào dns sens probtemas. 

Visite-nos no 920 Diindas Street West 
r 1 elefone: (416) 603-7978 

Que bonito... se os adultos deixassem 
as crianças usar os sens DIREITOS! 
E se os adultos seguissem estes 
Direitos para si prôprios? E que os 
"nossos" Direitos sâo tâo 
complicados... 
De parabéns o présidente Fernado 
Faria e sens pares da Casa dos Açores, 
pela festa e pela atençâo dispensada 
aos mais jovens. 
Segundo nos informou, depois da 
tempestade veio a bonança. Hoje, a 
Casa dos Açores navega bem, sem 
ondas, corn vento a favor. 
Fernando Faria e Fâtima Toste, 
agradecem a todos quantos 
contribuiram para o sucesso desta 
Direcçâo e da Casa dos Açores. 
Por intermédio de O Milénio, enviam 
desejos de BOM NATAL e de mais e 
maiores êxitos em 2001. 

JMC 

Assrr 
ADVASTAGr 

ACCOl^ The best kept secret in town! 
OBC Wood Gundy 

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

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

Call me now to arrange for a private appointment. 

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

Wood Gundy 

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

BOAS FESTAS 
E 

ELIZANO 2001 

1300 St. Clair Ave. W., Toronto 

Cristina Almeida, Manager 

Mi 

Voce ao ligar ja esl^a a ganhar 
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©ûŒi 
Al Gore 

ganharia se... 
lhe tivessem 
autorizado a 
contagem??? 

...and God shave 
America... 

Os Estados Desunidos da América 
despiram a sua democracia ao som da 
mûsica erotica dos boletins 
recontados e acçôes judiciais. Desde 
O dia 7 de Novembro ultimo que o 
mundo inteiro ironiza, pela primeira 
vez, que afinal essa bêla democracia 
nâo é assim tâo bêla. Que depois de 
nua, é banal e igual a tantas outras 
bêlas em qualquer pais do mundo. E 
como dizia um velho marinheiro do 
Cais de Sodré - «de rabo ao ar, sào 
todas iguais...» 
Dois dos candidatos à presidência, 
gladiaram, corn meios e dialéctica 
que em nada se coadunam ao 
prestigio e dignidade da cadeira 
desejada - e que muitos deles 
condenaram meses antes na pessoa 
de Bill Clinton. A liçào que os EUA 
deram ao mundo foi deplorâvel, por 
mais que tentem agora todos os 
esforços em minimizar os estragos 
causados à imagem. 
A verdade das yerdades tem de ser 
dita: a autoridade americana em 
exigir eleiçôes livres e democrâticas 
em qualquer pais do mundo, bem 
como O policiamento dos processos 
eleitorais internacionais, ficou 
seriamente danificada corn as 
imagens que assistimos durante 36 
dias. O mundo ficou também a saber 
que, na América, nâo conta o preceito 
demotrâtico - uma pessoa, um voto. 
Baseados num processo obsoleto e 

numa constituiçâo caduca porque 
carenciada de renovaçâo e 
modernizaçào, os americanos 
deixaram o resto do mundo a 
perguntar se eles têm uma monarquia 
hereditaria encapuzada de repüblica, 
ou uma repüblica ditatorial romana 
imperialista, aonde o manto da 
democracia disfarça conforme os 
ventos interesseiros. 
Dito isto, que temos? 
Eles dizem que agora o présidente é 
George Walace Bush. E isto porque 
cinco dos nove juizes do Supremo 
Tribunal dos EUA decidiram ... e 
decidiram que o candidate corn 
menos votos populares, séria o 
vencedorü! 
George W. Bush vai governar os 
destines dum pais desunido; Vai 
governar num Senado dividido; Vai 
governar por decisâo judicial e nâo 
corn a autoridade que o voto popular 
legaria; Vai governar num pais aonde 
até os 9 juizes da mais alta instituiçâo 
judicial estâo divididos na decisâo; 
Vai governar porque no estado da 
Florida, onde o irmâo Jeff Bush é o 
governador, nâo foi permitida a 
continuaçâo duma verificaçâo e 
recontagem dos votos do cidadâo 
comum - o acte mais sagrado em 
Democracia; vai governar como 43o. 
présidente dos EUA, numa naçâo 
dividida pelo bipartidarismo radical; 
vai governar na continuaçâo da saga 
juridica que vai seguir-se, corn acçôes 
judiciais e pedidos de uma contagem 
dos votos que nâo contaram. 
E se depois desta contagem - que jâ 
nâo influi nos resultados - mas que 
pode determinar o que Al Gore 
reivindicava, se se verificar que afinal 
Al Gore ganharia se... lhe tivessem 
autorizado a contagem??? 
...and God shave America... 

IMPACT LiouiiunoN CENTAES 
Novo estabelecimento em Mississauga 

Mobilias, Aparelhagens Electrônicas, 
Stock de firmas em bancarrota, 

Mercadorias roubadas recuperadas, 
Artigos salves de 

desastres naturals. 
530 Ono RD., UHi.25, MISSISSAUGA 

KENNEDY/COURTNEY PARK 

S05 

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

w 
Visite Joe da Costa, représentante português 
da Addison on Bay, e saiba porque é que 
mais de 7000 clientes preferem os sens servlços 

§8 aïKBS a® s®cR?3ip (ûa ©aoaiiDDMadl® 

Saldo “Fim de Ane” chegou 
à Addison mais cede! 

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

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

faz quaisquer pagamentos durante um ano. 
Mas hà mais. 

Juros a 0.9% diurante 4 anos na maioria dos modelos 
novos de 2000 e 2001. 

Os descontos atingem os 10.000 dôlares em vârios 
modelos novos. Grande vaiiedade de carros usados . 
Soitelo para 2 casais ao Wlnterfest 2001 

832 Bay Street, em Torente (a aorte da College St J 
^Telefone: (416) 964-3211 Jn 

a n 
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CiMttwiw (U Kaio£r2000 na Depois da presença dos nossos artistas, dirigeâtes de clubes e associaçôes, 
Orgàos de Informaçâo e os ouvintes de CIRV-fm -como ilustrâmos na 
passada ediçâo-, tivemos no dia imediato a visita de comerciantes, 

industriais e politicos que, com a boa disposiçâo habituai, encheram todos os cantinhos da Estaçào 
radiofônica... 
Com satisfaçâo sentimos o carinho que dispensam à CIRV-fm e a todos os que, ano-apôs-ano, lutam 
corn fé e arrojo para que possamos merecer sempre essa simpatia, amizade e respeito. 
Corn feliz surpresa, recebemos a visita do jornalista José Duarte, da SOJOPOR e do Jornal "O 
Emigrante-Mundo Português", que veio acompanhado da funcionâria Ana Lourenço, responsâvel 
pela Gestâo de Eventos. Vieram a Toronto, participar num almoço de apresentaçâo do Congresso 
Internacional do Sector Alimentar e Bebidas, de 12 a 14, em Lisboa, organizaçâo da SOJOPOR, 
presidida pelo Dr. Carlos Morais, que teve o apoio do ICEP, em Toronto. Aproveitaram para conviver 
e realizar algumas entrevistas corn personalidades da Comunidade Portuguesa. Foi bom tê-los por câ. 
A sala de recepçôes da CIRV esteve sempre cheia, entre as 5 e as 9 boras da noite. Foi bonito, foi uma 
recompensa importante para todos nos. 
Para quê mais palavras se as fotografias dizem muito mais? 
OBRIGADO. BOM NATAL. 

Oferta vâlida apenas no estabelecimento da Dufferin/Bloor 

e até ao dia 31 de Dezembro de 2000. 

Tel: C4H6J S37-3SS7 

Dine-ln, Delivery & Pick Up 

Esta oferta nâo é vâlida 
corn outras combinaçôes. 
Vâlida para dine-in, take- 

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

Por favor mensione o 
cupâo. Nâo tem valor 

monetârio. 
As taxas nâo estâo 

incluidas. 

Nâo é vâlido para 
Stuffed Crust Pizza. 
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C(uuuiH& de 
Hattt^-2000 

ua CiRU-itu 

Desegtê a tndns »s sewës membros e fawniiiares 

«Ml Natat wÊêuita teliz e um Ætt» JVttvo com 

saüde, truhalho e alcf/ria. 

President: 
]a.y Peterson 

Vice-President 
Ken Novalski 

Recording Secretary; 
Andie Murphy 

Business Manager/ 
Financial Secretary-Treasurer 

Allan F. Budway 

Business Representatives: 
Eduardo Oliveira 

Joe McPhail 
James Jackson 
John Nielsen 

Organizer 
Kevin Archibald 

Executive Board: 
Martin Roberts 

Allan Boyce 
Cris Paswisty 
Mike Bloom 

Jason Addison 

14 Cosen^ino Drive 

Scarborough, Ontario 

M1P 3AS 

Telefone: C4163 S99-7S60 

Toll Free: 1-800-S68-356S 

Fax: C4163 899-7734 

« 

I» 
Vi UJ CO 

Sheet Metal Werkers’ 
and Reefers’ 

LOCAL UNION N°30 
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Tnuificf 
NÜIIM 
Apanhamàmos despre- 
venidos très personali- 
dades do fado. Fernanda 
Diniz, Leonardo 
Medeiros e Mario Jorge. 
Nestas coisas nâo fazemos 
nem podemos fazer escol- 
has. 

Que tradiçôes mantêm no vosso Natal caseiro? 
-Para mim -começou a Fernanda Diniz-, todas as 
tradiçôes que me incutiram em criança. Junto a 
famllia à mesma mesa, filhos, genros e netos. Eu 
propria trato do jantar, o célébré bacalhau com 
grelos, azevias -um doce tradicional do Alentejo, 
fatias douradas ou paridas, como alguns Ihe 
chamam, coscurôes, etc... Desde que eu tenha toda 
a familia à mesa, para mim é sempre Natal, que 
era o que dévia ser todos os dias! 
-Eu sou de boa boca -respondeu risonho, o 
Leonardo, ao ouvir falar a Fernanda sobre o man- 
jar da noite de Natal-, nâo sei fazer nada mas 
como de tudo. Comigo nâo hâ dicta que résista! 
Muita paz e boa comida, e a familia junta, sâo os 
meus ingredientes favoritos de Natal. Tudo isto 
corn tinto ou branco, nâo importa! 
-Bom, eu infermo dos mesmos defeitos e virtudes... 
-Garantiu Mario Jorge- A familia à mesa, bacalhau 

corn couve portuguesa quando a encontramos, fil- 
hôses, rabanadas, Bolo Rei e, sempre, o velho prat- 
inho de arroz doce! Tudo muito bem acompan- 
hado corn vinho tinto, muita alegria e paz! 
Que diabo, ninguém falou de uns fadinhos à mis- 
tura!?... Quando se trata de "dar ao dente" nem o 
fado vem à baila, hem! 
Mas, valha-nos isso, nenhum deles esqueceu a 
Comunidade Portuguesa. Fernanda Diniz, 
Leonardo Medeiros e Mario Jorge, em unissono, 
afinadissimos, cantaram em Sol Maior, sem dô: 
"Que o Natal 2000 seja de harmonia, paz e amor. 
Que 2001, traga tudo de bom para os portugueses 
e que os homens e as mulheres do mundo se dêem 
melhor e que nâo esqueçam as crianças e os mais 
velhos!" 
Quem canta assim, merece todos os elogios. 
BOM NATAL a todos os artistas do mundo, "can- 
tarolamos" nos! 

f Andrea 
‘Bocelll 

em Toronto 

o famoso 
î" tenor Andrea 

Bocelli, recon- 
hecido 
mundialmente, 
vai actuar no 
Air Canada 
Centre, na 
sexta-feira, 6 de 
Abril de 2001, 
às 20h00. 
Se conseguir 
arranjar um 

|: bilhetinho, parabéns! 
Andrea Bocelli vai cantar acompnhado pela S 
Orquestra Sinfônica da Russia, constituida ^ 
por 78 instrumentistas, sob a direcçâo do 
Maestro Marcello Rota. Andrea Bocelli, 
interpretarâ temas dos sens trabalhos grava- | 
dos "Romanza", "Verdi" e "La Boheme", • 

2 entre outros. Se conseguir o "tal bilhetinho", 
nâo perça o espectâculo de Andrea Bocelli, 
em Toronto. Nâo invente desculpas, porque 

^ irâ arrepender-se e nunca se... perdoarâ! 

