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"Digo-vos, pots: M 
f pedi e ser-vos-a dado; * 

procurai e achareis; 
batei e abrir-se-vos-d; 

porque todo aquele que pede, recebe; 
quern procura, encontra; 
e ao que bate, abri-se-d. " 

NATAL FELIZ EM FAMILIA 

I Missa do Galo , dia 
Missa de Natal, dia SS am FPtv SIC 
Para mais informaçôes, veja a pagina IB 
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** ** Wiw     

sem vertebras 

Vamos puxar o Treno, todos 
para o mesmo lado? 
Era bom, nâo era? Mas, se assim 

I acontecesse, tudo se tornaria 
I fastidioso, vagaroso, 
I monotono... 
I 

Se calhar, nem é ma ideia haver altos-e-baixos 
entre as pessoas, ruturas aqui e ali, düvidas em 
certos momentos e situaçôes. 
Mas, pelo menos, procuremos manter as 

' tradiçôes que, por razôes que so a razâo 
conhece, nâo fazem mal a ninguém. 
Que mal hâ em comemorar o NATAL e aceitar 
com um sorriso a existência do PAI NATAL? 
Bern sei que se intrometeu pelo meio a ganância 
(lembrei-me da telenovela da FPtv-SIC) da 

JMC 

com os leitores 

Olà, amigos! 
Pronto, jà estamos no NATAL, o tal Natal que faz juntar as familias, rénova amizades, provoca o 
esquecimento de azedumes e relança a vida de todos os dias. Um dià... ou uma época especial? 

sociedade de consumo que roubou 
muito da essência das festas natalîcias 
mas, pergunto, nâo vivemos todos no 
mesmo sistema? 
Bom, sendo assim, passemos o mais 
possivel ao lado da comercializaçâo 
que abala a festa do Natal (e outras!) e 
mantenhamos a tradiçâo para 
alimento espiritual e tubo-de-escape 
às nossas frustraçôes do dia-a-dia, 
ano-apôs-ano. 
E,também, para educaçâo natural aos 
filhos, netos e bisnetos... 
E uma quadra festiva sentimental, religiosa e 
familiar. 
Jâ notaram que sem estes e outros dias festivos 
nunca estariamos corn a familia? Como 
podemos exigir que os nossos filhos e netos 
tenham a noçâo de FAMILIA que nos passamos 
a vida a enaltecer se, nos prôprios, nâo 

cumprimos? 
Pelo menos nestas festas "familiares"... juntamo- 
nos corn a FAMILIA! Sô por isto vale a pena 
comemorar o NATAL! 
Vamos empurrar juntos o Trenô? 
Juntos, de modo que a FAMILIA volte a ser o 
que era, mesmo corn as nossas diferenças e 
indifereças!?... Bom NATAL! 

Talvez os versos dos nossos 
poetas populares possam dar 
uma ideia mais teirena do 
que é o NATAL, para nôs e 
entre nôs. 
A simplicidade das palavras 
da nossa gente por vezes 
dizem mais que grandes 
tratados fîlosôficos. 
Do nosso colaborador de 
Ottawa-Hull, José Eliso 
Moniz, temos o tema 
NATAL, assim: 

Numa noite invernosa 
E pelo poder divino 
A Virgem Mae carinhosa 
Deu à luz o Deus menino 

Essa linda criancinha 
Foi do mundo um modelo 
Nasceu pobre apenas tinha 
Amor de mâe e desvelo 

Nasceu para nos remir 
Que no perdâo foi perito 
Também para se cumprir 
Aquilo que estava escrito 

Veio perdoar a gente 
E aos doentes deu cura 
Cumpriu-se formalmente 
A Sagrada Escritura 

Na sua curta caminhada 
Apregoou tantas verdades 
Corn sua voz atinada 
Contra as atrocidades 

Jâ o pro fêta Isaias 
Corn empenho e rigor 
Profetizou naqueles dias 
Essa vinda do Senhor 

Feliz de quem o vénéra 
E ama corn fé infinda 
Estamos agora à espera 
Da sua segunda vinda 

Num abraço fraternal 
Desejo corn convicçâo 
Um Santo e Feliz Natal 
A todos sem excepçâo 
Ao mundo inteiro em gérai 
De credo ou religiâo 

Também, do nosso amigo 
Manuel M. Cordeiro, de 
Oakville, temos o tema 

NATAL, assim descrito: 

O Natal vem alegrar 
Os velhos e criancinhas 
Tantos sem pâo e sem lar 
Quantas familias pobrinhas 

Infelizmente na terra 
A desgraça toda existe 
Aguns que estâo na guerra 
De certo sera mais triste 

DEUS sabe tudo que faz 
Todos atrâs do dinheiro 
Que dê a Santa Paz 
A todo o mundo inteiro 

E faça todos amigos 
Neste NATAL nesta hora 
Nos livre dos inimigos 
Pela nossa vida fora 

Do nascente até oeste 
Sô ELE nos pode livrar 
Da fome, do fogo e da peste 
E do que se esta a passar 

Curiosamente, o casai Clara 
e Agostinho Marmelo, que 
esüveram na CIRV-fm 

(Opiniâo) a falar sobre o seu 
trabalho volimtârio na Igreja 
de Sâo Pedro e na Casa Sâo 
Cristôvâo, em Toronto, 
propordonando pâo e amor 
aos mais necessitados, 
também nos deixaram ims 
versos, escritos pela Clara. É 
mn NATAL de amor e 
solidariedade para corn o 
prôximo. Puramente natural. 

É Natal, é Natal 
E tempo de alegria 
Que nasceu o Deus menino 
Filho da Virgem Maria 

Esta quadra é de festa 
Em cada coraçâo 
E tempo de perdoar 
De a todos dar mào 

Jâ la vào dois mil anos 
Que Cristo veio visitar 
O povo que ELE amava 
E nos ensinou a amar 

O Natal serâ diferente 
Tudo serâ mais perfeito 
Se fizeres um presépio 
Dentro do teu peito 

E no nosso coraçâo 
Que ELE quer vir morar 
E corn o bafo do nosso amor 
Que ELE se quer agasalhar 

E Cristo morre de frio 
E Cristo morre de fome 
Se ELE nâo tiver lugar 
No coraçâo de cada homem 

Abramos ao Redentor 
As portas de par em par 
Dando-LHE honra e louvor 
E um lugar para morar 

Demos as mâos uns aos 
outros 
Nâo deixemos para depois 
Vamos entrar mais a sério 
No ano de dois mil e dois! 

Simples, humildes, sinceros, 
escritos corn a "tinta" do 
coraçâo. 
È a nossa gente. E o nosso 
Natal. 
Obrigado. BOM NATAL. 

JMC 
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MISCELâNIA 

LISBOA: Uma multidào de apoiantes do PSD, em Lisboa, a celebrar na manhà de 
segunda-feira o sucesso das eleiçôes a nivel nacional. 

FOTO MANUEL DE ALMEIDA 

Autàrquicas forçam a demissâo 
de Antonio Guterres 
Guterres demite-se de primeiro-ministre e Secretârie-Geral de PS 
Antonio Guterres, primeiro- 
ministro agora demissionârio, 
apresentou formalmente a sua 
demissâo ào Présidente da 
Repüblica, esta segunda-feira em 
Belém. 
"Acabei de transmitir ao 
Présidente da Repüblica aquilo que 
ontem tinha anunciado ao pais", 
afirmou Guterres numa curtissima 
declaraçâo aos jornalistas, no final 
do encontro corn Jorge Sampaio, 

no Palâcio de Belém. 
Jorge Sampaio aceitou o pedido de 
demissâo de Antonio Guterres, 
tendo o chefe da Casa Civil da 
Presidência da Repüblica revelado 
que o Governo e o primeiro- 
ministro vâo manter-se em funçôes, 
"de acordo corn a Constituiçâo". 
No dia seguinte, terça-feira, 
Antonio Guterres apresentou a sua 
demissâo do cargo de secretârio- 
geral do PS na reuniâo conjunta do 
Secretariado Nacional e da 
Comissâo Polltica Nacional 

socialistas. 
De acordo corn o nümero dois do 
PS, Jorge Coelho, Guterres 
explicou perante os elementos dos 
dois ôrgâos do PS as razôes que o 
levaram a pedir a demissâo da 
chefia do Governo e da direcçâo do 
secretariado-geral. 
O responsâvel explica que se esta 
agora a analisar "a cronologia do 
processo que levarâ à eleiçâo do 
proximo dirigente do partido" e 

candidato do PS às eventuais 
eleiçôes legislativas anteci- 
padas. 
Questionado sobre as 
indicaçôes de fragilidade no 
seio do partido, Jorge Coelho 
sublinhou que "nâo hâ crise 
nenhuma no PS, nem vazio 
nenhum", sendo que Antonio 
Guterres "continuarâ como 
secretârio-geral do PS" até 
novas eleiçôes, nâo tendo 

confirmado uma recandidatura do 
responsâvel demissionârio. 
Quanto ao panorama de eleiçôes 
legislativas antecipadas, Jorge 
Coelho référé que nada estâ ainda 
definido sobre esta possibilidade, 
mas que o PS estâ convencido que 
pode disputar de "forma vitoriosa 
as prôximas eleiçôes". 
O Présidente da Repüblica estâ 
agora a contactar os partidos corn 
assento parlamentar para 
discussôes sobre a actual situaçâo 
politica. 

flUTBROUICfli: 

Resultados 
mostram 
necessidade de 
reforma do 
EStadO 'loâoJardim 
Alberto Joâo Jardim manifestou-se 
"feliz por ver os companheiros 
recuperar fôlego" e afirmou, em 
declaraçôes à SIC, que poderâ estar 
em curso uma "profunda reforma do 
Estado". 

O lider do PSD Madeira considerou 
que o seu partido tem duas opçôes a 
partir deste momento: "ou continua a 
ser um partido do regime ou faz a 
ruptura". 
Durâo Barroso "é o homem da 
ruptura", mas este é também "o 
desafio da vida dele, considerou 
Alberto Joâo Jardim, acrescentando 
que se o lider do PSD tiver "uma 
politica fracturante, far-se-â a reforma 
do Estado". 
O présidente do governo da Madeira 
disse que o primeiro ministre terâ 
que fazer uma comunicaçâo ao pais 
sobre os resultados. 
"Hâ um dilema, pode o pais ir para 
eleiçôes dentro de meses ou o pais 
aguenta até 2003 este estado das 
coisas", interrogou-se. 
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TOTAL NO PAIS 
Concelhos Apurados 304 Por Apurar 4 
Freguesias Apuradas 4247 Por Apurar 5 

CÂMARA MUNICIPAL 

Listas 

PS 
PPD/PSD 
PCP-PEV 
PPD/PSD.CDS-PP 
CDS-PP 
PPD/PSD-PPM 
PS-PCP-PEV 
GRUPO CIDADÀOS 
PPD/PSD-CDS-PP-PPM 
B.E. 
PS/CDS-PP 
PCTP/MRPP 
MPT 
CDS-PP-PPD/PSD 
UDP 
CDS-PP/PPM 
P.H. 
CDS-PP/PS 
P.N.R. 
PPM 

Votes % Mand. 

1791499 34,14 821 
1482051 28,24 765 
557166 10,62 199 
470150 8,96 108 
194946 3,71 35 
131135 2,50 8 
130279 2,48 8 
82559 1,57 28 
67094 1,28 10 
61752 1,18 6 
25551 0,49 13 
17538 0,33 
12568 0,24 4 
7880 0,15 6 
5318 0,10 
4289 0,08 1 
3019 0,06 
2010 0,04 2 
877 0,02 
294 0,01 

Inscritos 8729116 % 
Votantes 5247625 60,12 
Brancos 114688 2,19 
Nulos 77951 1,49 

Pres. 

Ill 
141 
28 
14 
3 
1 

3 
1 
1 

1 

Maior. 
Abs. 

96 
133 
20 
12 
2 

3 
1 
1 

N° Cone. 

295 
268 
300 
38 
190 
1 
1 
22 
2 
70 
7 
22 
19 
3 
11 
3 
7 
1 
2 
1 

DUMP BABCOSO: 

Decisâo de Guterres 
6 natural 
O présidente do PSD, Durâo Barroso, disse que a demissâo de 
Antonio Guterres de lider do PS é natural, depuis deste "se ter 
demitido do cargo de primeiro-ministro e desta demissâo ter 
sido aceite pelo PR". 
"Nâo me compete comentar a situaçâo interna do PS mas 
quero salientar que, apesar das nossas divergêneias se deve 
reconhecer ao engenheiro Antonio Guterres que a ele se 
ficaram a dever importantes vitôrias do PS", acrescentou 
Barroso. 
O présidente do PSD disse que agora importa que se tomem 
"quanto mais cedo possivel as decisôes que permitam a 
clarificaçào que o pais pediu", acrescentando que "isso sô pode 
ser através de eleiçôes". 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEblCINA HOMEOPÂTICA 

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

Mimjite uni a eu hr vis ta corn o Naturistu Homeofuita 
Antàiiio Medcûvs, jti coin uiuitos aiws de experiecia, 
que o paderd ajiuhir ua soliiçao dos sens probknms. 