World Vision Canada 
e CIRV-fm compreen- 
dem que WoHd Vislon 
o NATAL é a época 

apropriada para abrir- 

mos o coraçâo e ^udarmos os mais necessitados. 
Mais de 30.000 crianças morrem todos os dias de 
doenças preventivas. 

Neste NËirillajiiiile 
utiüa criaiüça careci 
(ia coiLiti) 

TraseutetlIaWilIa". 
Por favor telefone 
à World Vision 
Canada para: 
1-800-268-3955, 
e apadrinhe uma 
criança. Ao telefonar receberâ o seu CD gratis do 
Projecto "Aldeia da Paz”, que inclui artistas conheci- 
dos do Brasil e de Portugal, corn bêlas cantigas dedi- 
cadas às crianças. Este CD exclusive nâo estarâ à 
venda nas loias. 

A venda nas 
lojas da espe- 
cialidade no 
Ontario 

Feliz 
Natal 

Para mais informaçoes ou espectàcuios coniacte: 
9Ü9-8234221 o €1Ol-gll9-90@i 

Email; nevesj@connection.com 
S8-S440 Bromsgrove Rd. 

IVIississeuga, Ont;àrio, L5JI 4J7 
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Na festa comemorativa dos 11 anos de existência do Académico de 
Viseu of Toronto, jâ nas intalaçôes da nova sede-social, pudemos 
apreciar mais uma vez o carinho corn que os responsâveis acad- 
emistas -a partir de 2001, Casa das Beiras!- olham pela juventude, 

seu grupo coral e o Rancho Folclôrico. 
Foi um prazer ouvir o grupo entoar os hinos do Canada e de Portugal, tal 
como a cançâo-hino de Viseu. Também, foi corn especial atençâo que apre- 
ciâmos a exibiçâo do Rancho do Académico de Viseu, todos muito jovens, 
mas sabedores e conscientes. E, foi ternurento ver os mais pequenitos do 
Rancho, cheios de brio e satisfaçâo por envergarem os trajes tipicos da 
regiâo, a caminharem corn galahardia e sorriso nas faces, orgulhosos dos 
aplausos que a assitência lhes tributava. Parabéns a todos e Bom Natal. 

Portugueses bem referenciados 
no livra ^'LeLlSLLlgtüLl^^ 
A conhecida autora Jean Cochrane lançon no mercado o livro KENSING- 
TON, com importantes fotografias do passado, do fotôgrafo Vicenzo 
Pietropaolo. Jean Cochrane, com o apoio da St. Stephens's Community 
House, narra com saber esta area de Toronto onde, desde os finais de 1800, 
homens e mulheres de outros mundos chegaram carregados de sonhos, radi- 
cando-se corn as familias e, corn maior ou menor capacidade e fortuna, 
tornaram esses sonhos em realidades. No livro "Kensington", Jean Cochrane 
conta as chegadas (e mudanças) de povos como Judeus europeus, Hüngaros, 
Portugueses e, ultimamente, Asiâticos e de Raça Negra, entre outros. A 
sequência de memorâveis e histôricas fotografias dào destaqué a pessoas e 
lojas portuguesas, dos bons velhos tempos. Um livro para ter em casa, na 
respectiva biblioteca. Uma boa prenda de Natal, à venda no Portuguese Book 
Store, em Toronto. 

WIHTf RP 
liLLL UüL'tLLLürLlL, UüLLtL, tl LLürLULtL LLÜÜ ürüL'IiLLLtiy: sommui ttAO«.LU*$ 

Para além da paisagem, praias, convfvio, 
concursos, sorteios, passatempos, prémios, 
alegria e bons serviços, ainda a presença do incom 
parâvel e popular interprète EMANOEL; 
da talentosa SARA^ PACHECO .doconsagrado 
TONY MELO, doSTARLIHST 0 da energétlcaNÉllA (USAI 

Feliz Natal o Boas Pestas a Prôspero Ano Nows=a Feliz Natal o Boas Pestas a Préspero Ano No«o 

Happy Travellers e CIRV-fm conseguiram um lugar para si no paraiso 
cubano. Varadero! Participe no WiNTERFEST'2001, 

de 26 de Janeiro a 9 de Fevereiro, noHetei Super Club Pnntarena! 
Feliz Natal a Boas Pestas a Prtispefo Ano Novo a Feliz Natal o Boas Pestas c Prospère Ano Now 

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

C4163 ssn-sooo 

763 Oundas St. W. Toronto 
CaiBl 603-4SS3 

325 Central Parkway W. Mississauga | 
CS05] 6*1S-'I40S 

1090 College St., Toronto, ON 
Tel: 416-533-0630 

P' aae 
Coin bêlas deco- 
raçôes para o seu 

lar 

CT/ „ 974 College St. 
Toronto, ON 

[4161 588-4624 

4^David Costa 
V—Associates 
1015 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
(Oeste da Dovercourt Rd.) 
(416) 535-6329 FAX: 535-4735 
www.lawyersdavidcosta.com 
E-Mail address: davidcosta@idirect.com 



18 ACTUALIDADE 
Quinta-feira, 21 Dezembro, 2000 

O MILÉNIO 

Tony Camara 
lançou video com 
baladas do Coimbra 
O jovem Tony Camara, o "Tabiquinho" para os 
amigos, filho dos conhecidos artistas Lourdes 
Faria e Antonio "Tabico" Camara, fez o 
lançamento do seu video "Baladas de Coimbra", 
no restaurante da familia, o "Tabico Restaurant", 
em Toronto. 
O video, com produçâo de Frank Alvarez, 
montagem e narraçâo de Luis Fernandes, e 
realizado nos estüdios de Festival Português TV, 
inicia-se corn uma biografia do jovem artista, pela 
voz dos sens embevecidos progenitores Lourdes e 
Antonio Tabico e, depois, corn uma série de 

entrevistas corn o prôprio e filmagens em 
Coimbra, S. Miguel e Toronto, corn as respectivas 
interpretaçôes das baladas gravadas 
anteriormente. 
Um trabalho bem apresentado e de qualidade. No 
convivio corn os jornalistas, o jovem e simpâtico 
Tony Câmara agradeceu a presença dos mesmos, 
enalteceu o carinho corn que a Comunidade 
recebeu o seu primeiro trabalho gravado e desejou 
que o mesmo aconteça corn o video agora 
lançado. 
-Desejo também um bom Natal para todos e que o 
Ano Novo lhes traga saùde e muitas alegrias.- 
Finalizou, Tony Câmara, recebendo os abraços 
carinhosos dos pais e os cumprimentos dos 
amigos. 
Os nossos parabéns ao Tony Câmara. Ainda, 
retribuiçâo dos votos natalicios, para ele, sens pais 
e restantes familiares. E, claro, para a sua mais 
que tudo... 

JMC 

Atraso de 
relatârio 
médico adia 
julgamento 
O julgamento de um luso-canadiano acusado 
da morte em 1999, por motivos passionals, 
de uma jovem na ilha de Sâo Miguel foi 
adiado pela segunda vez, revelou fonte 
judicial. 
Uma fonte do Tribunal da Ribeira Grande 
justificou o adiamento para 01 de Março 
corn o atraso na conclusâo de um relatôrio 
pormenorizado sobre o estado psiquico do 
réu, pedido pela defesa quando, em 22 de 
Novembro, o julgamento foi adiado pela 
primeira vez. 
Gil Pereira, 48 anos, é acusado de ter morto 
a tiro, a 20 de Dezembro de 1999, Filoména 
Pimentel por esta lhe recusar namoro. 
A jovem, 27 anos, foi morta numa estrada 
do Norte da ilha de Sâo Miguel corn tiros de 
pistola, quando se deslocava de carro para a 
Maia, freguesia onde residia. 

dèseja a todos os estimados 
clientes e amigos 

e a toda a comunidade 
portuguesa em gérai 

um 
e um prospère 

rr'" 

Ail® 

11 Ui -S.tÂ}- 

au Sa CLaiu 
679 St. Clair Ave. West 

1104 Bloor St West 
TORONTO 

tnalllwz g^atinka da cidada 

présper# 
Ano Novô 

m 

dJtuzzasco o<!ï dùaiz, fDzoua a depois dizd, 

^JlXetltoz nào kd! 

673 St. Clair Ave. West Tel: 1416) 658-0852 

1 ^ 04 Bloor St West Tel: [416) 533-3199 
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Banco Espfrito 
Santo mndou as 
suas instalaçôos 
O Banco Espirito Santo -Delegaçâo de Toronto, desde hâ muito 
com instalaçôes junto da Estaçào de Radio Internacional CIRV- 
fm, mudou para o 860 College Street, esquina corn a Concord, 
em Toronto. O atendimento pùblico nas novas instalaçôes sera 
a partir de 1 de Janeiro de 2001. 
O gerente Leonel Ramos deseja a todos os clientes e amigos um 
Bom Natal e prôspero Ano Novo, contando continuar a merecer 
servi-los nas novas instalaçôes. 

Comunidade 
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 müsica 
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. 

-A Casa do Benfica of Toronto realiza 
a sua passagem de ano no New Casa 
Abril. Bufete e baile corn o Conj. Ritz. 
(416) 653-6370. . 

-O Canadian Madeira Club-Madeira 
House C. Centre realiza o fim-de-ano 
na sede corn jantar e baile. Actuarâ o 
Mario Marinho. 
-O Canadian Madeira Club realiza no 
sâbado, dia 6 de Janeiro, a Festa 
Regional dos Reis. (416) 533-2401. 

Sismo atingiu 3.1 na escala de 
Richter sem prevecar danes 
o sismo registado na manhà de domingo 
na ilha da Madeira foi de magnitude 3.1 
na escala de Richter e o epicentro 
localizou-se a cerca de 65 quilômetros a 
leste das Ilhas Désertas, informou o 
Institute de Meteorologia. A mesma fonte 

adiantou que o sismo registou-se às 07:09 
(mesma hora de Lisboa) com a 
intensidade II/III na escala de Mercalli 
modificada e foi sentido na regiâo sul da 
Madeira nâo causando danos materiais 
ou pessoais. 

[jHfVROLl î 

Ü1.ÜBW0BILE 

L'estas L'eLiies CHEV-OLDS 
;Hàmtütoque f | 
-^ést York Chev-Olds j ^ ! 
serve os portugueses coin i IB 1 
lima grande selecçâo de 
aatoméveis, camiôes e carrinhas de 
carga ou passageîros nas melhores 
condiçôes de fînanciamento. ^ 
Para quaisquer reparaçôes iÇ 
mecânicas, basta contactar 
Manuel Fonseca: 656-1200. 
Entrega de peças e acessôrios -5^^ 
em toda a cidade de Toronto, 

Contacte 

Victor Maciel ou 

Marcus Vinicius, 

os seus 

représentantes 

portugueses 

em West York 

Chev-Olds 
Victor Maciel Marcus Vinicius 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Tel.: (416) 656-1200 
<|5Web: 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 Ontârio. 
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F^SCORI’IÀO Poderâ estar absorvido por aquilo 
que mais prcza: a sua relaçào 
amorosa. Deixe-se guiar pelo seu 

FBCWBI “feeling” pela sua sensibilidade 
apurada e évité aqueles rasgos que 

rW^U^H muitas vezes o levam a destruir 
aquilo que mais ama. 

menos atençao, ou ate mesmo 
abandonar, todos aqueles que jâ 
conhece bem. momento alto deste dia. 

CARNEIRO 
21/3 a 20/4 

Neste momento, você pode ficar mais 
no centra das atençôes. Mostre que 
sabe amar, mas com uma condiçào: 
tente nào empolgar excessivamente a 
sua forma de actuaçào. E tempo de 
mostrar abertamente o que vale a sua 
paixào. 