PATENTED TECHNOLOGY 

SSNflÇÔtS M ÔCÜlOi COU 
Magnetic Clip-on 
Visite 

Eye Care Place 
[ «IM 1NOSSA SElECïtO EM «RMAÇllES DE “DESitNERS” 

AGORA EM 4 IOCAIS • PARA O SERVIR 

• DUFFERIN MAU UNIT 410 

’ CIBC CUMMERCE GUURT 
199 BAY ST. (CONCOURSE LEVEL) 

TORONTO (DOWNTOWN) 

416*3BS*4004 

’ SHERIUAN MAU UNIT 183 

MISSISSAUQA (DOWSTAIRS) 

9a5*BS3«OaOG 

sJ J U 

EMARMAÇÔES 
(COM A COMPRA DE LENTES) 

Progressive 
Invisible 

BI FOCALS 

REG. 
$169.00 

OFERTA POR TEMPO üMITADO. 

ÔCULOS 
COMPLETOS 

I I (COM ARMAçôES DE MARCAS FAMOSAS) I 

I I 
I I 
I I 

SOMENTE PARA VISION RX. 

(EM PRENTE AO TOYS ‘R’ us) TORONTO 

a'\B»S3'\»4077 

«3K 

1245 DUPONT ST. 

41B«53B«B353 
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Alto Douro Vinhateiro e centro histArico de 
Guimarâes patrlmonio mundial 
Jorge Sampaio 
congratula-se corn 
classificaçôes de 
Guimarâes e Douro 

O Présidente da Repùblica, Jorge 
Sampaio, congratulou-se, em Paris, 
corn a classificaçào do Alto Douro 
Vinhateiro e do centro histôrico de 
Guimarâes como patrimônio 
mundial. 
De passagem por Paris, onde 
participou em cerimônias de 
homenagem ao cineasta Manoel de 
Oliveira, Sampaio disse à agência 
Lusa que sâo "excelentes noticias 
para Guimarâes e para o Alto 
Douro" as classificaçôes atribuidas 
pela UNESCO. 
"E um desafio muito dificil, mas é 
também uma aposta no futuro", 
referiu. 
Relativamente a Guimarâes, o 
Présidente considerou que foi 
recompensado "um trabalho notâvel 
de perseverança, de conservaçâo de 
um centro histôrico" e afirmou que 
"todos os que o tornaram possivel 
estâo de parabéns". 
Quanto à classificaçào do Alto 
Douro Vinhateiro, Jorge Sampaio 

afirmou ser "um acto de justiça 
perante um patrimônio ùnico". 
"A partir de agora é um grande 
desafio para todos aqueles que têm 
que cuidar dele, de o melhorar e 
saber preservar, tornando-o acessivel 
e moderno", acrescentou. 

Guterres orgulhoso corn 
classificaçào de 
Guimarâes e Alto Douro 
Vinhateiro 
o primeiro-ministro. Antonio 
Guterres, mostrou-se "orgulhoso" 
corn a classificaçào do Alto Douro 
Vinhateiro e do centro histôrico de 
Guimarâes como patrimônio 
mundial. 
Em comunicado, o primeiro- 
ministro sublinha o esforço de todos 
os que contribuiram para 
universalizar aqueles locais. 
Relativamente ao Alto Douro 
Vinhateiro, diz, a classificaçào da 
UNESCO "reflecte a 
consciencializaçâo nacional e 
internacional do valor do seu 
patrimônio natural e cultural, 
reforçando a projecçâo mundial da 
vitivinicultura do Douro e 

valorizando a excepcional 
intervençào humana num espaço tâo 
grandioso como adverso". 
Quanto a Guimarâes, que toma 
como um exemplo pioneiro na "nova 
interpretaçâo do patrimônio, 
enquantc ligaçâo objectiva à vida", o 
primeiro-ministro référé que nesta 
cidade coexistera legado histôrico e 
progresso, desenvolvimento e 
contemporaneidade. 

No documento, o primeiro-ministro 
reconhece "o esforço, extraordinârio 
porque continuado, de todas as 
instâncias püblicas e da sociedade 
civil que contribuiram para 
prestigiar e universalizar" este 
patrimônio e assinala que a distinçâo 
testemunha o envolvimento de 
mùltiplos agentes na preservaçâo - 
instituiçôes, autarquias, empresas e 
cidadàos. 

Deseja a todos os seus membros e familiares 
um Natal muito feliz e um Ano Novo ^ 

corn saùde, trabalho e alegria. 

14 Cosentino Drive 

Scarborough, Qntïario 

M1P 3AS 

Telefone: C416J SSS-7S60 
Toll Free: 1-800-568-3565 

Fax: C4163 588-7734 

Sheet Metal Werkers' 
and Reefers’ 

LOCAL UNION N°30 

President: 
Jay Peterson 

Vice-President 
Ken Novalski 

Recording Secretary. 
Audie Murphy 

Business Manager/ 
Financial Secretary- 

Treasurer 
Allan F. Budway 

Business Representatives: 
Eduardo Oliveira 

Joe McPhail 
James Jackson 
John Nielsen 

Executive Board: 
Martin Roberts 

Allan Boyce 
Chris Paswisty 
Mike Bloom 

Jason Addison 

Director of Organizing: 
Kevin Archibald 

Organizers: 
Chris Paswisty 

Andrew Scanlon 
Joâo Cordeiro 
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CiRV-fm e FPtv-SiC portas abertas a todos! 

Foi um convivio maravilhoso, sadio, bem passado. 
Das 17h00 às 20h00 (e tal...), a CIRV-fm e a FPtv- 
SIC foram "palcos" de muitas 
natalicias, e ainda de ||||| 

mensagens 

CONTINUA NA PAGINA 8 

A tradiçâo cumpriu-se! 
As portas da CIRV-fm e FPtv-SIC 
abriram-se de par-em-par aos 
nossos amigos, aqueles que 
sempre nos têm acompanhado, 
ouvintes, teleespectadores, 
leitores, empresarios, industrials 
e comerciantes, politicos, artistas 
das mais variadas vertentes, 
colegas de profîssâo, conhecidos e 
desconhecidos, deram-nos a 
honra de dizerem. Presente!, na 
nossa festa de Natal. 

DtünUu^aA WkeUèoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
nf Centro Cultural 

Portuguesde 
Mississauga 

PRdKIMA FESTA 

Dia 31 de Dezembro 

Balle de 
FimdeAno 

œm o conjunto 
TABU 

INFO: 905-286-1311 

O unico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

m 

zacLo oniLti^s 

Feliz Natal! 

Tel: [416] 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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No nosso Natal nào faltou boa 

disposiçào, amizade, o Pai 
Natal e os cânticos natalicios 
do Grupo Coral Feminino da 

Casa do Alentejo. 
A todos obrigado. 

BIG Holiday SALE HtaS.¥.MPAI. 
IIM 

(taxes included not added) 

► BB ORFUS < 

LEATHER 
B X JA l\/l B J A T\y] 

DIARIAMENTE ATE 50% DE DESCONTO NOS PREÇOS JÀ DE SI BAIXOS 

SENHORAE HOMEM 
PRONTO A VESTIR E POR MEDIDA 

Alta qualidade, os melhores modelos aos mais baixos preços! 
Desenhado, fabricado e vendido no local. 

Espaçoso armazém de exposiçâo e vendas. 
# Alteraçôes • Arranjos # Medidas grandes • 

,0 PELE DE OVELHA 
Malaa, cintoa, chapéus, carteiras, sacoa, etc.. 

Para elegância e conforto 

UMA NOVft COLECÇÀO DE... 

ALTA MODA - ALTA QUALIDADE - BONS PREçOS 

FABRICAÇÂO COM os MELHORES MATERIAISÜ! 

bid 
- dignos de uma rainha - 

Casacos de Lâ/Caxemira 

Pele de Raposa 
I màximo em 

classe e 
elegância para 

toda a gente 

88 ORFUS RD 789-5400 
Abaptro 

7 dias por semarra 
E” Feira. . B* Feir^ 
das '10 am • 9 pm 

Séb. e Dom. 
das iO am « 7 pm 

ORFUS 

Lawrence 
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CiBW-im e FPtv-SiC portas abertas a todos! 
CONTiNUAÇÀO I)A PA(;1NA 6 

cânticos de Natal, por intermédio do Grupo Coral Feminino da Casa do 
Alentejo. Em beleza! Os nossos amigos ouvintes e teleespectadores que nâo 
nos visitaram - mas escutaram e viram -, podem testemunhar estas palavras. Foi 
um rodopio constante, com gente maravilhosa a animar a nossa festa de Natal. 
Comes-e-bebes nâo faltaram, com o "dedinho" do Chefe Manuel de Paulos. 
Uma festa dentro de outra festa. 
Se a festa pudesse prolongar-se pelos meses fora... 
Bern vindos, amigos. OBRIGADO! 
A vossa prova de amizade e confiança foi (e é!) muito importante. 

BOM BATAI 
BOAS FESTAS 

Mais de 10 anos no 
mercado da comunicaçâo 

Quer falar com RAPIDez para a familia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TELÎ 

As VANTASENS QUE TEM EM SER NOSSO CLIENTE! 

• Tarifas baixas para qualquer parte do mundo. 
• Nâo hâ minimos mensais. 
•As chamadas sâo directas 24 boras por dia 7 dias por semana. 
• Temos central prôpria, em 15 minutos poderâ ligar para qualquer parte 
do mundo. 

• Ligue-se a www.rapid-tel.coni ^ ssbeiéi tudo referente às suas chamadas 
e custos. 

• Se efectuar o pagamento dentro da data especificada na factura 
beneficiarâ de um desconto que automaticamente faz as suas tarifas de 
longa distancia ainda mais baixas. 

• Durante borâs de expediente nâo hâ mâquinas a responder, existe 
sempre Um représentante. 

• Falamos a sua lingua. 

2* a 6“ feira - 9am - 6pm 
* Sâbado e Domingo - lOam - 2pm 

PORTUGAl .14‘ 
Canadà e EUA .07i 2^ 

S. Pauio e Rio de Janeiro .15c, Alemanha, França, ingiaterra e Itàlia .08c 

Telefone jà: 1888-219-3528 ou 005-619-2508 
FALAMOS PORTUGUÊS 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street . 
Toronto, Ontario J 
M5T ITl \ 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

CABAZ DE NATAL 
PARA CONTINENTE, 
MADEIRA E AçORES 
Inscriçôes até O/Dezembro 

CARGA Giiui nuut 
leee 0 PORIUGAI 
RECEBENDO ATE 15 DE DEZEMBBO 

VlAGENS 
NATM. E ANO NOVO PARA 
PORTUGAL OU OUTROS O^TIHOS 

ESPECIAI DA SEMANA 
- CURA 
Tudo incluido desde $648“ + Tax 

Ontario Registration number Ü4229761 
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BraiMie canvanha. 
IMâo perça esta of enta especial e os nossos 

wm&. 

m aasïïaam 
na Gompra de aualquer carre 

ou 'truck" novo de 2001 e 
em aualquer carro de 

demonstraçào de 2001 

Reduzimostamilém 
os preços para os 
vendermos rapidamente 

'*m 

Cavalior 20014 portas, demonstraçào 

(venda a dinheiro) 

cfe 

- -W' mHm cüSTOMa TRUST» couFiutuctsiNOt mu 
Web: www.westyorkchev.com • E*mail: service@westyorkchev.com 

gS 
o| 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1705 St. Clair Ave. W. uiei 050-1200 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nao reflectem as opinioes do jomal O Milénio. 

APresidência da Repüblica 
guineense voltou a tecer duras 
criticas ao antigo Présidente 

da Repüblica Mario Soares, que 
acusa de ter “falta de escrüpulos” e 
de “padecer de senilidade”. As 
autoridades de Bissau desafiaram 
Soares a explicar o seu envolvimento 
nos negocios dos diamantes de 
Angola. Agora, em comunicado, a 
Presidência da Repüblica acusa o 
antigo chefe de Estado português de 
se “imiscuir nos assuntos internos da 
Guiné”, sobre os quais “nâo dispôe 
de faculdade de raciocinio e de 
cognosciência” para os entender. 
Em dois dias, as relaçôes entre a 
Guiné e Portugal ficaram marcadas 
por durissimas criticas feitas pelo 
gabinete de Kumba lalâ. Numa 
primeira comunicaçâo, lida pelo 
chefe de gabinete do Présidente 
guineense, as autoridades de Bissau 
reagiam à entrevista dada por Mario 
Soares à RDP Africa. Na entrevista. 

emitida no sâbado, Soares pôs em 
causa a “sanidade mental” de lalâ e 
alertou para os “problemas de 
direitos humanos e de governaçâo” 
existentes no pais. 
Para o chefe do gabinete de lalâ, que 
reagiu à entrevista, as declaraçôes de 
Soares sâo “disparates”, proferidos 
por quem “deveria abster-se de fazer 
determinado tipo de declaraçôes 
ofensivas sobre altos dignitârios de 
paises africanos de lingua oficial 
portuguesa”. Admitindo que 
afirmaçôes como estas “podem 
envenenar as relaçôes entre Portugal 
e a Guiné-Bissau”, o adjunto 
presidencial avisou mesmo que 
“quem tem telhados de vidro nâo 
deve atirar pedras ao vizinho”, 
desafiando Soares a “esclarecer a 
opiniâo püblica portuguesa sobre a 
promiscuidade e o banditismo 
politico ligado ao trâfico de 
diamantes corn os sanguinârios 
rebeldes da UNITA”. 