TOURO 
21/4 a 20/5 

GEMEOS 
21/54 20/6 

CARANGlIEjO 
21/6 a 21/7 

I'ode bem ansiar por conhccer 
pessoas novas e "excitantes", 
correndo, assim, o risco de prestar 

Sentira com mais intensidade o amor 
e os desejos romanticos. A 
intimidade fisica com a pessoa 
amada transcende os limites 
normais, levando ambos a uma 
intensa uniào. 

Ira valorizar mais o efeilo de um 
projecto do que os meios para o 
realizar. Decididamente, os trabalhos 
de rotina, pequenos e minuciosos, 
devem ser deixados para outra 

^ altura. 

LEAO 
22/7 4 22/0 

Sol em bom aspecto com Marte 
assinala um aumento de energia 
para o trabalho e para a diversao, 
podendo exaltar a sua presunçào. 
E um bom momento para 
começar novos projectos. A vida 
sentimental deve esperar. 

VIRGEM 
23/0 4 22/9 

BALANÇA 
23/9 4 22/10 

/m\ 

A sua possessividade estarâ mais 
acentuada e os seus actos voltados 
para um maior realismo. 
Sensibilidade mais profunda nos 
contactos com a natureza; os 
sentidos mais desenvolvidos, 
sobretudo o tacto e o cheiro. 

SAGITARIO 
22/71 a 21/12 

Os sectores mais positivos, aqueles 
a que deverâ dar mais atençâo, 
neste momento, serâo os projectos 
com os amigos, as relaçôes com 
grupos e, também, o desenvolvi- 
mento de novos intéresses de 
ordem intelectual e novos estudos. 

CAPRICÔRN10 
22/12 a 20/1 

Neste momento em que a Lua 
percorre a sua décima Casa 
Astrolôgica, sâo de esperar uma 
maior notoriedade daquilo que faz 
ou uma maior publicidade à sua 
pessoa. Contactos facets com 
Virgens e Touros.  

Do ponto de vista financeiro, 
poderâ ser o momento de 
regularizar ou définir orientaçôes 
nesta area. De um momento para o 
outro podem surgir ideias 
inesperadas em relaçâo a projectos 
novos. 

A^UARIO 

PEIXES 
20/2 a 20/3 

Este sera um momento oportuno 
para insistir na soluçào de uma 
situaçâo que se tern prolongado 
contra a sua vontade. Tal 
concretizacâo noderâ ser o sen 

A Lua em bom aspecto corn Urano 
faz corn que se sinta possuidor de 
suficiente energia para se dedicar a 
novas actividades e a encontrar 
novos amigos. Esta é altura ideal 
para fazer algo completamente 
diferente.  

Os sectores mais positivos, aqueles 
a que deverâ dar mais atençâo, 
neste momento, serâo os projectos 
corn os amigos, as relaçôes corn 
grupos e, também, o desenvolvi- 
mento de novos interesses de 
ordem intelectual e novos estudos. 

SAGITARIO 
22/11 a 21/12 

Portuguese Tish 
<5p Market 

sua petxazia 
Tem Sempre Peixe Fresco e Congelado, 

Marisco e Bacalhau 

Lagostas Vivas e Camarâo Fresco 

DESEJAMOSATODOS 

tas Mm 
3635 Cauithra Rd 
(a sul da Burnhamthorpe) 

MISSISSRUGR (9051270-3198 

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

1-Carta de jogar(pl.); utensi'lio 
doméstico;o m.q. ôrobo ,2-Pre- 
posiçâo; mamifero ruminante 
africano; h'rio.3- Cova prôpria para 
apanhar feras; escoras. 
4- Moeda italiana; suspiros. 
5- Varinha usada pelos maestros; 
poema da idade média.6- Nota 
musical; adv. de lugar; reza. 7-Vazio; 
amacia; vogal (pl.).8- No-me de 
mulher; terminas.9-Pe-n'odo; 
vereador municipal. 10-Afasta; 
artéria que sai do ventn'culo 
esquerdo do coraçâo. 11- Interj.; 
insignificância (pl.); criado grave. 12- 
Cura; estas; povo da Africa Central. 

Verticais: 
1- Acçâo; pedra de moinho; Mamifero cam'deo (pl.). 2-Contraçâo de senhor; 
cano onde sai âgua; enseada na costa man'tima. 3- Coloca em malas; 
sobrecarregar corn tributos. 4- Fibras das folhas da piteira; medida de 
supreficie.5- Transtornado do jui'zo; nome de mulher. 6-Base; atasca-se; 
saudaçâo.7-Falda; nome de mulher;art.(pl.).8- Corcovo; vasilha corn 
asas(pl.). 9-Dialecto români-co falado no Norte de França; fruto do abieiro. 
10- eliminaçâo; nome de mulher(inv.). 11-Abundância(fig.); menina do olho; 
irmà da mâe. 12- Dificuldade; artigo no plural; balbürdia. 

Soiuçâo na horizontal: 

SBÔB ;S9 IBJBS -21 OjB ISOAB iBjg -11 BpOB iBpejjy -Q I 
0 ;|!pe :BJ0 :Q -6 SBqBOE !BUV -8 S! IBSIJB ‘.OOQ -L BJO IB|OOB l!i/\i-9 !B| iBjnjBg 
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It AQO^^BIO 
il TEL: M1B3 5BB-4SQO BOAS FESTÂS 

1212 Oundas St. W. TORONTO À TODO8 OS CLIENTES E ÀMIGOS 

CINEMA ) ( Jooos ) ( ENTREVISTAS } ( BIOGRAEIAS } 

BEN HARPER, DAFT PUNK E 

XUTOS & PONTIAPÉS EM 
Ben Harper, Daft Punk e Xutos & 
Pontapés sao très dos mais 
fortes lançamentos da EMI 
Valentim de Carvalho para o 
primeiro trimestre de 2001. Mas 
nd mais... 
O ano de 2001 parece vir a ser 
forte em termos de ediçoes 
musicais, a avaliar pelo calenddrio 
de lançamentos da EMI Valentim 
de Carvalho, para os meses de 

Janeiro, Fevereiro, e Março. Para 
começar o ano serao editados, 
logo em Janeiro, um novo album 
de originals da brasileira 
Fernanda Abreu, novo disco dos 
Paradise Lost, e do proiecto de 
dança fronces Cassius (album 
sucessor de "1999"). Em 
Fevereiro poderemos conhecer 
um novo dloum de originals de 
Michael Learns to Rock, um novo 

lË] 

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

I I I 
I I 
I I 
I I 
I. 
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disco do norte-americano Ben 
Harper, o segundo album de 
originals dos britânicos Alpha 
(depois de "Corne From Heaven" 
de 1997 e "Pepper" - um album 
de remisturas, de 1998), e o 
segundo também dos Daft Punk 
(que sucede a "Homework"), e um 
novo trabalho da cantora Lene 
Marlin ("Playing My Game" foi o 
seu disco de estreia). Para o mes 

de Março estao reservados dois 
lançamentos nacionais bastante 
aguardados; um novo album de 
originals dos Xutos <& Pontapés (o 
muito esperado sucessor de 
"Dados Viciados") e de Mafalda 
Arnauth. No piano internacional, 
0 mes de Março reserva-nos 
ainda a ediçao de novos dibuns 
dos Divine Comedy e dos 
Roxette. 

"1" DOS BEATLES 
É RECORDISTA DE VENbAS EM TODO O MüNDO 

Esta provado que a Beatlemania regressou à Terra. A compilaçao "1" 
dos Beatles, editada hd pouco mais de um mes, jd vendeu cerca de 
15 milhoes de copias em todo o mundo, e na Irlande jd ganhou, até 
agora, doze galarddes de platina. 

A compilaçao mais recente dos Beatles, "1", jd atingiu o primeiro 
lugar das tabelas de vendes em vinte e cinco paises de vdrios 
continentes, em pouco mais de um mes. Em Portugal, "1" entrou 
directamente para o 1° lugar do top nacional de dfouns, e jd passou o 
galardao de dupla platina. O novo dibum dos Beatles é jd também 
quintupla platina nos Estados Unidos e Reino Unido, e sd na Irlande 
jd arrecadou, até agora, doze galarddes de platina. No Canadd, 
conta corn seis galorddes de platina. 
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Pessoal para limpeza. Carro proprio. Brampton e 
Toronto, contactar Joe. 
Tel.: 416-769-7293. 

Ajudante de cozinheiro. 
Tel.: 416-603-6522. 

Padeiro ou ajudante, para Padaria Portuguesa. 
Tel.: 416-538-7700. 

Pessoal para limpeza, Toronto. Contactar Claudia. 
Tel.: 416410-6181. 

Pedreiros e trabalhadores de empreitada ou à 
hora. Hamilton. 
Tel.: (905) 858-4396. 

Bate Chapas com experiência e ajudantes, 
Etobicoke. Contactar Marina Tel.: 416-503-0041. 

Pessoal para limpeza de neve e jardineiros. 
Tel.: 416-614-8785. 

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

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

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

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

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

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

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

Polvo com Arroz à Noda do Mlinho 
CCtPItnTEi: 
Idl de azeite, 1 polvo com +-1 kg 
cortado aos bocados, 500 grs de arroz 
100 grs de banha , 1 cebola sal e 
pimenta q.b., piripiri q.b., 1 colher (de 
sopa) de vinagre, 1 molhinho de salsa 
picada, 1 dl azeite, azeitonas q.b. 

Con^CCflO: 
Num tacho leva-se ao lume a cebola picada, a 
banha e o azeite. Quando a cebola começar a 
amolecer, junta-se a salsa picada, o piripiri e a 
pimenta em po. Deixe refogar por 1 minuto e 
de seguida adicione o vinagre e o polvo cortado 
aos bocados. Tapa-se o tacho, e deixa-se ferver 
durante 15 minutos, tempera-se com sal e 
adiciona-se 3 dl de âgua a ferver. Tapa-se 
novamente o tacho e deixa-se ferver durante 40 
minutos, acrescentando mais âgùa a ferver para 
substituir a que se evapora. Em seguida, 
verifica-se se o polvo esta cozido e completa-se 
com agua até perfazer duas vezes o volume do 
arroz. Rectificam-se os temperos de sal, vinagre 
e pimenta, devendo o preparado ficar 
apimentado. Quando levantar fervura, introduz- 
se o arroz, misturando bem. Em recomeçando a 
ferver, mete-se no forno durante meia hora. 
Sirva acompanhado de azeitonas. 

Pessoal para Limpeza. Mississauga. 
Contactar Bill Tel. (905) 881-7300 depois das 17 h. 

Ajudante de soldador. 
Tel.: 416-399-2751 ou 416-532-8988. 

Condutor para distribuiçâo de materials de 
construçâo para acabamento de casas. 
Tel.: (905) 660-7701 ou depois 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. 

FINANCIAMENTOS 
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 crédita 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. 

Digarnos quanto quer. Resposta em 24b. 

Cont:acl:e ainda hoje José Eduardo 
Tel; C416) S37-1359 

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. 

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 informaçào: 

(416) 538-0084 
1T[i[Lg (416) 538-0940 
[i°D0Dg}QQg info@omilenio.com 
©®i7[r©fl®s 1087 Dundas St. W. 

Suite #103 
Toronto, On, M6J 1W9 

SOBRtMESfl: 

Broas Castelar 
CPEDItniCS: 

10 ovos, 5 gemas, 300 grs de açûcar 
250 grs de farinha, sal q.h. 

COmCÇÜO: 
Bâter os ovos e gemas corn o açûcar até 
triplicarem de volume, juntar a farinha, mexer 
sô o necessârio para envolver a farinha. Cozer 
em tabuleiro untado e forrado corn papel 
vegetal à temperatura de +-220°. 
Para o recheio e cobertura: 
5 claras de ovos 
150 grs de açûcar em pô 
150 grs de margarina 
75 grs de cacau 
Bâter as claras com o açûcar até triplicarem de 
volume, junte a margarina aos pedaços e volte 
a bâter até a margarina estar bem misturada; 
dissolva o cacau em +- 1 dl de ôleo morno e 
misture bem. Enrôle a torta recheada corn o 
creme de chocolate, corte as pontas da torta e 
coloque-as de lado na torta de maneira que 
fique corn aspecto de tronco de ârvore cortado, 
barre na totalidade o tronco corn o creme de 
chocolate e cubra-o corn raspas de chocolate e 
polvilhe corn açûcar em pô. 