EXPRESS 

Desela a tadas as cllantas 

Guiné acusa Mario Soares 
de seniiidade^If^'^^i 

Em comunicado, a 
Presidência da Repüblica 
da Guiné-Bissau voltou a 
expressar que as 
declaraçôes de Soares sâo 
“indecorosas e infâmes” e 
reveladoras de uma 
“postura paternalista e 
neocolonial que sempre 
caracterizou o olhar 
cobiçoso do senhor 
Mârio Soares” sobre os 
paises africanos de lingua 
oficial portuguesa. 
Ainda no comunicado formai o 
gabinete de lalâ salvaguarda que os 

ataques sâo 
dirigidos ao antigo 
Présidente portu- 
guês e nâo 
comprometem as 
relaçôes bilaterais. 
O texto sublinha 
que a “Guiné-Bissau 
reafirma a sua 
determinaçâo em 
privilegiar, aprofun- 
dar, alargar e 
rentabilizar, de 

forma reciproca, as relaçôes de 
amizade e cooperaçâo entre os 
governos e os dois povos”. 

MM 

Uniao de facto 
Os angolanos residentes no Canadâ, 
têm vindo de um tempo pra câ a dar 
passos no sentido da uniâo e 
reconciliaçâo, foi assim que no dia 15 
do corrente mês no Europa Catering 
realizou-se o laço matrimonial de 
Francisco Jesus e Claüdia Carvalho, 
ambos angolanos. 
Desta feita cresce a grande e 
pequena familia angolana no 
Canadâ, servindo assim de exemplo 
aos demais na diâspora. Tal como 
Francisco, Manuel e Majô, também 
fazem parte deste circulo dos bens 
aventurados. Num ambiente salutar 
corn o som a cargo de Dj Mauro 

Pereira, as quêtas da banda fizeram 
filas nas musicas "encosta na parede" 
das jovens As Gingas do Maculuso. 
Resta-nos parabenizar em meu 
nome prôprio, dos padrinhos e dos 
demais angolanos, o irmâo 
Francisco da Igreja Universal, Gugu 
Monteiro, Victor, José Fucato, Veto 
Domingos, Lau e outros convidados. 
Desejando aos casais que esta uniâo 
seja em Cristo Jesus e que de facto 
dure para todo e sempre Amen. 

The miraele of love is that love is 
given to us to give to one another... 

MM 

A Escola He Santa Veronica 
vai mesmo fechar 
O Vereador Mârio Silva 
transmitiu-nos a sua desilu- 
sâo pelo encerramento da 
Escola de Santa Mônica, 
junto do McCormick 
Centre, em Toronto, escola 
que servia grande nümero 
de jovens estudantes luso- 
canadianos. A decisâo foi 
anunciada no passado dia 
13, em reuniâo de Trustees. 
- A Direcçâo Escolar nâo 
teve em consideraçâo as 
necessidades desta 
comunidade, nem ouviu o 
apelo feito pelos pais, 
crianças e outras entidades. - 
desabafou Mârio Silva, deveras 
desalentado com o acontecimento. 
Agora, os alunos da Escola de Santa 
Veronica e sens pais terâo de mudar 
a sua rotina diâria pois, os alunos vâo 
passar a caminhar até à Escola de 

Santa Helena, onde jâ hâ 
recreios por turnos devido à 
falta de espaço. De outra 
forma, terâo de ir para 
escolas püblicas. 
- Porquê esta atitude? - 
Quisemos saber. 

A Direcçâo Escolar 
Catôlica nâo teve a força de 
liderança necessâria nem a 
coragem dévida para 
recusar esta politica de 
educaçâo provincial (ou 
provinciana?) e defender os 
direitos e a educaçâo das 
nossas crianças. 

Respondeu, Mârio Silva, 
acrescentando. - Corn esta decisâo a 
Direcçâo Escolar Catôlica estâ 
apenas a perder alunos e a deteriorar 
a qualidade de ensino das suas 
escolas. Nâo percebo quai é o 
objectivo destas decisôes! 

UL asctaoû au... 

0 toda a camunidada 
partuguasa am garai nm 

raiüNataia 
Praspara Ana Pava 
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Banco Comercial Dos Açores 

(D ^sctitôtu) de T^^fizesentaçâû am 

dû TSancû CZûmazciaâ dos 

desaja a tcdos os cHiattias a ami^s 

uni ^J\iataH a f^zosjiozo x^no ^J^oao, 

Visit;e-nos na Internet:: 
www.bca.pt 

836 Dundas Street west, Toronto • Tel: 416-603-080S • Fax: 416-603-889S 
Chamadas gratis: Tel: 1 800 493-9660 Fax: 1 800 493-9659 

LOCAL183 
AftiHilffl li’ill} thr 

Â. 
' &C./..C. 

Universal Workers Union 
Local 183 

LOCAL 183 
AffiHati'/f ii'ilh the 

À.U of L- CAA). 

C' (.A. A '.. 

Tony Dionîsio 
Business Manager 

, John Dias 
Secretary-Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Colacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco Di Giovanni 

Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Eastern Office; 
400 Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
LIN 2B9 

Telephone: 
(9051 668-5557 

Facsimile: 
(905) 668-5258 

Este ano, mais do que nunca, o jubilo e a paz da quadra festiva que 
seja bem recebida nos nossos coraçôes e nas nossas casas. 

Sintam-se felizes com tudo de bom que este ano vos trouxe, e 
celebrem confortavelmente com a vossa familia e amigos. 

A Direcçâo Executiva, o pessoal e os 27,000 membros da Local 183, 
desejam a todos umas Boas Festas e que o ano de 2002 seja ainda 

mais prôspero do que nunca. 

Tony Diom'sio Roger J. Quinn John Dias Tony Pinto 
Business Manager President Secretary-Treasurer Vice President 

John Colacci John Cordeiro Rocco Di Giovanni 
Recording Secretary Executive Board Member Executive Board Member 

INFORMATION 

Social Services 
241-1183, Ext. 173/5 

Credit Union 
242- 6643 

Dental Clinic 
241- 1190 

Prepaid t^l Plan 
243- 2088 

Training Centre 
242- 7551 

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

Caritas Project 
Corttmunity Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centro 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 
242-8822 
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Os madeirenses e seus amigos, 
reuniram-se no passado Domingo, na 
sede-social da Casa da Madeira C. 
Centre-Canadian Madeira Club, para 
comemorarem o Natal das Crianças. 
Festa saborosa, nâo so pela doçaria e 
petiscos, mas acima de tudo pelo 
convivio infantil e o muito amor à 
volta das crianças. 
Também, porque tivémos a 
oportunidade de voltar a ver e ouvir, 
o müsico e intérprete madeirense, 
Jorge Carvalho (ex-Starlight) que, 
juntamente com filho Philip -pianista 
e intérprete-, encheram o salâo de 
müsica e cantigas. 
No palco, deram o seu contributo aos 
mais pequenos, os veteranos mùsicos 

do Grupo Folclôrico Madeirense. 
Depois de uma ternurenta 
apresentaçào do nascimento de Jesus, 
ao vivo, seguiu-se os cânticos de Natal 
do grupo Coral da Casa, liderados 
pela entusiâsta e sabedora Maria de 
Freitas. Houve um inicio musical corn 
a participaçâo de Malissa Miranda, 
em clarinete, logo seguida da 
pequenita Monica Ragazzi, cantando 
e bem, uma cançâo de Natal. Depois, 
o Coral, nas tradicionais cantigas de 
Natal. Para fecho, um grupo Coral, 
constituido por senhoras e 
cavalheiros da Casa, corn a 
participaçâo do José de Freitas, 
entoaram algumas cançôes natalicias. 
Uma tarde bem passada, corn a Olivia Abreu e o seu grupo de senhoras, 

felizes corn o departamento das festas. 
A ainda jovem e mâe da pequenita 
cantora Monica Ragazzi, Maria de 
Freitas, que é componente do Grupo 
Folclôrico Madeirense e ensaiadora 
do Grupo Infantil, e a dirigente do 
Grupo Coral Infantil de Natal que 
actuou, confidenciou-nos a sua 
satisfaçâo. 
-Desde pequena que me dedico ao 
folclore e às cantigas populares. Sou 
casada corn um italiano mas isso nâo 
é obstâculo. Eu e a Monica podemos 
continuar no folclore que ele até 
gosta. Eu nâo me canso de dançar no 
folclore, de ensaiar as crianças, os 
grupos corais, presépios ao vivo, é 
assim que me sinto bem. -Desabafou 
de um assentada. Maria de Freitas. 

-E vais continuar? 
-Oh, sim. O folclore e as cantigas, as 
crianças, fazem parte da minha vida 
desde pequena, nâo consigo deixar 
isto... 
-E a Monica, também gosta? 
-Ela é como eu! Canta, dança e é uma 
criança muito alegre. Peço aos sôcio 
do clube que deixem os seus filhos vir 
para os grupos folclôricos, para os 
grupos de teatro e corais, é muito 
bom para eles. Ajuda-os a crescer por 
dentro. 
E desejo a todos um bom Natal e um 
Ano Novo corn muita paz e alegria! 
A seguir, veio o velho Pai Natal, corn 
o seu "Oh, Oh, Oh" e muitas prendas 
para a pequenada. Na cozinha, os 
voluntârios e voluntârias, nâo tinham 
mâos a medir... Foi um vê se te havias! 

Madeirenses em festa de Natal Ir 

FPCBP 
:F€0«VfnONOF 
;POftTUGU€S€ 
I CmiBOtRN 

BUSINESS St 
I PftOfeSSIOJfllSinc 

Jl Tederaçào dos imprésarios e érojîssionais 

Luso-Canadianos deseja a todos os seus memBros 

e amigos um J^ataC ieRz e um ^no 3fovo com 

saûdeeprosperidade. 

Jl todos os que nos têm apoiado, nomeadamente 

patrocinadores, ôrgâos de poder (hcaC e de 

comunicaçâo, e a toda a comunidade (Portuguesa, 

reforçamos os nossos votos de <Soas-iestas e de 

uniWovoJlno corn paz, uniào e sucesso. 

JKDirecçâo 

Que rico Natal!!! 

em 

SÔ PAGA EIW 

iULlUi uL jJb'Ji, yjJJ'J'Uj'LlJJIU 
^ “ S3 ^3 ISm * ^ ^ ^3 ^3 

: jJR yjjj " ' 
51 9»765*044 722 College St, Ste 301, Toronto, ON M6G1C4 • Tel: (416) 537-8874 • Fax:(416)537-9706 

^{anueù da J^iêaa 

É verdade amigo leitor. 
Em Artnova Furniture Plus compra agora 
e pode pagar em 3 ou 6 meses, 
ou SÔ no ano 2003! 
Mobilias dos mais variados estilos,^ 
electrodomésticos e artigos para decoraf 
a sua casa no NATAL pode comprar 
agora e pagar sô em 2003!!! 

ARTIMOVA Furnit:ure Plus, 
onde a qualidade e o bom 

gost:a, andam lado a lado. 
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NOS SAS DtJVIDAS 
Nesta ediçâo 
gostaria de 
deixar 
registrado 
Votos de um 
Feliz Natal. 

Estamos novamente no 
final de mais um Ano, 
época de présentés , festas, 
encontros e também de 
solidariedade. 
Nâo esqueçamos que o Natal é a data 
que nos reunimos corn nossos entes 
queridos para festejar o nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
deixou tantas mensagens de amor para 
corn nossos irmâos. 
É pensando nestas palavras, que nos do 
Centro ABRIGO, gostariamos de 
deixar nossa Mensagem de Fim de Ano. 

votos de felicidade e sucesso, 
que possamos continuât a 
trabalhar juntos para um 
melhor futuro da nossa 
comunidade da Lingua 
Portuguesa. 

Lembrando que o Centro 
Abrigo esta localizado: 

900 Dufferin Street, 
suite 104 
Toronto ON 
Tel.: (416) 5343434 

Estamos abertos de Segunda à Sexta- 
Feira de 9:00 as 17:00 e as Terças- 
Feiras até as 20:00 horas. 

Que a nossa estrela-guia brilhe pela 
Paz do Mimdo! 