13om 
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Assine e divulgue Nome:  

O MILÉNIO   
Morada:  

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

para os EUA $75 e Europa $130. 
Tel: 

C. Postal: 

)  
J 
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SàÎJDE EM SUA CASA 

Embora a saùde seja o ideal de vida em 
todo O Globo, a sua falta, tanto no 
aspecto fisico ou mental, pode aparecer, 
ou sofrer variaçôes, corn mudanças de 
continentes, estaçôes, e sobretudo com 
O tempo. 
Os paises estâo cada vez mais 
prôximos, mas as familias cada vez 
mais distantes. O tempo, certo e 
constante como entidade fisica, pode 
ser duro e cruel como entidade 
biolôgica. Va ele do zéro ao infinite, ou 
seja ele a marca inviolâvel dos dias 
duma vida, o tempo é sempre relative, 
nos acontecimentos do nosso 
movimento. 
O câ e o là sâo como o tempo; coisas 
relativas. Muitas vezes sâo obsessôes a 

dominar o homem da diaspora; o seu 
fado a condicionar-lhe o pensamento e 
vida. A sua condiçâo migrante mudou a 
palavra à vogal inicial. Emigrante 
passou a imigrante; o câ de la passou o 
la de câ. 
Corn o câ a passar a lâ, e vice-versa, o 
imigrante nunca deixou de ser 
emigrante. Começou a sofrer as 
mudanças relativas do tempo e espaço, 
e a sentir na pele os rigores do frio, da 
neve, das coisas possiveis mas dificeis. 
Os filhos a aprenderem os costumes de 
câ jâ falam outra lingua. O bom de lâ, 
passou a mau de câ, e vice-versa. Tantes 
choques e aspiraçôes de um lâ câ. 
Viemos corn a mente repleta de 
aspiraçôes, à procura de trabalho para 

atingir um fim. Mas que mudança!; que 
trabalho!; mas que tempo!. Até o Natal 
se tornou diferente. O verde do 
presépio transformou-se em branco de 
neve, e o Menino Jesus jâ nào vem 
distribuir présentes aos outres meninos. 
E o Fai Natal, na globalizaçâo, que vai 
a todos os pontes do globo, até mesmo 
ao Brasil e ao calor ardente dos 
trôpicos, sem nunca tirar o casaeâo 
grosso dos paises fries. 
O lâ continua sempre na memôria e 
custa a sair dos nossos coraçôes; é a 
nota dominante deste nosso fado que 
nos enche os ouvidos. O câ foi no 
principio um prelüdio breve, a 
pensarmos no future. Mas por câ 
ficamos, num dô maior, allegro mas 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

non tropo, a pensarmos sempre em lâ, 
num lâ mener, dolente de saudade. Mas 
os filhos, as cançôes mais bonitas e 
alegres nos nossos coraçôes, nasceram 
câ e nâo pensam ou sonham em lâ; nem 
sentem os efeitos dessas emoçôes. 
Apesar dum lâ obsessive, muitos por câ 
ficarâo; por vezes a sonharem ainda 
num regresso, mas jâ sem esperança ou 
vontade de voltar. A vontade e 
esperança sâo como o tempo; tudo 
relative; ... câ e lâ. 

Câmara da 
Horta reduz 

investimeirtos 
em 2001 

0$ investimentos da Câmara 
Municipal da Horta em 2(K)1 vâo 
ficar 500 rail contes abaixo dos 
côneretizados no ano era curso, disse 
fonte autârquîca. O piano de 
investimentos de 2000 da ûnica 
autarquia municipal da ilha do Paial 
atingiu xerca de très milhôes de 
contos. Apesar da reduçâo nos 
montantes do investimento 
prograraados, para possibilitar o 
equilibrio financeiro do municipio, o 
présidente da Câmara, Rui Jesus (PS) 

referiu que serâo executados todos os? 
empreendimentos prometidos nas 
eleiçôes de 1997, O priraeiro piano 
Mibstrito por Rui de Jésus, substiuilo 
Renato Leal que deixou a autarquia 
para desempenhar funçôes de 
deputado no parlaraento regional 
eleiio em Outubro, privilégia as an:as 
das comunicaçôes e transportes, 
patHmônio municipal, instalaçâo de 
servàços e juntas de freguesla, 
educaçâo e habitaçâo e urbanisme. 
Entre os projectos que contempla 

figuram a recuperaçâo do parque 
escolar, a atribuiçâo de apoios à 
habitaçâo degradada, saneamento 
das ùguas pluviais e residuais «î a 
substituiçâo de condutas de âgua e 
realizaçâo de novos füros. Segundo 
Rui de Jesus Goulart, o piano contém 
dezenas de projectos que 
contribuirâo para uma “melhor 
qualidade de vida dos faialenses", O 
orçamento e piano da Horta foram 
aprovados por maioria na Asserableia; 
Municipal da Horta. 

PADARIA EORTUGUESA 

B A K E R Y 

é.,uto$tat ISakdtii pzima no <fïabzico de pdo 

queute e ^zesco e fDasteâazia <^ina. 

^^^uzante a quadza ^J\^ataù.Lcia apzesenta corn 

esmezo e saboz o TSoùo TSzoas 

dastedazes, l^uibaitadas, ^^^-tzoncos de ^jVataâ, 

JZxunpzeias ooos e toda a doçazia da 

época. dont uotos de TSoas ^^estas, 

a duzostaz TSakezif espeza a oossa visita ao 

é^qdinton KrÂpét é^ast na ^^^edawaze 

fOdaiza em 

^jH.ississauqa. 

CS053 71S-B88S 

(^BBEGLINTON AVE, E. 

$ 

Até dia 3l de Janeiro de 2001 habilite-se a uma 
viagem de férias para 2 e, ainda, ao ültimo 
modelo de 
telemôvel. 
Nào précisa 
comprar para 
inscrever-se. 
O sorteio sera no 
dia 6 de Fevereiro. 

St. Clair Ave. W. 

Davenport Rd. 

Bloor St. W. 

.;:r2lcontecunentv em y-im A .eAno 

Na nova localizaçâo da 
Downtown Tine Cars 

H 64 Avenue Road 

Passat 

Jetta 

0rivers^ntedt 

Na nova localizaçâo, atendlmento em português. 
Informe-se corn Vasco Rodrigues dos especiais de Downtown Fine Cars. 

Modèles 
2000-2001 

BuRNHAMTHnnPF □owntown Fine Cars Q 1G4 Avenue Road, Toront:o 
Tel: 41G-48S-'1C1B □ www.dfcvw.com 
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Académico de Wseu of Toronto: 11 anos do vida 
Os beiroes de Toronto e arredores 
estao de parabéns. O sen Académico 
de Viseu of Toronto comemorou no 
passado fim de semana 11 anos de 
serviço à regiâo e à comunidade local. 
Convidados especiais, o Dr. Soares 
Marques, Présidente da Câmara 
Municipal de Mangualde e antigo 
Governador Civil de Viseu e, o 
Professor Antonio da Cunha Lemos, 
Vereador da Câmara Municipal de 
Viseu. Estes convidados mbstraram-se 
felizes e admirados corn a 
comunidade em gérai e, 
naturalmente, corn os beirôes em 
particular. Foi a primeira vez que nos 
visitaram e, de tudo o que conhecem, 
a comunidade de Toronto ultrapassa 
O que jâ viram e o que delà 
imaginavam. 
Na sua passagem pela Cirv Radio, 
José Mario Coelho entrevistou-os. 
Milénio - Mangualde tem crescido 
imenso. Quer o Sr. Présidente referir- 
se a isso e ao futuro da regiâo? 
Dr. Soares Marques - Acho que a 
principal imagem de marca de 
Mangualde, no contexto do Distrito 
de Viseu, é indiscutivelmente a 
indüstria. Somos portante, um 
conselho industrial por excelência. 
Isto faz corn que em Mangualde, 
praticamente, nâo haja desemprego. 
Nâo é por acaso também que em 
Mangualde se começaram a instalar. 

nos ültimos anos, grandes fâbricas. 
Para lhe dar um exemple, a ünica 
fâbrica de montagem de automôveis 
Citroen de Portugal, esta situada em 
Mangualde, o que fez corn que, 
realmente, se passasse no ultimo ano, 
graças à dinâmica que foi 
implementada pelo director que 
entretanto veio de França em 
substituiçâo de outre que tinha 
falecido, de 600 postos de trabalho 
para cerca de 1.900. Se calhar, à 
dimensâo do Canada isto nâo é 
relevante, mas à dimensâo dum pais 
como O nosso isso é verdadeiramente 
expressive. Dir-lhe-ei também que, de 
acordo com o levantamento que foi 
feito pelo Institute Nacional de 
Estatistica dos Distritos que 
constituem a regiâo centre, as duas 
primeiras empresas do Distrito de 
Viseu situam-se em Mangualde, a 
Citroen e uma outra fâbrica do grupo 
SONAE e depois, em quarto lugar, 
uma outra indüstria que hoje começa 
a ter alguma relevância que sâo os 
transportes internacionais 
rodoviârios. Portante, este é o nosso 
grande objective: continuar este 
desafio do desenvolvimento 
industrial de Mangualde. Temos 
alguns obstâculos a vencer. De 
qualquer maneira, desde que eu estou 
na Câmara vai para 3 anos, tenho 
feito questào de que, efectivamente. 

novas empresas e novas indûstrias e 
novos empresârios se venham instalar 
em Mangualde, atendendo 
fundamentalmente à sua excelente 
localizaçâo geogrâfica. Temos uma 
das principals estaçôes de caminho de 
ferro da Beira Alta. Temos também o 
Itinerârio Principal, IP5, que nos 
situa mais proximo da Europa, o que 
faz corn que seja um concelho muito 
apetecido para novos investimentos. 
M - E talvez uma boa altura para o 
emigrante apostar na regiâo... 

Dr. S.M. - Naturalmente que sim. Eu 
nâo gosto muito da palavra 
emigrante, prefiro dizer os 
portugueses que trabalham no 
Canada. Alias, somos talvez o ünico 
pais que ainda tem esta designaçâo de 
emigrante. Os canadianos quando se 
dirigem aos sens naturals a residir 
noutros paises, referem-se-lhes como 
cidadâos canadianos residentes na 
Alemanha, França, etc.. Em Portugal, 
quer queiramos ou nâo, o emigrante 
ainda^é considerado como um^ 

%: 
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FPCBP 
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: FeoefiRnotOf 
: POfiTUGuese 
I CftNRDtFtN 
sustNess fit 

1 PfiOffiSSIONf^ inc. 

Tederaçâo cCosimpresarios e (Proftssionais 

Luso-Canadianos deseja a todos ossetis memBros 

e amigos um ÿ^ataC TeCiz e um Jlno iNbvo corn 

saûde eprosperidade. 

A todos os que nos têm apoiado, nomeadamente 

patrocinadores, ôrgâos de poder CocaC e de 

comunicaçào, e a toda a comunidade ^ortuguesa, 

reforçamos os nossos votas de (Boasiestas e de 

um !KovoAno cornpaz, uniào e sucesso. 

A <Direcçâo 

722 College St Ste 301, Toronto, ON M6G1C4 • Tel: (416) 537-8874 • Fax:(416)537-9706 

O Club VARADERO, esta situado no 1305 Dundas St., West, entre a 
Dovercourt e a Dufferin, em Toronto. 
Informaçôes e réservas: C41 03 535-7707. 

Todas as quartas-feiras, festival de Lagosta no Club Varadero! 

As Sextas e Sâbados, exubérante e ritmado espectâculo do Corpo de 
Baile e Cantigas de Cuba. 

De segunda a Domingo, almoços e jantares, a preços especiais. 

E, se quer um FIM-DErANO à m 
Club VARADERO!!! Reserve, jâ: 
E, se quer um FIM-DErANO à medida dos seus desejos, passe-o no 

C4nO) 535-7707. 

S FESTAS - BOM NATAL - FELIZ ANO NOVO 

IfAHADERO 
luma festa diferent;e 

o CLUB VARADERO, do empresàrio Eduardo Vieira, 
é um ponto de encontre ùnico. 
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► cidadâo de segunda classe e, às 
vezes, de terceira. O emigrante é 
importante porque équilibra o 
aspecto econômico, as nossas 
balanças financeiras. Sâo muito 
valorizados enquanto enviam as suas 
remessas, mas depois, muitas vezes, 
nâo sào tratados corn a dévida 
correspondência. Mas, quero eu dizer 
que realmente, muitos dos nossos 
émigrantes têm considerado 
Mangualde e Viseu como dois 
conselhos de grande expansâo e 
dinâmica empresarial e industrial. 
Apesar de Mangualde ser um 
Concelho industrial, obviamente que 
estamos a apostar também noutras 
areas. 
M - Perguntaria agora ao Sr. Vereador 
da Câmara Municipal de Viseu, 
Antonio da Cunha Lemos, quai é o 
seu pelouro? 
Antônio da Cunha Lemos - Eu tenho 
mais do que um pelouro. Para além 
do pelouro do urbanismo, tenho os 
serviços municipalizados, tenho as 
feiras, enfim, um aspecto de 
polivalência na vida actual 
autârquica. A cidade tem sofrido 
transformaçôes espantosas, desde da 
parte de urbanismo até à ambiental e 
industrial que sofre, nesta altura, 
grande desenvolvimento corn parques 
industrials como o de Coimbrôes, o 
de Lordosa e o de Mondâo, para além 
dos projectos Procom e Polis. De 
facto, aquela cidade esta um estaleiro 
autêntico. Jâ nào existé aquela 

barreira entre os meios rurais e a 
parte urbana. Hoje passa-se da cidade 
aos meios rurais, praticamente, sem 
se notar, devido ao grande 
investimento efectuado em todas as 
zonas. 
M - De que modo tem sido a sua luta 
corn os ecologistas? 
AC.L. - Nâo! Eu sou uma pessoa 
frontal, tenho a minha forma de ser e 

eles, pronto’, têm as suas razôes, mas a 
parte ambiental, embora a respeite e 
acho que é das coisas fundamentals 
no desenvolvimento duma cidade e 
duma regiào, mas quero dizer-lhe que 
eles sâo muito fundamentalistas. Eu 
sou uma pessoa muito virada para o 
futuro, tenho as minhas ideias, gosto 

da cidade, gosto de tratar as pessoas 
como elas sâo e é por isso que me 
sinto à vontade. Sou filho de gente 
humilde, trabalho corn os meios 
rurais, estou à vontade para falar 
sobre eles e é isso que me leva a ter 
vontade de estar na câmara e a 
trabalhar corn o présidente que 
temos. Quer a cidade de Mangualde 
quer a de Viseu sofrem uma 

transformaçâo radical, tremenda. É 
por isso que nos temos orgulho, de 
facto, em pertencer âs cidades que 
pertencemos, â regiâo onde estamos 
inseridos e dizer que, de facto Viseu, 
penso, ao lado de Braga, deve ser das 
cidades que mais se tem desenvolvido 
nos ültimos anos. 

M. - Para finalizar gostaria que 
ambos deixassem uma mensagem a 
todos os portugueses. 
A.C.L. - Quero saudar toda a 
comunidade de Toronto e, duma 
forma muito particular, abraçar as 
pessoas oriundas do Concelho de 
Viseu e dizer-lhes que, quando 
regressarem ou voltarem de férias, 
têm sempre uma Câmara à vossa 
disposiçâo, corn a alegria que 
merecem, uma vez que vocês também 
sào acolhedores, hospitaleiros, 
respeitadores e nunca pensei vir 
encontrar uma comunidade jâ corn 
uma capacidade humanista como 
esta, que me deixou totalmente 
encantado e corn uma forma de viver , 
que nunca esperei ver dentro da 
cidade de Toronto. 
Dr. S.M.- Gostaria que os 
portugueses, radicados aqui no 
Canada, continuem a ser uns 
excelentes embaixadores da nossa 
pâtria, do nosso pais, da nossa 
cultura, dos nossos valores e das 
nossas tradiçôes e que, nesta época da 
globalizaçào, nâo se deixenî levar por 
esta massificaçâo da cultura 
canadiana e continuem a ser 
autenticamente portugueses, a 
pugnar pelos nossos valores, pelas 
nossas tradiçôes. Até porque neste 
pais multicultural que é o Canada, sô 
tem a lucrar, se cada comunidade for 
capaz de manter viva a chama dos 
seus usos, das suas tradiçôes, dos seus 
costumes. A riqueza do Canada, na 

Academia do Bacalhau 
de Toronto 
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RELIABLE GLASS 
ÂijTO GLASS REPLACEMENT 

Alguns Serviços Disponivels: 
Remoçâo de arranhôes nos pâra-brisas 

Reparaçôes em pâra-brisas 

Ao serviço da grande Toronto 

(905)886-5444 
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Festas 

25-B Carimboo Ave./Osier TORONTO 
Contactar: 

Tel: (4161 604-1140 OU (4161 604-7000 

^^^^TUGALiA TOURS LTD. 

azores SlfCE 1965 

Travel Agency 

Porfeirio e Ester Guimaraes desejam 

a todos os seus clientes e amigos um 

Feêiz HaM e 
Pmp&m Am Hem 

1106 College St. - TORONTO - ONTARIO - M6H 1B3 
Tel.: [416Ï 537-2119 - Fax: C41B) 537-2110 

St. Clair-Dufferin Medical Centre 
S045 Dufferin St:reet:, a norte da Rogera Road 

Temos o prazer de anunciar que o Dr. Gervais A. Harry 
médico de familia 

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A M. 
Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Paulaitis, Dr. K D. Ramperséid e 
Dr. R. M. D’Agrosa 

Dr. Harry fala Português, Italiano, Espanhol e Inglês 

O horârio do Medical Centre é o seguinte; 

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

Sâbados das 8:30 am - 2:00 pm 

Para apontamentos 
contafitem 

Td; (416) 651-1210 

^_EQlinto^ 

Rogers 

Outroi leniçoi disponiveis no St Clair-Dufferin Medical Centre - Fisioterapia, Ultrasom, Radiografias, 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçào, Exames Pulmonares, ECG, Clinica de disfunçôes de sono, 

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

Foi vîtima de acidenteP fjQQy magoado? 
/iV 

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 dureitos. 

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

ros desejos dos clientes. 

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

Ontario M9B 1B4 

Fale corn Eduardo Furtado. 
Eie fala a sua lingua. 

, (4161239-8990 

Académico de Viseu of 
Toronto -11 anos de vida 

Continuaçào da pagina 25 

minha opiniâo, nâo esta, digamos, no 
monolitismo cultural, esta sobretudo 
na sua diversidade. E um pais que 
nasceu sob o signo da 
multiculturalidade deve continuât a 
respeitar esta especificidade, (até vou 
utilizar um palavrâo) esta 
idiossincrasia que faz corn que nôs, 
portugueses, sejamos um pais 
completamente diferente dos outros. 
Continuem aqui, nestas terras do 
Canada, a serem esses embaixadores 
da nossa portugalidade e que sejam, 
fundamentalmente, portadores 
daquela mensagem que aqui hâ uns 
anos um vosso vizinho dos E.U., John 
Kennedy dizia muitas vezes; “Nâo 
perguntem à América o que ela pode 
fazer pelos americanos, perguntem 
antes aos americanos o que é que 
podem fazer pela América.” Também 
eu digo aos portugueses: Nâo estejam 
â espera de que o governo português 
possa fazer algo pelos portugueses 
radicados no Canadâ. E melhor que 
os portugueses perguntem a eles 
prôprios o que é que podem fazer no 
sentido de melhorar as condiçôes de 
Portugal, no contexto internacional. 

No "Porto de Honra" comemorativo 

do llo. aniversârio do Académico de 
Viseu, usou da palavra 0 Présidente 
José Valentim e os convidados Dr. 
Soares Marques e Antonio da Cunha 
Lemos que enalteceram o trabalho 
dos responsâveis. Recorde-se que 
Antonio da Cunha Lemos 
mencionou que os beirôes locais sâo 
"gente que dâ liçôes câ e lâ" e o Dr. 
Soares Marques que "foi corn emoçâo 
nâo contida que ouvi o hino de 
Portugal cantado corn tanto fervor 
pelo jovem Grupo Corab do 
Académico de Viseu"... 
Entregaram prendas comemorativas 
ao Académico de Viseu, os 
représentantes do Arsenal do Minho, 
Clube Português de Mississauga, 
Vitoria de Setùbal, F.C. do Porto, 
Rancho “As Tricanas” e do Sporting 
C.P. de Toronto. 
A partir de 2001, o Académico de 
Viseu of Toronto passarâ a ser 
integrado na Casa das Beiras 
Community Centre of Toronto, tal 
como foi discutido e aceite em 
Assembleia Gérai. 
Assim, os beirôes estarâo numa 
situaçâo mais abrangente, corn lugar 
para todos, sem divisâo clubistica ou 
de local. Os actuals Corpos Gerentes 
adquiriram um edificio de très 
andares -cave, lo. e 2o. andares,^ 

Richard Lyall 
Chair 

Union Trustees 
Rocco Lorito 
Tony Dionisio 
Roger J. Quinn 
Tony Pinlo 
Keith Cooper 
Jorge Val a 
John Cordeiro 
John Dias 
Rocco DiGiovanni 
John Colacci 
Frank D’Abbondanza 

Management Trustees 
Richard Lyall 
Tofomo Residential Construction Labour 
Bureau 

Pino Agostini 
Ontario Fornwork Association 

Larry Dumond 
Greater Toronto Sewer and Watermain 
Contractors' Association 

Harold Piccininni 
Residential Low-Rise Contractors ’ Forming 
Association of Metro Toronto and Vicinity 

Barry Brown 
Pipeline Contractors' Association Iffi/ifv 
Contractors ’ Association 

Mario DiGenova 
Ontario Concrete and Drain Association 

Colin Norman 
Toronto Area Road Builders’ Association 

David Montisano 
Residential Framing Contractors' 
Association ofAfetro Toronto and Vicinin- 
Inc. 

Vic Soncin 
Hea\y Construction Association of 
Toronto 

Joe De Caria 
Masonary Contractors' Association of 
Toronto 

Michael Lotito 
Administrator 

Rocco Lotito 
Vire Chair 

UNIVERSAL WORKERS UNION^ 

LOCAL 183 
Learning to do a better job 

life long learning Centre Inc. 
Desejam a todos umas Festas Felizes! 

O nosso centre de formaçâo oferece diferentes 
cursos de aprendizagem no ramo da construçâo. 

Preparando a nossa juventude para carreiras 
produtivas, é o melhor presente que podemos 

oferecer, nâo sô nesta quadra festiva como 
também em qualquer outra altura do ano. 

Poderâo ficar ainda mais descansados, sabendo 
que o vosso futuro, virâ a ser mais brilhante 
com os cursos de formaçâo oferecidos pelo 

maior Sindicato do Norte da América e os seus 
parceiros de gestâo. 

Boas Festas e votos de um 

Prospère Ano Novo. 

Michael Lolito 
Administrador 
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► com condiçôes privilegiadas para 
uma sede condigna e espaçosa, de 
modo a poder dar aos beirôes e seus 
amigos um local de convivio e recreio 
à medida dos seus anseios e 
capacidades. O edificio comprado 
pelos beirôes é, como se diz na giria, 
forte e feio. Mas, num local ôptimo, 
na Caledonia e St. Clair, e de 
estrutura anti-sismo. Os andares 
superiores têm um châo riquissimo 
de mârmore que, esperamos, possam 
preservâ-lo. Daquilo hâ pouco. Na 
cave, dado o comprimento e altura, 
permite varias opçôes, incluindo um 
ginâsio ou campo de basquetebol e 
voleibol, por exemplo, para os mais 
jovens. Bern escolhido, bem 
comprado. Agora, hâ um trabalho 
enorme pela frente que obriga a um 
esforço grande e, até, sacrificios de 

alguma monta. Mas, julgamos, tudo 
vale a pena quando trabalhamos para 
algo em que acreditamos, algo de 
palpâvel e importante para o que 
deixâmos para trâs e aquilo que 
queremos no pais de acolhimento. Se 
nâo para nôs, pelo menos para os 
nossos filhos e netos. 
A CASA DAS BEIRAS C. C. of 
TORONTO, uma realidade a partir 
de 2001, sem a perda do Académico 
de Viseu e sua histôria -nâo se pode 
deitar fora 11 anos de actividade!-. 
Embora esta nova situaçâo tenha 
causado alguma polémica e haja 
ainda algumas sensibilidades feridas, 
tudo o tempo apagarâ e mostrarâ o 
acerto da mudança. 