Mensagem do Consul-Geral de 
Portugal em Toronto para a 
Comunidade Portuguesa do Ontario 
e de Manitoba - Matai 2001 

Joào Perestrello 

Consul-Geral de Portugal 

on Boy 
Nesta quadra em que célébrâmes a vinda Cristo e os valores de 
humanidade, respeito pela Paz e assistência fraterna que nos 
ensinou, nâo quero deixar de me associar, corn minha mulher e 
todos os que comigo colaboram neste Consulado-Geral, num 
voto de Bom Natal e de Ano Novo pleno de realizaçôes para a 
Comunidade Portuguesa do Ontario e de Manitoba. 
Qiie nesta época conturbada de incerteza e violêneia, a nossa 
Comunidade, em estreita ligaçâo corn as portuguesas, 
portugueses e luso-descendentes espalhados por todo o Mundo, 
possam pelo seu exemple de vida, espiritualidade e boa relaçâo 
entre si e corn comunidades diversas, apoiar aqueles que buscam a Paz, a justiça e a 
concôrdia entre os Povos e as Naçôes. 
Finalizamos um Ano pleno de realizaçôes a nivel comunitârio, corn recentes provas 
de tâo boa afirmaçâo das nossas Comunidades nesta sociedade de acolhimento, que 
culminaram de maneira inesquecivel corn a forma como foi recebido o Chefe de 
Estado português e sua comitiva e do modo como pôde testemunhar o vosso 
patriotisme e exemple de vida em terras de Manitoba e do Ontario. 
Ao aproximar-nos do meio século da emigraçâo portuguesa para o Canada que 
iremos celebrar em 2003, uma particular saudaçâo e encorajamento sào devidos a 
todos aqueles que entre nos, nas suas familias, lugares de trabalho e de culte, 
Associaçôes, Escolas, Liceus e Universidades, ano apôs ano, dia apôs dia, se 
empenham em tarefas de preservaçâo da Lingua Portuguesa e da sua afirmaçâo 
como veiculo de uniâo e compreensào corn muitos e variados Povos e Culturas 
espalhados pelo Mundo. 
E a todos os outres que mantêm vivos os simbolos da nossa presença, pelos 
exemples da entrega ao exercicio de cargos püblicos, serviço religioso, apoio à 
familia, actividades nos variados campes do sector privado, artes, ciências e letras, 
movimento laboral e empresarial, instituiçôes de solidariedade, desporto, 
comunicaçâo social, sem esquecer os que têm tâo bem sabido manter e desenvolver 
o movimento associative das agremiaçôes luso-canadianas e persistem em dar tantes 
exemples de boa integraçâo e cidadania para Portugal e o Canada. 

Que o Natal seja repleto de 
Compaixâo, Bondade, 

Solidariedade e Alegp*ia. 
Que o Proximo Ano seja tempo de 
Dividir, Ajudar, Compartilhar e 

Crescer. 

Nos do Centro Abrigo, funcionârios e 
directores, desejamos os melhores 

832 Bay Street, em Torente 
(a nerte da College St.) 
Telefone: 416-964-3211 

Nesta época festiva visite 
Joe da Costa na Àddison on Bay. 
Até 13 de Janeiro de 2002 nâo 
paga juros nos carros novos de 
2001/02, por 4 anos. 
Habiiite-se a ganhar um minimo 
de $500. dôlares, $2.500 
ou 0 valor total do carro. 

A alegria ms rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. O Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chave da nova carrinha “cozinhada ” 

corn Joe da Costa. Parabéns! 

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

mm 
IDA (£(l)raQJWQ[DA[D[C 
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0 novo C.C.P.M. foi pequeno para tanta 
criança o alogria 
No Centro Cultural Português de 
Mississauga aconteceu festa. 
Festa onde nâo faltou nada, para 
além do espaço... 
Espaço que chegaria naturalmente 
mas que, com tanta criança em 
correria e espectante, nâo "sobrou" 
para os adultos. 
Ainda bem, porque era o dia das 
crianças, -o Natal dos mais 
pequenos. O jantar, "à alentejana", 
estava uma delicia. 

A seguir, Zezinha Gonçalves pegou 
em varias crianças do CCPM e 
"encheu" o salâo e o palco com uma 
histôria simpâtica, aqui e ali com 
graça, e o sempre desejado fim 
feliz. 
Uma representaçâo muito 
aplaudida, com narraçâo correcta 
da Zezinha e do José Gonçalves e o 
acompanhamento musical do 
Edmundo Pimentel, com apoio dos 
elementos do conjunto Os Panteras 
e de um grupo Coral de dirigentes 
do clube, homens e mulheres. 
Seguiu-se a entrada do Pai Natal o 
amigo Gonçalves, bem disfarçado e 
acompanhado da "mulher Natal" e 
do "Filho Natal", que fez realçar o 
universo infantil, sua esfusiante 
alegria, ingenuidade e algazarra. 
Paralelamente, como salientou o 
présidente Gilberto Moniz 
também ajudou à falta de espaço, 
na sala estavam pessoas que 
participavam em très festas 
particulares, entre elas, a 
Sociedade dos Déficientes 
Portugueses. Gilberto Moniz 
salientou ainda o apoio de Gabriela 
Cavaco, directora do Montepio 
Gérai. 
Uma festa à dimensâo do Centro 
Cultural Português de Mississauga. 

QStZH s Martial Arts 
576 Rogers Rd. (Keell/Rogers) 

1356 Dundas St. W. (Dufferin/Lisgarl 

416*656*5554 
Valter Silvestre, o Mestre de Artes 

Marciais da comunidade portuguesa 

i 1 

Em nome dos 
residentes da area 
da Davenport e em meu 
nome pessoal desejo a toda a 
comunidade um feliz Natal e 

ano de 2002. 
416-392-7012 
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Campo de Férias CamSes, devagar mas bem 

ABRIGO Centre-Certificados 
de Natal 

Nâo houve Pai Natal mas nada faltou 
em comes-e-bebes na oficina de 
mecânica, pintura e bate-chapas, do 
conhecido Auguste Pires, de CP 
autobody. Desde a uma hora da tarde 
e até altas boras, a mesa improvisada 
esteve sempre recheada e, à volta 
delà, nâo sô os funcionârios da 

oficina como também familiares, 
fornecedores, clientes e amigos. Todo 
O mundo "oleou" as goelas e encheu o 
"depôsito", entre um diâlogo, uma 
graçola ou... algum dos golos do 
empolgante Benfica-Sporting. Tudo 
bem, quando acaba bem e... 
nataliciamente. 

A coordenadora do Centro Social ABRIGO, Maria do Céu Oliveira, 
enviou-nos o resultado das dâdivas gentis de "No Frills" ($2.500) e 
"CHUMCity" ($1,250), que ofereceram em conjunto a quantia de $3,7.50. 
dôlares para dividir por 150 familias. 
Este dinheiro foi entregue às familias mais carenciadas em forma de 
certificados, para adquirirem géneros aliraenticios. 
Informaçôes: 416 534-3434 Ext. 25 
Bom Natal e prospère Ano Novo. 

Estivémos présentes na Conferêneia 
de Imprensa realizada pelos 
responsâveis do Portuguese Canadian 
Youth Camp-Camôes Park, na sede- 
social do FC Porto de Toronto. 
O présidente Manuel Carvalho, 
acompanhado pelos directores Joel da 
Naia, Daniel Ribeiro, Monica 
Marques e Jorge Seixas, 
apresentaram o momento actual do 
Campo e, corn alguma emoçâo à 
mistura, fizeram a entrega de um 

cheque de 50 mil dôlares ao advogado 
Jim Garvey, para abatimento da 
hipoteca. 
Segundo Manuel Carvalho, alguns 
atrasos no piano foram provocados 
por vizinhos que nâo concordaram 
corn algumas coisas e dai uma luta de 
18 meses que acabaram por vencer. 
Mesmo assim, um terço do parque jâ 
esta limpo. 
Monica Marques, bonita e risonha, 
apresentou uma bêla joia no valor de 

A Oficina de automoueis 
CP, em f esta de Notai 

127 mil dôlares, oferta da 
Humberview Insurance, para um 
sorteio de angariaçâo de fundos. Foi 
anunciado também um Jantar de 
Angariaçâo de Fundos no dia 16 de 
Março de 2002, no Renaissance C. & 
B. Hall, em Mississauga. Antes desta 
festa, a 3 de Março, terâo lugar as 
eleiçôes dos novos Corpos Gerentes 
do Portuguese Canadian Youth 
Camp-Camôes Park, com tomada de 
posse no jantar do dia 16. Daniel 
Ribeiro, pediu que todos dessem o 
apoio ao Campo de Férias, um campo 
de "hoje e para o futuro". Por sua vez, 
Joel da Naia, salientou o "esforço 
voluntârio do Manuel Carvalho, 
justificative do prémio dado pela 
FPCBP". A Monica Marques, 
agradeceu o esforço de todos e repetiu 
a "necessidade de mais voluntaries 
para bem de todos os interessados do 
Parque Camôes". Jorge Seixas, ficou- 
se pelos agradecimentos e "segurar" o 
seu filho pequeno. Devagar... mas 
bem, a caminhada do PARQUE 

CAMÔES, um parque que tern de 
acabar por ser NOSSO! 
Mâos à obra! Info: 416 918-4923, ou 
458-7372. 
Felicidade e feliz ano novo. 

JMC 

CAROS AMIGOS 
E com espirito de Natal e 
gratidâo, que vos quero agradecer 
todo o apoio que me tern 
oferecido, desejando um Santo 
Natal e Prôspero Ano Novo, para 
VÔS e vossas familias. 

Que a magia do Natal esteja . 
sèmpre convosco, que ela seja a 
luz que VOS ilumina todos os dias 
do ano. 

Festas felizes. 

Nellie Pedro 
Provincial Candidate 
Trinity Spadina 

EXPO 2000 
A garagem que Ihe oferece 

um serviço coitipleto ao seu automovel 

Trabalho garantido em todas as 

reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

Confie em 
EXPERIENCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

EstimaCivas gratia 

Joe Manuel [4161533-2439 940 Lansdowne Ave., 
Raul (416) 330-6295 Building #24, Toronto. Ont. 

Pager; 372-2428 1^ 
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PARTIDAS DE TORONTO A 20,21 E 27 DE JANEIRO DE 2002 
FOR ÜMA0Ü DUASSEMANAS. 

TENHA ÜMAS MERECIDAS FÉRIAS NAS AREIAS ESCALDANTES DA 

REPüDUCADOMINICANA! HJWV 
ltaoe.LU*s 

Visite a Happy Traveiiers na Gaieria Shopping Centre. 
na Dufferin e Dupont, em Toronto 

763 Dundas St. W. 
Toronto 416-603^293 % casa ORQviDEa | 

YOUR FAMILY CLOTHING STORE 

Teresa and Tony 
FINE JEWELLERY & GIFT 

325 Central Parkway W. 
Mississauga 905-6151402 802 Dundas St. W., Toronto 416-603-3068 

1015 Bloor St. W. 
Toronto 

David Costa 
& Associates 
Lan ’i/ertilA dvoga d o.s 

'A cerveja dos 
portugueses" 

Tel: 416-535-6329 

GRANDE ESPECIAL 
He Natal eAno Novo 

Noscarrosnovos 
OfoitaUmitada 

Valida atoDoz. 31/01 
TambOm 

fantasticosaldo 
nos carras usados 

2001 s 
PAY NO GST 
PLUS GET 
snooo 

Rebate _ 

NO SECURITY 
DEPOSIT 

ON GOLD KEY 
LEASES 

3 PLUS 
CHRYSLER 
WILL MAKE 

YOUR FIRST 
PAYMENT 

|FINANCING|i 

AND 

NO PAYMENT 

FOR 

90 DAYS 

2002 s 
Pay NO GST 
PLUS GET 
S500 
Rebate 

Audi A4 
1.8 T Quattro 
Low Kms., loaded, 
P/sunroof, heated 
seats. Like new. 

Loaded, auto, 
P/sunroof, leather 
heated seats. 
Excellet condition. 

Except:o: Viper, Prowler, 

PT'Cruiser, Jeep Liberty 

1030 icing St« W&sf Of Bnthiifst Morcodos 300SO 
Executive car 
Fully loaded, leather, 
P/sunroof, Heated seats 

iOHGSTWEST ^ P/W. PL. P/Trunk, 
alum, wheels. 
Immaculate Condition 

OQWNTOWN MINIVAN STORE 0 YOUR DOWNTOWN WIMVAN 8TOBE Ct YOUR POWHTQWN MlWty/ü<-STÇWE j^Y<Hm,PC^TgWN,MWjyAN STOflE 

l!4tNtVAH *TO«t © TOUR OOmfrOWH WiKIVAN STORE © YOUR DOWWOWN MINtVAN SfOfil © YOUR OOVimTOWN MtHIVAN STORE VOWR 
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X 

S 

’{il _r_K2*!Hiîè 
Estes preços estarâo em vigor até o 

dia 31 de Dezembro, 2001, 
enquanto houver em armazém. 

ïï^zareHa 

cann^ vegetable 

walnuts 
'■ large hartley 

vaflôiy 

; IOi?<%;î*WR£ 

frozen product of u.s.a 
cfoaSn 

ÎSOg ^ ■■ 

Miniito 

Escritor, \iajante, professor, pai, comunicador e o que mais se 
sabe, de VITORINO NEMÉSIO e seu legado se célébra o 
centenârio. Retrato de um homem que sô viveu de pâo e 
verdade! Vitorino Nemésio, o tal professor, romancista, poeta 
e comunicador, nasceu na Ilha Terceira em 19 de Dezembro 
de 1901 e faleceu em Lisboa, em 1978. 
Bern pequeno, corn a veia poética que Deus lhe deu, escreveu 
à criada da casa das lias Menezas, Genuina Baganha, onde foi 
educado; A Genuina Baganha 

Foi servir p'ra nossa casa 
Criou-me como um melrinho 
Debaixo da sua asa! 

Dava-me sopas de leite 
Cantando-me uma cantiga 
"O menino nà nas corne? 
Nà nas acha na barriga!" 