Parabéns e muitas felicidades. 
JMC 

Mensagem de despedida 
do SECP Eng. José lello 

Ao deixar o cargo de Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, ao fim de mais de 5 
anos de exercicio, o meu ultimo acto nessas 
funçôes tem naturalmente que ser uma palavra 
dirigida às Comunidades Portuguesas, e a cada 
um dos seus membros em particular. 

Foram anos excitantes e gratificantes, pelos 
muitos agradâveis momentos que passe! no meio 
de vos nos cinco continentes, e foram também 
trabalhosos e densos, nos muitos projectos que se 
concretizaram. 

I Infelizmente, foram também anos em que vivi 
I boras tristes, quando compatriotas nossos eram vitimas de calamidades, 
I de agressôes, de injustiças. 

I Aos portugueses e luso-descendentes para os quais trabalhei corn o 
I designio primeiro de os ver cidadâos de parte inteira, deixo uma 
I mensagem de agradecimento pelo muito que me deram; de coiîfiança 
I nas capacidades de realizaçâo; de esperança na sua vontade de 
I completar Portugal. A todos agradeço a sua colaboraçâo e peço-vos que 
j a continuem a dar ao meu sucessor, Dr. Joâo Rui Caspar de Almeida. 

I Parto corn a satisfaçâo de ficar vosso amigo, que é a melhor 
I compensaçâo do meu trabalho, e corn a saudade que me manterâ ligado 
I a todos vos. 

'.WAV.V.tAirVX> 

As padarias CALDENSE mantêm a qualidade e as tradiçôes. 

Nas padarias Caldense coniinuam a encontrar Pào de esmerado fabrico e toda a pastelaria de sabor 

português, para a época de Natal, coin destaque para o Bolo Rei. 
Nas très padarias Caldense continua a tradiçâo de oferecer 5 libras em ouro através de sorteio. 

Os proprietaries da Caldense e seus funcionàrios desejam a todos os estimados clientes e amigos um 

FELIZ NATAL e um ANO NOVO pleno de felicidade. 

Visite as Padarias Caidense no 1209 Dundas Street West 
e no 337 Symington Avenue, em Toronto e. 
também. no 447 Speers Road, em Oakviiie. _, 

infermaçâo gérai: (416) 534-3847 \ ' i 
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Passaportes falsos 
liga f rancesa 
apresenta quelxa 
contra desconhecido 
Paris - A Liga Nacional de Futebol 
francesa (LFN), corn o apoio da 
federaçâo, apresentou na Justiça uma 
queixa contra desconhecidos, no 
âmbito do caso dos passaportes 
falsos, sem todavia nomear qualquer 
jogador. Face às fortes suspeitas de 
diversas situaçôes irregulares no 
campeonato francês relacionadas 
corn O recurso a passaportes falsos 
por parte de jogadores extra- 
comunitârios, a Liga decidiu recorrer 
à figura juridica da queixa "contra X", 
para, sem identificar os denunciados, 
expor a situaçâo perante a justiça 
gaulesa. Esta é a segunda denüncia 
apresentada em França no âmbito do 
caso dos passaportes falsos, 
igualmente investigado no Brasil, e 
que levou représentantes da 
Comissâo Parlamentar de Inquérito a 
viajar até Portugal e Itâlia para 
investigar algumas situaçôes. A 
primeira denüncia foi apresentada jâ 
este mês pelo clube Saint- Etienne, 

que suspeita da veracidade dos 
passaportes de alguns dos seus 
jogadores. O escândalo foi espoletado 
quando o argentino Diego Garay, 
futebolista do Estrasburgo, foi detido 
na fronteira alemà, por 
irregularidades na sua 
documentaçâo. O passaporte italiano 
que Garay possuia e que lhe abriu as 
portas para a transferência para o 
Estrasburgo era falso, mas esta era 
apenas a "ponta do iceberg", pois 
rapidamente se apurou a existência 
de diversas outras situaçôes similares, 
nalguns casos de jogadores que 
recorreram a passaportes portugueses 
falsos. O "caso Garay" poderâ mesmo 
provocar a descida do Estrasburgo à 
segunda divisâo francesa, na 
sequência de uma queixa apresentada 
pelo Nancy, clube despromovido na 
época transacta e que se sente lesado 
por Garay ter actuado - de forma 
irregular - em 22 encontros na 
temporada 1999/2000. 

tetiKitic fltfl 
Portugal termina ano 
corn melhor 
classificaçâo de sempre 
Zurique, Suiça - Portugal termina 
o ano corn a melhor classificaçâo 
de sempre, o sexto lugar, desde 
que foi criado, em Agosto de 1993, 
o "ranking" da Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA), 
actualizado. Portugal nâo sô 
subiu, de Novembre para 
Dezembro, mais uma posiçâo na 
tabela, como em todo o ano foi 
uma das équipas da frente que 
mais progressâo obteve, ao ganhar 
nove posiçôes e situar-se corn 
alguma firmeza entre as dez 
melhores selecçôes mundiais. 
Para isso muito contribuiu a 
excelente campanha realizada no 
EuroÈ2000 de futebol - onde 
terminou em terceiro lugar, depuis 
de ser afastado nas meias-finais 
pela campeâ europeia e mundial 
França -, bem como a campanha 
que vai realizando agora na 

qualificaçâo para o 
MundialE2002, onde lidera o 
grupo 2. 
Entre as équipas da frente, 
destaque também para a Itâlia, 
finalista derrotada do EuroÈ2OO0, 
que este ano ganhou dez lugares 
(quarta classificada) e para o 
Paraguai, que, à semelhança de 
Portugal, obteve a sua melhor 
classificaçâo de sempre (9/o). 
A tabela continua, no entanto, a 
ser liderada pelo Brasil, seguido 
da França (2/a) e Argentina (3/a). 
Na quarta posiçâo, ex^ "aequo" 
corn a Itâlia, surge também a 
Repüblica Checa e depuis entâo 
Portugal (6/o), Espanha (7/o), 
Holanda (8/o), Jugoslavia e 
Paraguai (9/os). Para définir esta 
hierarquia, a FIFA contabilizou 
1041 jogos internacionais durante 
o ano. 

LOCAL 183 
with thr 

ÂJiofi..- c.i.o. 

' &C./..C. 

Tony Dionisio 
Susineis Manager 

John Dias 
Secretary-Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Coiacci 
Recording Secretary 

John Cordsiro 

Rocco Oi Giovanni 
Executive Boerd Memben 

Mark J, Lewis 
General Courrsel 

Eastern Office: 
400 Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
UN 289 

Teiephone: 
(90S) 668-5557 

Facsimile: 
(905) 668-5258 

9ol Workers Union 
Local 183 

A Local 183 

fU t/r.' '■ ^ r. 'v' Î 
LOCAL 183 

AjfrliirU'ri wirh lire 
Â.ii oj C.l.O. 

O' 

INFORMATION 

Deseja enviar a toda a Comunidade Portuguesa 

Os votes de Feliz Natal e Prôspero Ano Novo 

Nesta especial ocasiao do ano, os nossos pensamentos dirigem-se, naturalmente, para o dar 
aos outros. A Local 183 gostaria que todos se lembrassem que as necessidades dos outros, e 
as suas prôprias, existent durante todo o ano. Por favor, estendam o espirito de Natal de um 

dia do ano para todos os outros dias, para o melhoramento das nossas vidas, das nossas 
comunidades e, mais importante, dos nossos cidadâos com menos previlégios. 

Da Direcçào Executiva, Funcionârios e Membres da Local 183 

Os melhores votes para a Epoca Festiva 
* I 

Antonio Dionisio 
Business Manager 

Social Services 
241-1183, Ext. 173/5 

Credit Union 
242- 6643 

OenUt Clinic 
241- 1190 

Prepaid Legal Plan 
243- 2088 

Training Centre 
242- 7551 

Benefit Plan 
General; 240-7480 
Claims: 240-7487 

Ca rites Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Unbn Optical Centre 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 
242-8822 
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lufs Figo comemora as “Bodas de Ouro” 
Na noite de consagraçâo do "Bola de Ouro", este quis deixar bem cedo a sua marca, 
apontando o primeira tento da vitoria do Real Madrid C3-^3, logo aos nove minutos 

Madrid - Como em 
tantas outras ocasiôes, 
Luis Figo vol tou terça- 
feira, na noite gelada do 
Santiago Barnabéu, a ser 
O melhor jogador em 
campo. Porém, desta 
feita, nâo estava em causa 
apenas uma importante 
partida da 16.“ jornada 
(os restantes nove 
embates realizam-se 
quarta-feira) da Liga espanhola. 
Era a primeira partida do 
internacional português apôs o 
anüncio oficial da sua eleiçào como 
"Bola de Ouro" da revista "France 
Football". E como se isso nâo 
bastasse, este era também o primeiro 
embate caseiro dos "merengues" apôs 
a sua distinçâo como melhor clube de 
futebol do século. 
Inspirado, como de costume, Figo 
nâo perdeu tempo. 
Na primeira vez que tocou na bola, 
"rompeu" a defensiva do Rayo - 
équipa de qualidade, conforme se 
atesta pelo seu actual quarto posto na 
pauta classificativa, bem como pelo 
estatuto de formaçâo mais 
concretizadora (32 golos) da 
competiçào - e a assistência sô nâo 
produziu golo por centimetros. Mas o 

aviso estava feito. 
Aos nove minutos a bola 
entrou mesmo na baliza â 
guarda de Keller. E como 
convinha, a assinatura 
pertenceu ao "dourado" 
Figo que, corn classe, 
passou por todos os 
adversârios (guarda-redes 
incluido) e atirou para o 
fundo da rede. 

O golo numéro 50 

Foi, entâo, tempo para uma dupla 
celebraçâo, jâ que o português fez o 
seu 50.“ tento em Espanha - no 
Barcelona, no Real Madrid, em jogos 
do campeonato, da taça e europeus 
incluidos - e o seu quarto consecutivo 
esta época, o que lhe aumentou o 
pecülio na équipa da capital para seis 
golos. 
Os mais de 45 mil adeptos 
"merengues" podiam entâo aquecer, 
pois o clima de festa reinava no 
mitico palco madrileno. 
Poucos minutos volvidos, aos 14, Figo 
voltava a mostrar a razâo de ser um 
predestinado. 
Ao longo de um encontro que o Real 

Desejam aos amîgos e clientes 
A - Bom Natal e Teliz Ano Novo 

193 Geary Ave. 
Teronte, ON 

ÆJtiS'-sss-saas 

OAVENKMT ST. 

OEABY AVg. 

  ü !«3 0£ARY AVÊT 

DUPOtff ST. 

venceu bem, houve uma série de boas 
iniciativas e um ror de faltas 
provocadas. 
No final, assaltado pela Imprensa, 
Figo mostrou-se feliz. "Nâo podia 
desejar melhor depois de receber o 
prémio. 
Agora, hâ que continuar a trabalhar 
da mesma forma, para ajudar a 
équipa a conseguir titulo", disse. 
Respondendo aos jornalistas 

portugueses, Figo garantiu ser uma 
honra suceder a Eusébio entre a nata 
dos futebolistas nacionais. "É muito 
bom ter contribuido para, mais uma 
vez, enaltecer o nome do Pais. 
Depois de Eusébio, voltâmos a ter 
alguém corn uma distinçâo tâo 
importante. Embora ainda seja cedo, 
quero estar no Mundial 2002 e, de 
preferência, fazer mais e melhor que 
no ultimo Europeu", terminou. 

Michel Preud’homme 
régressa à Bélgica como 

treinador do Standard de Liège 

O antigo director 
para as relaçôes 
internacionais do 
BenHca, o belga 
Michel 
Preud’Homme, foi 
desig^ado 
treinador do 
Standard de Liège, 
da primeira divisâo 
de futebol da  
Bélgica. 

Preud’Homme, de 41 anos, substitui 
o croata Tomislav Ivic, que se 
encontra corn problemas cardiacos, 
regressando ao clube onde debutou, 
em 1977, e permaneceu até 1986. O 
antigo guarda-redes, eleito melhor do 

Mundo em 1994, assinou um 
contrato vâlido por très anos e meio, 
até ao fim dejunho de 2004, depois 
de ter rescindido o compromisso que 
o ligava ao Benfica até Julho de 2003. 
O Standard sera a primeira 
experiência como treinador principal 
para Preud’Homme, que abandonou 
os "encarnados", segundo afirmou o 
director de comunicaçâo do clube, 
devido a uma "desnecessâria 
sobreposiçào de tarefas" com o novo 
director-geral da Sociedade Anônima 
Desportiva, Antonio Simôes. 

ACADIA Travel Agency em london 
Deseja aos clientes e amigos 

BOM NATAL e FELIZ ANO NOVO! 
A 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 dis mais 1:axas 
^ 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: 15191432-3797 ou 1-888-493-1169 
366 Hamilton Road. London. Ont. N5Z1R5 



30 DESPORTO 
Quintafeira, 21 Dezembro, 2000 

O MILÉNIO 

dâassiif^Lcaçâû 
Equipas 

liefORTa 
ZBoavista 
3.Sportiai 
4.Belenenses 
5.Sp. Braga 
B.Benfica 
ISalgueiros 
8.P. Ferreira 
ftMantipie 
10.g.Leiria 
ItFarease 
12. Beira Mar 
13. V. Guintaries 
14Jllverca 
IS^Campemaiot 
iBJlves 
l71Anadora 
18. Gii Vicente 

I V E D M S P 

15 11 
15 9 
15 9 
15 8 
15 8 
15 7 
15 8 
15 6 
15 6 

5 
5 
4 

iM 

4 
2 

2 
2 

1 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

1 
5 
3 

4 
4 

4 
0 
5 
4 
6 
5 

4 
3 
3 
7 
4 
2 
4 

3 34 
1 34 
3 25 
3 18 
3 28 
4 
7 
4 
5 
4 
5 

7 

22 
18 
21 
17 
17 

20 

16 
8 18 
8 17 
6 13 
9 15 

11 11 
10 8 

12 34 
11 32 
14 30 
12 28 
20 28 
14 25 
24 24 
13 23 
13 22 
22 21 
20 20 
24 16 
25 15 
28 15 
24 13 
26 10 

I I 1 L M LJ— 
PORTUCUCSO DE fUTEDOL 

^ PROEISSIOnOL 

m 

26 
22 

8 

7 

Resultados 
(15“jornada) 

CAMPOMAIORENSE-V. 

GUIMARAESO-I 

BELENENSESeiVERCA1-0 

U.lEiRA-rCP0RT03-1 

MARiTIMO-FRRENSEI-1 

P. FERREIRA-SPORTING 0-0 

DENFICA-Gll VICENTE 0-0 

B0AVISTA-SALGUEIR0S5-0 

LAMADORA-D.AVESO-0 

SP.RRAGA-RURAIIIIAR3-3 

(16“jornada) 
Sp. Rraga-Farense 

Vit. Guimarâes - Mariiimo 

Sporting - Campomaioronse 

Alverca-Paços Ferreira 

GII Vicente - Relenenses 

Salgueiros-Genlica 

0esp.Aves-Boavista 

FC Porte-Est. Amadora 

Reira-Mar-Uniâo leiria 

14 gtïllos 

Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

13 gtslos 
HASSAN Nader (Farense) 

n 

Miki FEHER (Braga) 

Joâo Tomâs (Benfica) 

Carlos LAGORIO (Maritimo) 

Alberto ACOSTA (Sporting) 

RAFAEL Dias (Paços Ferreira) 

Caigary > Colorado 3-0 
Phiiadeiphia - Boston 4-4 
Carolina - NY Islanders 1-2 
Atlanta - tos Angeles 7-6 

CONFERÊNCIA 
ORIEIMTAL 

  
Ottawa J 31 AS 
Toronto 3S #1 

Buffalo 30 37 
Boston 33 S3 

Montreal 34 SS 

CONFERÊNCIA 
QF^IEIMTAL 

/ s 

Colorado 
Vancouver 

Edmonton 
Calgary 

Minnesota 

RESUITODOSDETERçA-FEIRA 

LA Lakers • Miami 81-79 
Washington - Sacramento 7S-106 
San Antonio • Houston 86-79 
New York - Atianta 77-87 
□étroit - Phoenix 89-84 
Minnesota - Golden State 99-180 
Utah - Toronto 95-103 
Indiana - Chicago 90-85 

PORTUCUESO DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 
 V 

dâasslfiicaçâû T^^suâtados 
Equipas 

ista.Giara 
IVarzim 
SlNacienai 
4. Rie Ave 
ifeuaiiel 
6. Maia 
7. V,Setiibal 
8. U. Lamas 
9. Bavai 
10. Marco 
ItAcadémica 
12.8vareuse 
13. Leça 
14. D. Chaves 
15-Sp.Espiglio 
16. Felgueiras 
IT-Freamunde 
18. Imortal 

15 32 
15 30 
15 29 
15 27 
15 28 
15 26 
15 23 
15 23 
15 23 
15 20 
15 20 
15 19 
15 17 
15 17 
15 15 
15 11 
15 
15 

n 

8 

Felgueiras-lmertal 0-0 

Naval-Penaiiel 0-2 

Ovarense-leça 1-2 

Rie Ave-Académica 6-0 

Cbaves-U. lamas 1-2 

Nacienal-Varzim4-2 

Maia-Marco 2-1 

V. Setübai-Sp. Espinbe 1-0 

Santa Ciara-Ereamunde 2-Ç 

Vit. Setùbai - leça 

imortal-Ovarense 

Vardm-Felgueiras 

Freamunde-Nacional 

Académica-Santa Clara 

Uniâelariias-RioAve 

Marco-Desp. Chaves 

Penafiel-Maia 

Sn.Espibho-Naval 

VJCTOK S KSFRLSSO €OHKE MAOUNKS INC'.. 

FestasFelim* 
1090 College St., Toronto, ON 

4^ B-53S-0S30 

VISO Shipping Inc. 
Cargo para todo o mumio...Tel: 533-9127 

Viseu Electric Inc. 
Os especialistas dos iW/220 volts Tel: 531-2847 

896 College St, Toronto 

Belem Travel Services Inc. 
Serviços completos de viagem 1^^^ 
(Visas, Passaportes, Notarié Pùblico) 

TSoni ^\}ataH e 

a îo^cs os côtentes e nmiços 

16Û1 Dundas St. W. - Toronto - Ontario - M6K 1T9 
Tel.: (416) 535-2800 - Fax:(416)535-5309 
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Campeonato Nacïonal de Futebol - OQ 
O» iKigjijaiPA 

1. Moreirense 
2. Vizela 
3. FC Porto B 
4. Famalicâo 
S.Infesta 
6. Leixôes 
7. Paredes 
5. Esposende 
9.Vilanovense 
lOSJ Ver 
lI.Sp. Braga B 
12. Trofense 
13. Canelas 
l4.Sandinenses 
15. Lourosa 
16. Fafe 
17. Gondoniar 
18. Bragança 
19. Ermesinde 
20. Pevidém 

JJ IP 

14 30 
14 28 
14 
14 
14 
14 

28 
23 
22 
22 

14 22 
14 20 
14 
14 
14 19 
14 18 
14 
14 
14 

18 
15 
14 

14 13 
14 12 
14 
14 
14 

11 
10 
10 

Resultados 
Gondomar-Famalicào l-O 
Ermesinde-D. Sandinenses 0-2 
Infesta-FC Porto B 2-5 
Fafe-Bragança 2-0 
Moreirense-Trofense 3-1 
Vilanovense-Pevidém 4-0 
Lourosa-Leixôes 1-! 
Paredes-Sp. Braga B 4-0 
Vizela-Canelas 3-1 
Esposende-S.J. Ver 0-0 

15* Jornada 
Esposende - Gondomar 
Famalicào - Emiesinde 
Sandinenses - Infesta 

FC Porto B - Fafe 
Bragança - Moreirense 
Trofense - Vilanovense 

Pevidém - Lourosa 
Leixôes - Paredes 

Sp. Braga B - Vizela 
S. Joào Ver - Canelas 

CIL StQ^lUinPi^ 

1 Fatima 
2 Torreense 
3 U.D. Oliveirense 
4 Feirense 
5 Sp. Covilhâ 
6 Ac. VIseu 
7 Sanjoanense 
8 Vilafranquense 
9 Pombal 
10 Arrifanense 
11 Alcains 
12 OHv. Bairro 
13 Marinhense 
14 Caldas 
15 U. Coimbra 
16 Àgueda 
17 Cucujâcs 
18 Lourinhanense 
19 Torres Novas 

28 13 
27 13 
26 13 
25 13 
25 13 
22 13 
21 
20 
18 
17 
17 13 
16 14 
15 14 
15 13 
15 13 
il 13 
11 
10 

7 

13 
13 
13 

Resultados 
Vilafranquense - U.D. Oliveirense, 2-0 
Sanjoanense - Pombal, 2-1 
Fétima - Ac. Viseu, 0-1 
Lourinhanense - Torreense, 1-1 
U. Coimbra - Torres Novas, 2-1 
Alcains - Marinhense, 2-0 
Caldas - Arrifanense, 1-0 
Cucujàes - 01 iv. Bairro, 2-2 
Feirense - Sp. Covilhà, 2-1 

15* Jornada 
- Àgueda - Vilafranquense 
U.D. Oliveirense - Sanjoanense 

Sp. Covilhà - Fâtima 
Ac. Viseu - Lourinhanense 

Torreense - U. Coimbra 
Torres Novas - Alcains 
Marinhense - Caldas 

Arrifanense - Cucujàes 
Pombal - Feirense 

Taça de Portugal -16 avos-de-final 
Os jogos da I LIGA sâo 
interrompidos até ao principio do 
ano 2001 para dar lugar à Taça de 
Portugal -16 avos-de-final. 

Assim, ontem, quarta-feira, dia 19, tivemos dois 
jogos: 
- Maritimo 1 - Uniâo de Leiria 0 
-Boavista 3 - Desp. das Aves 0 

Quinta-feira, dia 20: 
-Alverca (I) - Paços de Ferreira (I) 
-Louletano (I) - Benfica (I) 

Sâbado, dia '23: 
-Leça (II) - Farense (I) 

Sâbado, dia 30: 
-Sporting (I) - Leixôes (II) 
-Famalicào (II B) - Belenenses (I) 
-Gil Vicente (I) - Oliveirense (II B) 
-Penafiel (II) - Infesta (II B) 
-Bragança (II B) - Varzim (II) 
-Feirense (II B) - Moreirense (II B) 
-Felgueiras (II) - FC PORTO (I) 

Estâo pendentes os jogos: 
Estoril (II B) - Oliveira de Frades/Estarreja/ 

Amora (III) 
Sanjoanense (II B)/Beira Mar (I) - Rio Ave (II) 

Clube isento desta jomada: 
Nacional da Madeira 
Estâo em marcha processes disciplinares ao 
Estarreja e ao Beira Mar. 

Pinto da Costa descarta Mourinho 
O présidente do FC Porto, Pinto 
da Costa, veio a terreno descartar 
a hipôtese de José Mourinho, ex- 
técnico do Benfica, comandar os 
dragôes na prôxima época. "Posso 
garantir que nào sera, de certeza 
absoluta", afirmou à Radio 
Renascença. 
O lider portista nào escondeu, no 
entanto, que admira Mourinho, à 
imagem do que havia feito apôs a 
vitôria do Benfica sobre o 
Sporting, na Luz (3-0). "O facto de 
nào ser o proximo treinador nào 
quer dizer que nào possa 
manifestar a minha estima por 
ele", acrescentou. 