Versos deliciosos do poeta que conquistou o mundo português 
corn a sua famosa rùbrica televisiva, "Se bem me lembro". 
Tinha tempo para tudo. Até tocar guitarra e cantar. Tocava 
mal mas sentia-se fehz e espalhava feUddade à sua volta. 
Quem o conhecia, amava-o, pela sua grandeza e sensibilidade, 
pela sua genuina simpatia e desejo de bem fazer. 
VITORINO NEMÉSIO, uma saudade! Um homem que sô 
viveu de pào e verdade! 

tA;(KIA 

EXTRA 
5-year /100,000 km 
comprehensive 5-year/100,000 km 

limited pow/ertrain and 5-year unlimited km 

and perforation warranties 24 hour roadside 

assistance for 5-year/100,000 km** 

KIA 0o\wnto\Nn 
4,6861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

Starting MSRP of a MY2002 Rio RX-Vis Licença, impostes, frété, POE e seguro sâo extra. Dealer 
poderà vender mais barato. Preços podem alterar sem aviso. Veiculo poderà nâo corresponder à 

fotografia. "hipôtese de algumas restnçôes. Contacte o dealer para mais informaçôes. 

96 horsepower 

1.5 litre, 4 cylinder, DOHC engine 

60/40 split foiding rare seats 

5 speed manual transmission 

Dual Airbags 

Steel side-door impact beams 

Awl/FM stereo 
RICHMOND ST Ê 

FRONT ST 

Desde > Ja e altura de todos terem 
um carro bem feito 

IA,(K1A 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cabie, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

A ROGERS CABIE INFORMA QUE 

0 PERiODO GRATIS BA RECEPÇAO 
BA PROGRAMAçAO FPTV-SIC 

TERMINA NO PRBXIMO 

OIA15 BE DEZEMBRO 

Um sonho toFnado 
REALIDADEI 

A melhor prenda de Natal! 

Wsltealoia 
ROBERS VIDEO 

mais perto de si, 
levaotea 

Gaixa Digital 
e mande activer 

0 novo Canal 
Festival Peituguês 

TV-SIC. 
O ROGERS 

Digital Cable 

MISSA DO GALO em FPtv 
2a. feira, dia 24, à meia-noite, FPtv transmitira, 

directamente da Igreja de Cristo-Rei, a MISSA DO 
GALO, celebrada por Monsenhor Eduardo Resendes. 
Na 3a. feira, dia 25, FPtv transmitira a SANTA MISSA 

DE NATAL, as 4pm, novamente da Igreja de Cristo-Rei. 
Estas transmissôes natalicias sâo uma cortesia de 

Albertino Domingues e famflia, de A.C.D. Wholesale 
Meats, a quern agradecemos e desejamos Boas Festas. 

(a vida nem 
da para rir, «star 
<50» ppiTr**sic é 
IndispensÀVQl para 
mantar o bom hxunor^ 

Acompanhe IFTV-SI& 24 lioras por dia 
Para mais detalhes ligue para CIRtHm: 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇAO 

"O TOP DOS TOPS ESTA NO FPTV-SW 

StasiLKia  
5® Feira B® Feira Sabedo Oomingo B® Feira 3® Feira 4® Feira 

06,00 -FPtvJtrnal 
07.1S - Sic 10 Moras 
08.00- Sic I'ioraai 
09410- Receltas da Dia 
10.00- fOUma Lapes 
nso-iulz Decide 
12.30- SoiOVermelie 
12.45- Ora Dolas Marina 
13.15- MOdico da Famiiia 
14.00- Ganâncla 
14.45- Sic Pais-Matai 
15.00- Sic2°lornal 
16.00- SOS Sic 
A30 - MadmdcusemOetan 
11.45- FlchelresClinlces 
18.15- Receltas do Dia 
19.00- FPtv iornal 
20.15- Ganâncla 
21.00- Slc2Mornai 
22.00- SOS Sic 
2230- Maoedeus cm Oelein 
23.30- Ficiieiros Clinicos 
00,00-MOdico de Famiiia 
01.00- Fâtima Lopes 
02.15- SOS Sic 
0245 - MaHedeusemOeiem 
04.00- Ficiieiros Clinicos 
04.30- Sic 10 Moras 

06.00- FPtv Iornal 
0115-Sic 10 Maras 
0830-Sic riomai 
09,80- Receltas da Dia 
10.00- Fâtima Lopes 
11.30- lulz Decide 
12.30- SotâVermelho 
12.45- Ora Bolas Marina 
13.15- Médico da Famiiia 
14.00- Banância 
14.45- Sic Pais-Natal 
15.00- Sic2°l8rnal 
1630 - Cuidadn Aparënclas 
16.30 - Panto de Encontre 
11.30- Sec. Belas Rites 
18.00- Receltas do Dia 
1930-FPtv iornal 
20.15- Ganâncla 
21.00- Sic 2* iornal 
22,00 - Culdado Aparënclas 
22.30- Panto de Encontro 
23.30- Médico de Famiiia 
00,30-Fâtima Lopes 
02.30 - Culdado Dparências 
03.15- Ponto de Encontro 
04.30- Sac. Belas Rites 
05.00- Portugal Radical 

06.00- HPtv Iornal 
07.15- Zi02ao 
08.00- Sic namal 
0835-MalucosdoRlso 
09.15- Cantigas da Rua 
10.00- Curia Circulto 
12.45- Minas a Aimadilhas 
14.00- Banância 
14.45- Sic Pais-Natal 
15.00- Sic 2* iornal 
18.00- Bravo Rravissima 
16,15 - Moites Marclanas 
19,30-FPtv Iornal 
21.00- Banância 
2135-Sic 2‘larnal 
2235-Brave Bravissimo 
0030-CurtDCIrcultD 
01.00- Minas a Armadllhas 
02.00- Banância 

0235-Moites Marclanas 
05,00-Portugal Radical 

0630-FPtv larnal 

08.00- Sic riernal 
0835-TrapalRies 
10.00- Cwtn Circulto 
1235 • Minas a Armadillias 
14.00- Banancia 
14,45-Sic Pais-Natal 
15.00- Sic 2° iornal 
16.00- Merman SIC 

19,00-FPtv iornal 
20.30- Banância 
21,15 - Sic 2° iornal 
22.15- Herman Sic 
01.15- Curto Circulto 
02,45-Minas e Armadllhas 
03,45 - Banância 
04.30- As Mais Belas 

Cançôes da Natal 

tmmmmmmmmmmmmimmm 

FPtviernal 
0730-ASMNSROlas 
CançaesdaNttai 
08,06 -Slel°lomai 
09,09 -Receitasdooia 
10.00- Fatima Lopes 
1130-luiz Decide 
12.30- SeiâVermelho 
1235-Ora Boias Marina 
13.15- Médice de Famiiia 
1430-Banância 
14,45-Sic Pais Natal 
15.00- Sic 2'iornal 
16.00- Bravo Bravissime 
17.15- Moites Marclanas 
19.15- FPtv iornai 
20.30- Banância 
2t15-Slc2°iomal 
22.15- Moites Marcianas 
00,00-Missa do Balo 
01.15- Bravo Bravissimo 
02.30- Moites Marcianas 
04.30- As Mais Belas 

Cançiesde Natal 

97,15 

09.00- 
10.00- 

11.30- 
12.30- 
12.45- 
13.15- 
14.00- 
14.45- 
15.00- 
16.00- 

n.15- 
17.45- 
18.15- 
19.15- 
20.30 
21.15- 
22.15- 
23.30 
00,00 
00,30 
01.30 
02,15 
03.30 
04.00 

•FPtvIsrnal 
AS Mais Belas 
Cançëes de Matai 

- Sic f Iornai 
-Receltasde Dia 
Fâtima topes 
lulz Decide 
SeiâVermelho 
Dra Boias Marina 
Médico de Famiiia 
Ganância 
Sic Pais Natal 
Sic 2° iornal 

-Santa Missa 
de Natal 

Mundovip 
Exit 
Receltas do Dia 
FPtv Iornai 
-Ganâncla 
Sic 2° Iornai 

-Bravo Bravissimo 
-MundoVip 
-Exil 
-Médico de Famiiia 
- Fâtima topes 
- Bravo Bravissimo 
-MundoVip 
-Exit 

M.DD-FPtvItrpN 
87.15- Sic «Moras 
ra3D-»criemai 
89,DD-ReceMasMoBla 
1D,DD-Fâtima topes 
11.3D-Ittiz Decide 
l23D-SoiâV8rmelho 
1235-Dra Baias Marina 
13.15- Médico de Famiiia 
14.15- Ganancia 
153D-Sic 2* iornai 
16,D0-Conversa daTreta 
l6,3D-Querido Protessor 
17,38-Mar Portugues 
18.00- Receltas do Dia 
19,00 - FPtv iornai - Noücias 
20.15- Ganancia 
2t00-Sic 2° iornai 
22.00- Conversa daTreta 
22.30- QueridoProiessor 
2330-Mar Portugues 
24.00- Médico de Famiiia 
01.00- Fâtima topes 
02.30- Conversa daTreta 
03.00- QueridoProiessor. 
04.00- Mar Portuguez 
04.30- Os Conquistadores 

• ESTA GRELHA DE PROGRAMAçAO PODE SER ALTERADA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
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Mensagem da Mayor Hazel McCallion 

OFFICE OF THE MAYOR 

□ear Friends: 

On behalf of the members of Council of the 
Mississauga, I am pleased to extend Christmas 
greetings to the Portuguese community through "O 
MILÉNIO" newspaper. 

I wish all the members of the Portuguese 
community peace and properity as they celebrate 
this holiday season. It is always a pleasure to 
address the Portuguese community as it is such a 
rich arid vibrant part of our City and its identity. 
Community members have much to be proud of as 
they celebrate their heritage during this joyous 
time. 

Mississauga is a mosaic of many cultures and 

heritages. We are fortunate to have publications 
such as "O MILÉNIO" to communicate to the 
Portuguese Community. As our City grows, these 
publications will play an important role in 
celebrating multiculturalism in our City. 

Once again, on behalf of my colleagues on Council, 
best wishes for a joyous holiday season. 

Todos 
ganhaml 

no 

Durante um curto espaço de tempo, sempre que abrir 
uma nova conta à ordem, uma poupança ou um crédito 

pessoal no SottoBank, recebera um cartâo para raspar e 

ganhar um prémio surpresa. Todos os cartoes têm um 

dos seguintes prémios: uma conta a prazo no valor de 

$500, um cachecol, um gorro ou uma caneca. Como vê 

é so raspar e ganhar! 

Toronto 
110() Dundas Street West 

Toronto. Ontario 
M6J 1X2 

Tel: 416-588-8597 

1502 Dupont Street 
Toronto, Ontario 

M6P 3S1 
Tel: 416-533-7686 

Brampton 
135 Main Street North 

Brampton, Ontario 
L6X IMS) 

Tel: 905-457-9000 

Hamilton 
281 Barton Street East 

Hamilton, Ontario 
L8L 2X4 

Tel: 905-521-5635 

SOTTORA 
SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Aigumas restriçôes poderào ser aplicadas. O deposito a prazo é por 12 meses e a taxa de juro é de 1.75"" ao ano à data da piibticaçâo deste anfincio, podendo ser alterada 
sem aviso prévio. O juro serâ pago anualmente. A oferta expira a 19 de Fevereiro de 2ÜU2, [lodendo ser alterada ou terminada em tjuaU|uer momento sem aviso prévio. 
Deposito minimo para novos clientes: $50 (conta à ordem ou Investor). Deposito minimo para cliente existentes: $2,500 (o dinheiro terâ que vir de outra instituiçâo 
financeira). A jiresente oferta nâo é cumulativa corn outras ofertas. 

EMBAIKADA DE 
PORTUGAl - OnAWA 
MENSAGEM OE NATAL 
Estâ a firidar um ano que ficou inarcado para nôs por 
momentos de grande alegria, no contexto do 
estimulante encontre de Sua Excelêneia o Présidente 
da Repüblica corn as Comunidades luso-canadianas de 
Costa a costa deste grande e acolhedor pais. 

Mas foi tambem um ano em que o ferro quente da 
barbarie atraves dos ataques terroristas de 11 de 
Setembro deixou em todos nôs uma marca indclével de 
dor e de ansledade. 

Mudou a nossa percepçâo do mundo e, 
consequentemente, o nosso dia a dia. 

Mas, se se compreendem as dificuldades e as 
preocupaçôes da populaçâo civil nesta fase de 
tiansformaçôes sociais e politicas de combate 
determinado ao terrorisme, compete-nos assegurar um 
sâo equilibrio entre a nossa liberdade e a segurança, e 
que sejam restabelecidas a ordem e a segurança 
assentes nos valores democrâticos e de respeito dos 
direitos humanos e civis. 

Portugal como Estado democrâtico e defensor desses 
mesmos valores, bem como membro da Uniâo 
Europeia, da OTAN e da ONU coopéra e cooperarâ 
corn delerminaçâo nas acçôes de combate em curso ao 
terrorisme internacional e ao crime organizado. 

Nâo sô acompanhando S. E. o Présidente Jorge 
Sampaio, mas ainda em todos os contactes que eu 
prôprio mantive convosco e corn as autoridades 
canadianas, pude comprovar que os portugueses que 
aqui vivem e trabaJham hâ longos anos sâo uma parte 
intégrante, digna e responsâvel deste pais que muito 
orguiham Portugal. 

Afirmando-se e participando cada vez mais em todos os 
sectores, inclusive na vida polltica do Canadâ, 
merecem e esperam que se crie em breve um clima de 
tranquilidade e prosperidade para que o seu trabalho 
possa continuar a contrîbuir para o beneffeio de todos. 

Queria deixar-vos os meus sinceros votos de Feliz Natal 
e de esperança e confiança no bom senso das mulheres 
e dos homens para um prôspero e padfico Novo Ano 
2002. 

José Luiz Gomes 
Embaixador de Portugal 

Dezembro de 2001 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Tempo de hipersensibilidade, em que se sentira 
insatisfeito, inseguro, irritadiço. Nâo culpe os outros, 
sobretudo se qualquer mau resultado for por negligência 
sua. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Procure conviver corn os amigos, integrar-se em grupos, participar 
em actividades colectivas. Sobretudo, nào sera um momenta para 
estar sozinho. Embora nâo saindo do seu caminho, deixe que os 
outros venham ter consigo. 

GÊMEOS - 21/05 A 20/06 T7 
H 

Ira atravessar uma fase de mudança, quer nos sens 
relacionamentos, quer na aplicaçâo dos seus valores 
materiais. Aproveite o que, em afecto, lhe pode trazer a 
expansâo de um relacionamento especial, e corrija para 
melhor a aplicaçâo das suas disponibilidades financeiras. 

CARANGLCJO - 21/06 A 21/07 

Esta semana estarâ sublinhada a sua visâo global da vida, 
nâo se esforce, pois, corn pormenores. Poderâ ser uma 
altura em que mais facilmente entenderâ o porquê de uma 
longa série de situaçôes do passado. 

LEâO - 22/07 A 22/08 

As suas capacidades de luta sào substituidas por um maior 
sentido diplomâtico. Nesta altura poderâ resolver um assunto 
mais deUcado ou uma desavença recorrendo à sua capacidade de 
seduçâo. 

ViROCM - 23/08 <^2/0^ ' 
~TC 

Poderâ^reagir corn alguma emoçâo a assuntos ligados corn as 
suas necessidades imediatas, ou, pelo contrario, tentar reprimir 
as suas emoçôes. E uma boa altura para organizar melhor a 
sua vida. 

BALANçA • 23/09 A 22/10 

Pode receber uma boa surpresa. É possivel que realize uma 
pequena viagem, o que de certo animarâ as coisas. 
Provavelmente, acontecerâ algo de incomum, o que lhe darâ 
prazer. Terâ um brilhozinho nos olhos e a firme decisâo de 
gozar a sua vida mais do que o costume. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Este sera um momenta para se virar mais para dentro de si 
prôprio. Você vai conhecer melhor os seus sentimentos e as 
suas emoçôes: todo o seu mundo sensivel e instintivo estarâ à 
flor da pele. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Prepare-se para algumas coincidências, pois a Conjunçâo da Lua 
corn Neptuno vai subhnhar a sua intuiçào, a sua sensibüidade, 
acentuando em si uma tanica fantasista 

^^g^CAPRICÔRNiO -22/12 A 20/01 /X M ^ 

Um bom aspecto da Lua corn Saturno traz-lhe uma boa ocasiào 
para concluir o que vinha de tràs, para sentir uma maior 
unidade entre a razào e a emoçâo, ou um estimulo vindo de 
qualquer simbolo de autoridade. 

AQUÂRIO - 21/01 A19/02 

Sera uma altura em que nâo esta fechado em si prôprio e 
poderâ, mais facilmente, entrar em acordo corn os outros. Terâ 
igualmente capacidade de ajuda-las os outros a atingrrem os 
seus objectivos. 

PCIXCS - 20/02^^0/03 ^ ri 
Aproveite este dia para 1er um bom livro ou para dar um 
pequeno passeio que o ajude a descontrair-se. 
A sua intuiçào, mais reforçada, pedir-lhe-â mais isolamento do 
que convivio corn os amigos. 

HORIZONTAIS: 
l“Critica;fruto da iiffieira. 
2-Risnque; or a; contr.de se~ 
nhor.3-Basta\ jabrev.de Jo- 
sé;nota musical. 4-Botequiîr.; 
escavaçâo,5-Culpadas;anti- 
ga moeda brasileira de prê- 
ta. 6~Indlvlduo mu.ito rlco; 
arma branca.7-Actuo;ralhar, 
8-Indivi’duo que vende ob- 
jet tos uaados;pano de ar- 
rd s. 9-Aversao ; pare.l ha. i0- 
Vazla;laço{inv.); base.11~ 
Enguia;semelhante ; grande 
quancidade.12-Recuaram;pa- 
rede. 

VERTÏCAIS; 
1-Prof issdo ; iaço ; apron ta. 2-De.spida ;escanhoa ;heroïna f ran- 
cesa. .3-IgnaIdade eœ farffldcia;ébrio;conjunçâo.4-Ca»arao. c 
5-Segulr;vaguear.6-Ente;poei.ra;o sono dos bébés;noca mu- 
sical. 7-Gume;adv.de lugar;siffib, fisico da unidade e.lectro- 
magnética;pron.pe.ssoal. 8-Tornar azotado. 9-Desviarara. 10- 
Vogal(pi.);respeitar;siœb.qnlm.do rucenio.i1-Contr.de 
maior;nome de letra(pi.)jpreposiçao.12-Medida agrdria 
(pl.) ;bri.<5a;variedade de miç'A. 

 o—o—o  

• o.ïnmiajBJBnav—EÎ ' Joa î8r!ij.8î pai-n • sdftuiciî uoi 
-0 J ■ d S .tadi oppot-e-5 • spii soxap'V-8 ' aeap-î^ t o.rodo'-/^ * eïiepn 
i oqt?qt?{i;-9 * noBjodi spp|-ç "s i UAOO î jeqi jf-f; • ai ; 92 ■1 t'X-£ 

•aosinzsj; nn^-2'*?y5TTUîsrx??uv-I ïlVX.NOZiaOH VU OVDilTOS 

★ 

Benedetta^s 
Psychic Studio 

Fortune Teller 

r» 
• Fala do seu passado, présente e futuro. 

^ • Ajuda-o no seu amor, casamento, negôcio, 
saüde, depressôes, alcoolismo e reunificaçôes. 

• Conhecida internacionalmente. 
• Poçôes do amor e remédios. 
• FALA INGLêS, ITALIANO, PORTUGUêS E ESPANHOL.'^ 

625 Sheppard Ave. W. 
(at Bathurst) 

Especial ^ ^ ^ 

638-0582 
Leitura da palma 
da mâo, cartas e 
bola de cristal 
Resultados 
imedlatos 

Quer aprender müsica? 

Procura instrumentos musicals a preços acessiveis? 
A soluçào esta na 

MUSIC 
461 

Rogers Raad, em Toronto 

Violinos, guitarras, 
violas, pianos, 
flautas, clarinetes, 
harmonicas e muito 
mais, encontra no 
ROGERS MUSIC, 
tal como acessôrios. 

Vende e repara instrumentos, grava, 

tem escola de müsica e... tem 

descontos especiais até ao fîm do ano: 

20% nos instrumentos; $5. dôlares por 

liçâo e 30% no "combo' 
\ O 

ABERTO DAS IOHOO AS 22H00 DE SEGUNDA A SEXIA E DAS 09H00 AS 19H00, AOS SADADOS E 9OMINGOS 

Telefone: 4^6 65^-333S 



ALL ^Rj|| SERVICE 
The wedding specialist 

Dry Ice, Indoor Fire Works, 
Sound & Lighting 

i 

Eric Moniz 416717-2346 
”11 »(. 

.jùvrtv..... 

Music S Video 

Queres o melhor da musica 
tnoderna portuguesa neste 
lado do AtlSntico, em CD 

ouK7? 

416-539-0536 

LUCINDA 
EAUTY SALON 

1466 Dundas Street W. 
Toronto, Ont. M6J IY6 

PHONE: (416) 536-0600 

•Pedicure 
•Manicure 
•Waxing 
•Make-up 

Boa$fei(a$! 
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Nao é fâcil gerir uma sala onde mais 
de 400 crianças saltam, brincam, 
riem e fazem as maiores e simplôrias 
diabruras prôprias da idade, 
especialmente, se essas mesmas 
crianças estâo à espera de receber 
uma prenda do Pai Natal. 
Mas, os directores e voluntârios da 

Casa do Alentejo, corn maior ou 
menor grau de dificuldade, 
conseguiram conter o impeto da 
garotada e levar a festa de Natal das 
Crianças... a bom porto! 
No palco, a experiente Maria 
Fernanda levava o programa a 
contento, nâo sô na "barulhenta sala" 
como, corn a ajuda do Tony Silva - 
TNT Productions, até à casa dos 
ouvintes de CIRV-fm. 
Pelo palco desfilaram, alegrando 
miùdos, graùdos e ouvintes, os Searas 
de Portugal, Grupo Coral Feminino 
da Casa do Alentejo, Mario Marinho, 
Nancy Costa, Catarina Cardeal, 

Sarah Pacheco, Mikâ, Steve 
Medeiros, Jessica Amaro e Armando 
Jorge. A propôsito, Armando Jorge, 
pintou uma lindissima réplica de um 
quadro do saudoso artista Alberto de 

' Castro, alusivo as crianças, que deu 

um brilho muito especial ao palco da 
Casa do Alentejo. 
Os présidentes da Casa do Alentejo e 
da CIRV-fm, Carlos de Sousa e Frank 
Alvarez, respectivamente, 
enalteceram o dia das crianças neste 
Natal de 2001 e desejaram que esta 
iniciativa se prolongue por muitos 
anos e bons em prol das crianças e 
suas familias. 
Depuis, o Max e as senhoras da Casa 
do Alentejo, acompanhados do Pai 
Natal, "desenrascaram-se" à medida 
das necessidades, dando às crianças 
présentes aquilo que mais esperavam: 
as prendas de Natal! 
Se antes estavam euféricos... mais 

CASA DO A1EN1U0 de parabéns! 

excitados ficaram. 
Fim de festa em grande, jâ na 
espectativa do proximo Natal. 
A todos BOM NATAL! 

A CASA DO ALENTEJO, em Toronto, foi de novo premiada na 
CARAVAN'2001, Pavilhâo Alentejo. 
Foram 4 prémios, quai deles o mais "saboroso", assim distribuidos. 
-lo., "MC of the Year" 
-2o., "Miss Caravan'2001" 
-2o., "Zena Cossar Award for Best Pavilion" 
-3o., "Best Variety Award" 
Que ricos présentes no "sapatinho" alentejano! 
Parabéns. 
Alias, quem tanto se esforça por cumprir, nos vârios vectores da vida cultural 
da comunidade e do pais, nem se admira das recompensas e elogios. E 
Natural. 
E a CASA DO ALENTEJO nâo regateia sacrificios em prol da cultura e do 
associativismo. 
Assim vale a pena! Bom Natal e mais forças em 2002. 

I Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
I possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

CIRV e Casa do Alentejo de mâos dadas corn as crianças 
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Casai Marmelo, 
um exemplo a seguir 
Esteve em destaque nos 
estüdios da CIRV-fm, na 
rubrica "Opiniâo", o casai 
Marmelo -Clara e Agostinho 
Marmelo-, um casai que se 
dedica voluntariamente a 
ajudar o proximo, 

alimentos ao domicilio, na 
Casa de Sào Cristôvào. Jâ estào 
reformados e dedicam a sua 
vida ao proximo. Contaram- 
nos histôrias do dia-a-dia de 
estarrecer. Outras, de uma 
força interior maravilhosas. 

particularmente, aqueles 
homens, mulheres e crianças, 
que têm fome e nem sequer 
têm abrigo. 
O casai Marmelo, trabalha nos 
serviços de assistência aos 
pobres e sem-abrigo da Igreja 
de Sâo Pedro, na Bathurst, a 
norte da Bloor, em Toronto, e 
ainda na distribuiçâo de 

Quer ajudar? Quer colaborar 
corn quem mais précisa? 
Entâo, por exemplo, contacte 
o casai Marmelo: 416 537- 
8239. 
Felicitamos o casai Marmelo e 
todos os casais que se dedicam 
a ajudar o proximo, que fazem 
de todos os dias, dias de Natal. 
Bom Natal para vos! 

I Mensagem de Natal de Mensenher Resendes 
I "Gloria a Deus no Céu e paz na Terra aos homens que Deus ama". 