Pinto da Costa voltou a prever 
um future risonho para 
Mourinho. "Creio que vai ser 
um dos grandes treinadores 
portugueses desta geraçâo", 
assinalou. 
Quanto à contestaçâo que gira 
em torno de Fernando Santos, 
o présidente dos dragôes nào 
demonstra qualquer tipo de 
preocupaçào. Deixou, 
inclusivé, no ar a possibilidade 
de renovar corn o actual 
técnico, apesar das palavras 
sobre o assunto terem sido 
parcas. "Na altura prôpria, 
comunicaremos", disse. 

Açores 

110“ Jomada 
Santiago - Angrense, 2-0 ILajense - Santo Antonio, 0-1 
Vila Franca - SC Vilanovense, 0-5 

I Flamengos - Prâiense, 1-0 
I Lusitânia - Madalena - adiado 

ir jornada 
Madalena - Santiago 

Angrense - Lajense 

Santo Antonio - Vila Franca 

SC Vilanovense - Flamengos 

Prâiense - Lusitânia 

Equipa 

1 Lusitânia 

2 Madalena 

3 Santo Antonio 

4 Prâiense 

5 Santiago 

6 Angrense 

7 Flamengos 

8 SC Vilanovense 

9 Vila Franca 

10 Lajense 

9 

8 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

22 

19 

15 

15 

14 

11 

11 

8 

8 
7 

CI, lKQ,1IJ3a>& 

1 Seixal 
2 Portimonense 
3 Câmara de Lobos 
4 Olhanense 
5 U.Madeira 
6 Benfica B 
7 Louletano 
8 Atlético 
9 Machico 
10 Operârio 
11 Barreirense 
12 Estoril 
13 Casa Pia 
14 Maritimo B 
15 Sporting B 
16 Lusitano Évora 
17 Oriental 
18 Micaelense 
19 Camacha 
20 Sesimhra  

JJ IP 

14 27 
14 27 
14 
14 
14 24 
14 23 
14 
14 
14 21 
14 20 
14 
14 
14 

20 
19 
19 

14 18 
14 16 
14 
14 
14 
14 
14 

14 
13 
10 
10 

7 

Resultados 
Câmara de Lobos - Benfica B, 2-0 
Olhanense - Seixal, î-0 
Louletano - Micaelense, 1-1 
U.Madeira - Atlético, 2-1 
Casa Pia - Operârio, 4-0 
Sporting B - Lusitano Évora, 3-4 
Maritimo B - Barreirense, 3-1 
Machico - Camacha, 2-1 
Estoril - Oriental, 0-0 
Sesimbra - Portimonense, 1-3 

15* Jornada 
Câmara de Lobos - Olhanense 

Seixal - Louletano 
Micaelense - U.Madeira 

Atlético - Casa Pia 
Operârio - Sporting 

Lusitano Évora - Maritimo B 
Barreirense - Machico 

Camacha - Estoril 
Oriental - Sesimbra 

Benfica B - Portimonense 

IK.; OainnFDeonato 

i^csional de Futel 
J J J 

Série A 
CIL a(q^iiraiPA 

1 Serzedelo 
2 Joane 
3 Maria da Fonte 
4 Caç. Taipas 
5 Terras Bouro 
6 Vianense 
7 Fào 
8 A mares 
9 Valenciano 
10 Limianos 
11 Mirandês 
12 Monçào 
13 Montalegre 
14 Vilaverdense 
15 Neves 
16 Cabeceirense 
17 Merelinense 
! 8 Pedras Salgadas 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

28 
26 
26 
25 
24 
22 
18 
18 
17 
17 
16 
15 
15 
14 
12 
12 
8 
5 

Merelinense - Maria da Fonte Kr,A.«6 

Vianense - Valenciano, 2-2 
Cabeceirense - Fào, 2-2 
Mirandês - Amares, 1-1 
Montalegre - Pedras Salgadas, 3-1 
Serzedelo - Caç. Taipas, 1-4 
Joatie - Vilaverdense, 2-0 
Limianos - Neves, 4-1 
Monçào - Terras Bouro, 0-1 

Sérié C 
CIL IK^iUUPA 
! Sourense 
2 Oliv. Hospital 
3 Valeçambrense 
4 Estarreja 
5 S. Roque 
6 Penalv. Castelo 
7 Avança 
8 F. Algodres 
9 Mangualde 
10 Mirandense 
11 Satào 
12 01. Frades 
13 Cesarense 
14 Anadia 
15 Gouveia 
16 Gafanha 
17 Lousanense 
18 Guarda 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 

30 
27 
26 
25 
23 
19 
19 
16 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
13 

7 
6 

F. Algodres - Valeçambrense, 0-2 
Lousanense - Sourense, 0-2 
Satào - Guarda, 1-0 
Mangualde - Penalv. Castelo, 0-0 
Cesarense - Gafanha, 1-1 
Anadia - Gouveia, 0-1 
Oliv. Hospital - Estarreja, 0-0 
Avança - 01. Frades, 1-0 
S. Roque - Mirandense, 1-0 

Sérié E 
CIL 
1 Mafral3 29 
2 Ol. Moscavide 
3 Âguias Camarate 
4 Ribeira Brava 
5 Coruchense 
6 Odivelas 
7 Sacavenense 
8 Alcochetense 
9 Portosantense 
10 PMaio 
11 Pontassolense 
12 Calipolense 
13 S. Vicente 
14 Elvas 
15 Lourel 
16 Sintrense 
17 Samora Correia 
18 Fanhôes 

J IP 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

26 
22 
22 
20 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
16 
15 
14 
14 
14 
11 

Samora Correia - S. Vicente, 1-2 
Âguias Camarate - Ol. Moscavide, 3-2 
Pontassolense - Sintrense, 2-1 
Alcochetense - Calipolense, 4-2 
Sacavenense - Mafra, 1-0 
1 ° Maio - Odivelas, 2-2 
Lourel - Ribeira Brava, 1-2 
Coruchense - Portosantense, 3-2 
Fanhôes - Elvas, 2-0 

CIL Xd^MIPA 
1 Dragôes Sandinenses 
2 Pedras Rubras 
3 Lamego 
4 Esmoriz 
5 Vila Real 
6 Moncorvo 
7 Rebordosa 
8 Pedrouços 
9 Avintes 
10 Ribeirào 
11 Amarante 
12 Tirsense 
13 Fiàes 
14 P. Brandào 
15 Rio Tinto 
16 Lixa 
17 Lousada 
18 S. Martinho 

JJ IP 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

26 
24 
24 
23 
22 
21 
20 
18 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
13 
13 
11 
10 

Rio Tinto - Vila Real, 0-0 
Lousada - P. Brandào, 5-2 
Ribeirào - Lixa, 3-1 
Moncorvo - S. Martinho, 6-0 
Dragôes Sandinenses - Tirsense, 0-0 
Esmoriz - Pedras Rubras, 1-1 
Pedrouços - Amarante, 3-2 
Fiàes - Rebordosa, 0-2 
Avintes - Lamego, 1-3 

Sérié C3 
CIL IK^HJUIPA 
1 Benf. Castelo Branco 
2 Beneditense 
3 Est. Portalegre 
4 Peniche 
5 Portalegrense 
6 Fazendense 
7 Alcanenense 
8 Uniào de Tomar 
9 Sertanense 
10 V. Semache 
11 Bidoeirense 
12 Mirense 
13 Portomosense 
14 Caranguejeira 
15 U. Santarém 
16 Almeirim 
17 Bombarralense 
18 Ferroviârio 

35 
30 
25 
22 
21 
20 
18 
18 
18 
18 
17 
16 
14 
14 
11 

•11 
10 
9 

Almeirim - Portomosense, 1-2 
V. Semache - Bombarralense, 3-0 
Alcanenense - Est. Portalegre, 0-3 
Peniche - Uniào de Tomar, 2-1 
Portalegrense - Ferroviârio, 0-0 
Benf. Castelo Branco - Sertanense, 4-1 
Mirense - Beneditense, 3-1 
Bidoeirense - Fazendense, 2-0 
Caranguejeira - U. Santarém, 2-1 

Sérié F 
CL lEQUraiPA JJ IP 

1 Pademense 13 27 
2 Amora 13 27 
3 Vendas Novas 13 23 
4 Esperança de Lagos 13 23 
5 Fut. Benfica 13 22 
6 Pinhalnovense 13 22 
7 Quarteirense 13 21 
8 Ourique 13 21 
9 Lusitano V. R. 13 20 
10 Fabri) Barreiro 13 18 
11 Juv. Évora 13 17 
12 Desp. Beja .13 17 
13 Almansilense 13 14 
MCastrense 13 13 
15 Vasco da G. de Sines 13 13 
16Palmelense 13 12 
17Almada 13 11 
18 Pescadores 13 10 

Amora - Almansilense, 3-0 
Fut. Benfica - Lusitano V. R., 1-0 
Pescadores - Almada, 1 -1 
Vasco da Gama de Sines - Ourique, 0-1 
Pademense - Juv. Évora, 3-2 
Quarteirense - Vendas Novas, 1-0 
Pinhalnovense - Fabril Barreiro, 4-1 
Desp. Beja - Palmelense, 0-2 
Castrense - Esperança de Lagos, 1-3 
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O MILÉNIO 

Vê-se aiul aos quadradinhos... 
A ùi1;ima jornada do ano SOOO, a numéro 15, 
trouxe surpresas e...azul aos quadradinhos! 

O F.C. do Porto, por ser época natalicia, ofere- 
ceu mais um brinde de très pontos aos seus mais 
directos adversârios, incluindo o campeâo em 
titulo, O Sporting. Pois! 
Corn excepçào dos "axadrezados" que bateram 
copiosamente os seus vizinhos de Paranhos, por 
5-0, todos os "outros" deixaram fugir pontos 
corn empâtes de "doer o coraçâo"; o Braga em 
casa com o Beira Mar (3-3), o Benfica na Luz 
corn o ùltimo da classificaçâo gérai, o Gil 
Vicente (0-0) e, o Sporting em Paços de Ferreira 

(0-0 Claro, o Belenenses, aproveitou para 
chegar ao 4o. lugar. Assim, vê-se o azul 
através dos quadradinhos boavisteiros. F.C. 
do Porto 34 pontos e Boavista 32! Tudo cada 
vez mais nortenho! Os parabéns da jornada 
vâo para a Uniâo de Leiria que bateu o F.C. 
do Porto, por 3-1, o Guimarâes que "matou o 
borrego" em Campo Maior (O-l) e, Gil 
Vicente e Paços de Ferreira que, cada um à 

sua maneira, tiraram pontos preciosos ao 
Benfica e ao Sporting, respectivamente. 
A prôxima Jornada, a 16, sô vira para no ano 
20Ô1. Neste ano que corre ainda, teremos a 
Taça de Portugal, para mais uns tomba- 
gigantes... 
Na II Liga, corn surpresa, o Varzim deixou-se 

cair na armadilha da "arrogância" e perdeu 3 jogos 
consecutivos! Desta maneira, baixou à 2a. posiçâo 
da tabela, tendo sido substituido no topo pelo 
inconformado Santa Clara de Sâo Miguel, que 
bateu o Freamunde, por 2-0. No 3o. lugar esta outro 
clube insular, o Nacional da Madeira que, curiosa- 
mente, venceu o Varzim, por 4-2. O Varzim ficou 
"entalado" entre ilhéus! Nâo fica mal por isso... 

I ^£CL&€M I 
BOB RAPOSO 
novo représentante de vendas 
da SêciSrM para a comunidade 
portuguesa, deseja a todos 

restas retizes 
Jâ experimentou dar aima à sua festa corn a 
cerveja CAiKlL'^.BEiRG? 
No fim-de-ano dê aos seus familiares e amigos 
cerveja geladinha Carlsberg e vai perceber a 
razâo de tanta alegria. 
Bom, no fim-do-ano e durante todo o ano, 
ite! 

T.;» 
4 J 
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