Esta é a mensagem de Deus que os Anjos proclamaram na noite do nascimento de 
Jesus. 
A alegria é espontânea no Natal, mas nâo deve ser mero bulicio de uma festa que 
faz parte da nossa cultura tradicional cristâ. 
Para celebrarmos corn verdadeira alegria o nascimento de Deus, temos de o fazer 
a partir de uma perspectiva de fé, para que no meio do ruido e das alegrias de 
uma refeiçâo melhorada corn a presença de familiares e amigos, nâo nos escapem 
os aspectos mais profundos de nascimento de Jesus. 
A boa noticia do Natal é a Incarnaçâo de Deus na nossa natureza humana corn 
uma finalidade muito concreta, "a salvaçào, a libertaçâo e divinizaçâo do género 
humano.". 
Celebar o Natal em ambiente cristào é abrir o coraçâo ao amor de Deus e dos 
irmâos. 
Deus é amor. Jesus menino, o Verbo feito carne na majestade éloquente da 
manjedoira do presépio, do curral de animais, grita-nos o Amor pobre, humilde, 
servo, despojado. 
Deus feito homem, o Amor feito pessoa humana. 
Viver o Natal, significa viver o Amor, aprender a amar, ser amor para os outros. 
O Natal é a festa do Amor concreto, activo, pobre e humilde. Celebrar o Natal , 
significa aprender a amar os outros, ajudando, servindo, dando corn generosidade 
daquilo que Deus nos deu. 
Celebrar o Natal, o nascimento do Principe da Paz exige conversâo interior para 
semear paz no seio da familia, dos amigos de trabalho e de diversâo e de todos 
corn quem lidamos no nosso dia a dia. 
Celebrar o Natal como verdadeiro cristào exige que cada um de nés saiba 
construir pontes de uniâo corn todos, saiba dominar révoltas e orgulhos, saiba 
semear delicadeza e acolhimento, saiba transmitir a felicidade divina corn rostos 
alegres e pacificos; saiba buscar razâo de viver o amor e de ser amor para os 
outros. 
Celebrar o Natal, deve-nos levar a ouvir e a cumprir de modo renovado a Palavra 
da Escritura: "Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo 
aquele que ama nasceu de Deus e conhece-O. Aquele que nâo ama nâo conhece 
Deus, porque Deus é Amor. Muito se manifestou o amor de Deus para connosco; 
em ter enviado o Seu Filho ao mundo, para que, por Ele vivamos." Qoâo 4,7-10). 
SEJA ASSIM A VIVÊNCIA DO NOSSO NATAL 

Monsenhor Eduardo Resendes'2001 

OUEREM05 EflZER O HESMO POR Si! 
Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
o departamento 
comercial da ^ 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

Mude a vida de uma 
criança em 2002! 

Este ano, dê o présente que ira durar a 
vida inteira - patrocine uma criança 
através de World Vision! 

Como patrocinador de uma criança, irS ajudar - 
a fornecer a uma criança coisas essenciais 

como comida nutritiva. remèdios. âgua 
limpa e saudàvel, e uma educaçào. 

Através da sua ajuda também forneeerâ 
coisas como ascolas, ciinicas mécficas, e 

treinantento agricultural que ajudaià a 
familia e comunidade da criança. 

E, o mais importante, dara um futurp cheto 
de esperança a uma criança que est;! 
sofrendo em pobreza. 

Agora mesmo, World Vision tem os 
nomes e fotografias de 30,000 cn,anças 

que estào esperando ser patrocinadas. 
Uma delas esta esperando que voce diga 
"SIM" e patrocine-a. 

Mande o seu 
P r i m e i r o 
pagamento antes 
de II de Janeiro 

2002 e receba gratis 
o CD "Projecto Aldeia 
da Paz”. 

2246!7V)2072 

An e a® Ho 

Telefone para I-800-268-3955 
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SAüDE 

SAÛDE EM SUA CASA 
A 
Alguns virus escolhem o inverno para, 
através do ar, entrarem nas vias 
respiratôrias, crescerem e 
multiplicarem-se dentro das células 
que revestem os canais, e causarem 
doença. Muitos destes micrôbios 
causam apenas pequenos incômodos, 
mas às vezes podem causar 
enfermidades severas. Um desses 
micrôbios é o virus da gripe: o virus 
influenza, capaz de causar, embora 
raramente, pneumonias perigosas. Em 
1918 matou mais pessoas em poucos 
meses, do que os soldados e as armas 
nos quatro anos de guerra. Depois 
dessa grande epidemia mortifera de 
influenza: a “febre pneumônica”, 
vieram outras gripes epidémicas a nivel 
mundial, entre as quais a gripe asiâtica 
de 1957. Geralmente as gripes 
aparecem todos os invernos em 
pequenas epidemias ou casos 
esporàdicDs. 

A gripe nào é, como muitos 
pensam, uma vulgar constipaçào. Para 
além da irritaçâo do nariz e garganta, 
ou tosse seca, comum às constipaçôes, 
a gripe causa febre e dores no corpo, 
debilidade, e, raras vezes, 
complicaçôes sérias, entre as quais 
pneumonias que podem ser mortais. 
As pessoas idosas, ou aquelas corn 
doenças crônicas e deficiências 
imunolôgicas estâo mais sujeitas a 

complicaçôes sérias. 
O virus da gripe tem a 

capacidade de se modificar para iludir 
as defesas do homem, e pode tornar-se, 
em tempo imprevisiyel, muito mais 
agressivo. Se isso acontecer, qualquer 
pessoa, mesmo a mais forte e saudâvel, 
pode vir a ser uma vitima desse 
micrôbio virulento, como aconteceu 
em 1918. Os cientistas estudam, todos 
os anos, as mutaçôes do 
virus para puderem 
produzir uma vacina corn o 
mâximo de efectividade 
possivel. Nesse jogo de gato 
e rato, o homem conseguiu 
produzir uma vacina contra 
a gripe com uma eficâcia de 

'80%; efectiva sô por tempo 
limitado, pois terâ de ser 
modificada todos os anos 
para poder combater um 
virus que se vai 
modificando, constante- 
mente. 

E bom estarmos preparados 
para resistir ao virus, que pode 
aparecer, corn força desconhecida, a 
qualquer momento. A melhor 
preparaçâo é termos imunidade que sô 
é possivel pela vacina. Os antibiôticos, 
grandes armas contra as infecçôes 
causadas por bactérias, sào 
completamente ineficazes na luta 

contra o virus da gripe. Em 1999, 
apareceram no mercado farmacêutico 
dois medicamentos corn acçâo contra o 
virus da influenza; mas sô sâo capazes 
de encurtar a duraçâo da doença, se 
forem administrados nas primeiras 48 
horas, o mais cedo possivel. 

É pena que nem todas as 
pessoas aproveitem a oportunidade de 
se protegerem contra a possibilidade 

de serem vitimas da 
influenza. Muitas pessoas, 
sobretudo as mais novas e 
saudâveis, sâo muitas vezes 
indiferentes, ou até adversas, 
à vacina contra a gripe; 
outras continuam a pensar 
que a vacina é para as 
constipaçôes e, por 
observarem constipaçôes 
em pessoas vacinadas, nào 
acreditam nos efeitos da 
vacina. Outras vezes existe 
desconfiança, corn vozes a 
afirmar que a vacina é 

perigosa, contém venenos, pode matar, 
ou causar doenças. Nào é de admirar, 
pois a desconfiança, e o medo do 
desconhecido, estiveram sempre 
associados às grandes descobertas. 

A vacina pode ser dada a 
qualquer pessoa corn mais de seis 
meses que nào seja alérgica ao ovo ou 
ao antibiôtico neomicina: os produtos 

usados na sua preparaçâo. Os 
problemas que podem acontecer corn a 
vacina sâo quase sempre menores, e 
nâo se podem comparar corn o 
desconforto e possiveis complicaçôes 
da gripe. O problema mais comum é a 
dor, geralmente ligeira, no sitio da 
injecçâo. Das muitas centenas de 
vacinas que jâ dei este ano, ainda nâo vi 
ninguém corn reacçôes sérias, ou 
outras complicaçôes. 

O risco que existe em todas as 
acçôes é sempre relative, e o risco da 
vacina contra a gripe é irrelevante. Se 
nâo houvesse coragem, nem risco, para 
se inventarem e aplicarem as grandes 
invençôes, hoje nâo haveriam 
transportes, nem comunicaçôes. Sem o 
risco das vacinas aplicadas às 
populaçôes, as infecçôes continuariam 
a encurtar o tempo médio de vida 
muitos anos, e o virus da variola, que 
tantas mortes e deformidades causou 
ao homem no passade, nâo teria sido 
erradicado. Sejamos realistas! O risco é 
fundamental ao progresse, e necessârio 
à vida. 

Embora estejamos jâ perte do 
Natal, o inverno é bastante longo e 
cheio de surpresas; algumas, como a 
gripe, podem ser desagradâveis! Mas 
enquanto a doença nâo chegar, ainda 
hâ tempo para vacinar; e escapar às 
amarguras e riscos da influenza. 

Lucia Lotito 
Proprietâria 
Deseja 
a todos JS 
Boas 
Festas > - 

jHlckaHta 
Unisex Salon 

Tel: (416) 535-3712 

College st. (at Grace), Tor., Ont. M6G1B8 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

Assine e divulgue 

o MILÉNIO 
Assinatura anual no 

Canada, 
por apenas $48, GST 

incluido, 
para os EUA $75 e 

Europa $130. 

Morne; 

Morada.: 

C. Postal: 

Xel; 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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As criancas encheram a sede "portista" e 
os GoraçSes da todos 
Na sede-social do F.C. do 

Porto de Toronto, teve 
lugar a tradicional festa 

de Natal das Crianças, 
com muitas crianças, o 

palhaço Diego e os jovens 

componentes do Coral 
Infantil de Lingua 

Portuguesa - "KIPAPO". 

Pela amostra, temos gente. E, pelo 
entusiasmo dos pais, temos coral por 
muito tempo. 
Cesario Bras, na apresentaçâo do 
"Coral - Kipapo", para além das boas 
vindas, mencionou que os présentes 
deveriam "respeitar as crianças em 
palco. Ouvi-las e aplaudi-las!', porque 
elas merecem tudo de bom, para que 
sejam os "homens e mulheres de 
amanhà, respeitâveis e respeitadores", 
sem traumas de crescimento. 
Muito bem. 
Os meninos e meninas do Coral 

Infantil de Lingua Portuguesa, 
alegres, felizes, cantaram sem 
complexos modinhas lindas de 
Portugal, Brasil e da Africa de lingua 
portuguesa. 
O maestro Mariano Congo, natural de 
Angola, levou a "âgua ao seu moinho" 
corn saber e paciência. Alias, os 
restantes elementos do grupo musical. 
Tony de Almeida Lara (guitarra), 
Ottoniel Makondekwa, também 
angolano (baixo), tal como o seu 
conterrâneo Luvuvamo Luvito 
(percussâo), conseguiram tocar e 
"güiar" os jovens cantores, mostrando 
conhecimentos sobre corais e 
crianças. A directora, Mariana 
Rossetto, era uma mulher irrequieta e 
feliz, tal como as marnas présentés na 

apresentaçâo do Coral Infantil de 
Lingua Portuguesa. A relaçôes- 
püblicas do Coral-Kipapo, a simpâtica 
canadiana Michelle (fala português 
como qualquer de nos), também nâo 
fugia à euforia do momento. 
Estâo todos de parabéns, 
particularmente, a comunidade 
portuguesa que, agora, conta corn um 
afinadinho grupo Coral Infantil. Foi 
uma boa prenda de Natal para todos 
nos! 
Informaçôes no F. C. Porto de 
Toronto. 
O resto, como habitualmente, foi o 
convivio "louco" das crianças -câ e là 
constantemente-, comes-e-bebes para 
todas, o Pai Natal e os brinquedos. Em 
beleza. 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo à 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

Panasonic RX-D13 
«leo.*"* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $ fi Q 
Cassette/Recorder Player ^ " 

00^ 

GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radlo/Cassette Recorder 

*125.““* 

General Electric 
nn* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 
 « N8IQO S4 HORAS POR DIA 
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CLASSIFICADOS 

Pneci 
Carpinteiros com 

experiência. 
Tel.: 647-SB7-5338 

Condutores voluntârios para distribuiçâo de 
refeiçôes das lliOüam 12;30pm. 
Tel.: 416-469-5211. 

Oficina Portuguesa de 
bate-chapas précisa 

urgentemente de 
I preparadores de carros 

I 416-G04-7000J 
Casai para limpeza. Tel.: 905-874-0018. 

Cozinheiras/os e ajudantes para restaurante Padeiro corn experiência. Tel.:416-536-2846. 
em Brampton. Tel.: 905-451-3282.         
—      Pessoal para venda de chocolates em 
Condutor para limpeza de neve corn Quiosques/Shopping Centres 
experiência. Contactar Victor Oliveira. Para as areas de Mississauga e Toronto. 
Tel.: 416-579.2053. Contactar Renata. Tel.: 905-696-0246. 

Recepcionista corn experiência, fluente em Pessoal para limpeza e uma supervisora. 
Português e Inglês. Tel.: 416-532-3411. Contactar José Botelho. Tel.: 416-669-6565. 

Pessoa para loja de pronto a vestir em Cafpinteiros de acabamentos corn 
Toronto. Tel.: 416-603-4293. experiência. Tel.: 416-896-1376. 

Nunca e damais contar a^ 
mesma histôria.- M 
O nosso actual PAl NATAL, o Sâo Nicolau, e 
também conhecido por Sâo Nicolau de Bari, 
nasceu na Turquia, na Asia Menor, mais ou menos 
no ano 270 d.C., durante o século III. 
O Bispo da Igreja Catôlica, em Myra, dedicou 
parte da sua vida a presentear pobres e crianças. A 
sua forte dedicaçâo e bondade levou-o a fazer 
muitos milagres. 
Corn o andar dos tempos, Sâo Nicolau, um dos 
santos mais ricos e populaces da cristandade, foi 
também considerado o padroeiro das crianças, dos 
estudantes, dos escravos, dos presos, dos pobres e 
dos marinheiros. 
Reza a lenda que o pai Nicolau, num determinado 
dia soube que um vizinho estava em dificuldades 
para dar um casamento merecedor a sua filha. 
Nicolau, durante a noite, âs escondidas, encheu um 
saco de moedas de ouro, jogando-o de seguida para 
a janela do vizinho. 
E corn isso, fez-se a festa de casamento. 
Mais tarde, repetiu-se o mesmo corn as duas outras 
filhas. 
No entanto, o pai desconfiado e à espreita, 
descobriu Nicolau a espalhar présentes aos pobres 
e, principalmente às crianças. 
A partir dai, tornou-se um hâbito, os pais darem 
aos seus filhos présentés, no dia 6 de Dezembro, 

data da sua festa litùrgica. f 
Conta-se também que Sâo Nicolau entrava pelas 
chaminés das casas para distribuir os présentes, 
colocando-os nas lareiras, nos sapatos e nas meias 
das crianças. 
Assim sendo, parece que a tradiçâo ganhou força, 
mas lentamente o dia da sua festa, 6 de Dezembro 
foi substituido por o dia 25. 
Uma tradiçâo que ficou ligada, directamente ao 
nascimento do menino Jesus. 
Sabe-se ainda, que até entâo eram muitos os paises 
que comemoravam a festa de Natal no dia 6 de 
Dezembro. Porém, o reinado de Henrique VIII 
entrou em conflitos corn o Papa e, corn isso a 
Inglaterra passou a comemorar os seus costumes 
religiosos natalicios no actual Dia de Natal. 
Respeitado por todos os cristâos, Nicolau acabou 
por falecer em 342. E em 1087, as suas reliquias e 
restos mortals foram transferidos para Bari, na 
Itâlia, e ai a sua popularidade tornou-se grandiosa. 
Actualmente o PAI NATAL continua a dar que 
falar... Ao certo nâo sabemos onde vive!!! 
Segundo a célébré lenda vive numa cidade 
norueguesa chamada Drobak. Sempre muito 
ocupado corn os présentes, que sempre cumpre o 
seu objectivo corn ajuda, obviamente, das suas 
Renas que puxam o Trenô... 

WSâJKS 

ALEX REI DOS LEITOEI 
Leitâo à Bairrada • Frango no churrasco • Carneiro assado • Cabrito à leitâo 

Costela no churrasco • Coelho no churrasco • Chouriças • Sandes à Alex • Cabidela 
Pipis • Almoços diârios • Comidas para festas familiares 

Tel.: 416-537-3175 219 Ossington Avenue, Toronto, Ontario M6J 2Z8 

InCREDItnTES; 
7 polvo com + ou - 1,400 kg 

* 2 batatas por pessoa 
1 ovo cozido por pessoa 
1 bom molho de grelos 
2 cebolas grandes 
azeite q.b. 
vinagre q.b. 

(Of1»CÇÔO: 
Amanhe e lave muito bem o polvo. 
Bata o polvo corn um maço e volte a lavâ-lo. 
Leve ao lume uma panela corn âgua, e quando ferver c 
em cachâo, introduza o polvo segurando numa das 
extremidades e retire-o para que a âgua retorne a 
fervura, faça esta operaçâo très vezes e depois deixe 
cozer. 
Descasque as cebolas e dê-Uies um golpe em cruz e 
ponha a cozer corn o polvo. 
Passado 10 minutes de fervura, descasque as batatas se 
estas forem grandes corte-as ao meio e junte ao polvo. 
Depois de tudo cozido tempere corn sa! e deixe assim 
até a hora de servir. 
Coza os grelos e os ovos. 
Escorra tudo muito bem. 
Sirva o polvo cortado aos bocados no centre da travessa 
coin as batatas, os ovos, as cebolas e grelos à volta. 
Cada pessoa tempera corn azeite e vinagre a gosto. 

* .Se gostar pode temperar o polvo corn o seguinte 
molho: ferva + ou - 2 dl de azeite corn um pouco piripiri 
cerca de 1 minuto regue o polvo, e de seguida polvilhe 
corn colorau doce. 

Sobremesa : 

Bolo Pai Natal 
IriCREDItnTES: 

120 gr Margarina ou Manteiga 

ZOO gr Açûcar 

3 Ovos 

200 gr Tâmaras em tiras 

50 gr Nozes em quartos 

50 gr Amêndoas em palitos 

2 colheres (sopa) de Rum 

350 gr Farinha s/ fermento 

2 colheres de café Fermento empô (royal) 

2 dl Leite 

Sal q.b 
(Pôr os frutos secos a macerar corn o rum antes 
de começar a preparaçâo) 

(OnP£CÇflO: 
Bâter a margarina ou manteiga corn o açûcar até 
obter uma massa leve e esbranquiçada; juntar as 
tâmaras, nozes e amêndoas que estiveram a 
macerar antes. 
Juntar o fermento corn a farinha e peneirar, 
misturar alternadamente a farinha e o leite, mexer 
até estar tudo bem misturado. 
Cozedura: cozer em forma, corn 25 a 30 cm de 
diâmetro, untada, a 180“ (forno médio) +- 60 
minutes. 

Nota; 
Bem embalado e no frigorlfico este bolo 
conserva-se 1 a 2 semanas. 

TSctil 
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Presépios, natals e muito mais.. 
A festa do nascimento de Jesus foi 
criada pelos Cristâos ortodoxos, no 
século II; deles passou, jâ no século 
seguinte, para a Igreja Catôlica 
Romana. 
O primeiro presépio foi criado na 
Igreja de Santa Maria Maggiore, em 
Roma. 
Mas a ideia do presépio, a figuraçâo 
tradicional, tal como a biblia descreve 
a Natalidade, é muito posterior. 
Ela teria sido criada por S. Francisco 
de Assis em meados de 1181-1226, em 
pleno século XIII, tornando-se muito 
popular em todo o mundo cristâo. 
"Um estâbulo humilde e muito 
desprotegido, uma pequena criança 
numa manjedoira. Os animais 
conheciam-no, cuidavam dele. Para os 
homens era um estranho. A segurança 
do mundo encontrava-se ali. E o 
mundo representava o perigo.", 
descriçâo de Mary Coleridge. 

Os REIS MAGOS 
Quem eram estas personagens 
misteriosas na histôria, descritas ao 
longo dos tempos como "homens 
sâbios", provenientes de algures no 
Oriente, ou Reis? 
A palavra "Mago" é utilizada pelo 
historiador Herodotus para descerever 
Medes, que era uma tribo de 
sacerdotes e homens sâbios do 
Império Persa. 
Eles podem, no entanto, ter sido 
astrôlogos religiosos nâo judeus da 
Arabia ou da Babilônia, que 

acreditavam no nascimento de um 
grande Rei Judeu. 
"Entâo vieram homens sâbios do 
Oriente... oferecendo-lhe présentes; 
ouro, incenso e mirra.", estâ escrito no 
Evangelho segundo Sâo Mateus. 

AESTRELA 
O que era exactamente aquela estrela 
que anunciava o nascimento do 
menino? Muitas pesquisas foram feitas 
aos registos astrolôgicos e existem 
vârias possibilidades. 
Pode ter sido o cometa Halley, que 
apareceu no século XI a.C., ou outro 
cometa anunciado como visivel no 
século IV a.C.. 
Pode ter sido a conjunçâo planetâria 
de Jupiter, Saturno ou Vénus, que 
ocorreu no século VII a.C.. 
Astrônomos Chineses registraram 
também uma supernova, uma estrela 
indistinta que derepente irrompe no 
céu e que entâo lentamente desvanece, 
aproximadamente na data certa. 
Se isto era a estrela dos Magos, eles 
teriam olhado para a luz que vinha da 
estrela que era de milhôes de vezes 
mais forte do que o nosso sol, 
extravasando para anunciar o 
nascimento do filho de Deus. Extraido 
da Biblia The King James. 

MISSADOGALO 
Ao longo dos tempos, a histôria narra- 
nos que Jesus nasceu num pequeno 
curral nos arredores de Belém à meia- 
noite. 

Deste modo para os Catôlicos 
Romanos, o costume de assistir a esta 
Missa começou no ano 400. 
Nos paises latinos, particularmente em 
Espanha, esta Missa é chamada a 
"Missa do Galo", pois conta a lenda 
tradicional "que a ünica vez que um 
galo cantou à meia-noite, foi quando o 
menino Jesus nasceu". 

VERDE e VERMELHO, 
cores do Natal 
O verde é a cor das verduras que tanta 
importância têm na decoraçâo. A 
tradiçâo vem dos primeiros festivais do 
solsticio. 
O vermelho parece ter sido adoptado 
por causa do Azevinho, arbusto que 
vive ao longo do Inverno e que, mesmo 
nesta altura do ano, se cobre de bagas 
vermelhas. Este brotar de vida 
simboliza Cristo. E também uma cor 
quente, slmbolo de sentimentos e do 
coraçâo - sinônimos do Natal. 

As cores do PAI NATAL 
E uma histôria peculiar, e nâo estâ 
ligada aos antigos costumes. 
Em tempos antigos o PAI NATAL jâ 
foi vestido de inùmeras formas. Ora 
aparecia de fatos de peles de couro, ora 
vestia fatos de cores muito garridas. 
Na cabeça era comum ver-se uma 
coroa de Azevinho, um barrete ou um 
chapéu cônico. 
No entanto a sua figura actual, 
imagem a que estamos mais 
familiarizados, torna o Pai Natal 

inconfundivel desde 1931, imposta 
pela multinacional Coca Cola! 
No Inverno de 1931, durante a sua 
campanha, a Coca Cola decidiu 
utilizar a figura de Sâo Nicolau corn 
uma indumentâria especial, para 
promover a bebida. Foi contratado um 
actor americano para representar o 
Bondoso Bispo, ao quai vestiram de 
vermelho, de calças e tünica, e na 
cabeça, foi colocado um barrete da 
mesma cor, debruado a pele branca e 
corn um pompom na ponta. 
A campanha Coca Cola passou por 
todo o mundo, tornando a actual 
figura do Pai Natal... popularlssima! 
Assim, o vermelho e branco, tornou a 
imagem do Pai Natal carismâtica. 
Nem conseguiriamos nos dias de hoje 
"ver" outro Pai Natal, nâo acham? 

SINOS E CAMPAINHAS 
Antigamente, havia 
a superstiçâo de que 
o barulho de 
campainhas e sinos 
afastava os maus 
espiritos. 
Parte deste ritual 
manteve-se, embora 
o sentido corn que os sinos tocam 
actualmente seja diferente. O seu 
replicar na altura do Natal simboliza a 
alegria corn que celebramos o 
nascimento de Cristo e o louvâmos. 
Os sinos representam ainda hoje o 
simbolo da uniâo. Quando tocam, 
chamam a populaçâo, reunindo-a sob 

ERELIABLE GLASS- 
ÀijTO GLASS REPLACEMENT 

Alguns Serviços Disponiveis: 
Remoçâo de arranhôes nos pâra-brisas 
Reparaçôes em pâra-brisas 

Rul Gamed a 
iodod um Koiu£ FeCiz e 
um Ptaapwa Aua Mawa 

Ao serviço da grande Toronto 

(905)886-5444 

reliz Natale \ . Prospéra Ano Novo 

^ûb a çezância 

de ^tibâdo TStanco 
tant paza si todos 

ûS saZvLÇos 2a uma boa 

açência 2a oia^ans. 

donlteça c mundo 

oiajando corn a 

^jyiaz 

da automéoaù. no 
(Zontinanta, ^^^çozas 
a ^jFiadaiza a pzaços 

sam concozzância 

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

Toll Free: 1-877-829-5151 E-mail: alfamar@idirect.com 
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a protecçâo do mesmo tecto. 

NATAL a 25 de Dezembro, porquê? 
O nascimento de Cristo celebrava-se 
a 6 de Janeiro nas Igrejas do 
Oriente. No século IV essa lesta 
comemorava très aconteceimentos: o 
nascimento, a adoraçâo pelos Magos 
e O Baptismo de Jesus. 
Em Roma, entre os séculos III e IV, 
O Natal celebrava-se a 25 de 
Dezembro. Nos Evangelhos nâo hâ 
elementos que permitam saber a 
data do nascimento de Cristo. Entâo 
por que razâo surge o dia de 25 de 
Dezembro? A explicaçâo é a 
seguinte. Os primeiros cristâos 
acreditavam que o mundo tinha sido 
criado no equinôcio da Primavera, 
considerado entâo em 25 de Março. 
Julgavam também que a morte de 
Cristo teria ocorrido no dia do 
aniversârio da criaçâo do Mundo. O 
simbolismo dos numéros perfeitos 
determinava que Jesus tivesse vivido 
um numéro completo de anos. 
Assim, EEE teria incarnado 
também em 25 de Março. Contados 
nove meses de gravidez de Nossa 
Senhora, acharemos a data de 25 de 
Dezembro para o nascimento do 
Menino Jesus. 
Em suma, para os Catôlicos, 
Apostôlicos, Romanos, o dia 25 de 
Dezembro é o dia do nascimento de 
Jesus. 

Apontamentos tradicionais 
extraidos do Guia de Natal do 
Sojornal, a quem agradecemos. 

JMC 

0 NATAl no mundo 
A quadra natalicia é uma lesta 
comemorada no mundo inteiro. 
Embora as tradiçôes sejam divergentes, 
tal como os idiomas, a raça, a essência 
do espirito de Natal é homogéneo e esta 
sempre présente no Universo. 
As lendas, os costumes, as melodias, a 
alegria e os présentes fazem parte deste 
acontecimento, que ao longo do tempo 
vai passando de geraçâo em geraçào. 
Na verdade, a mâioria dos crentes 
célébra, na véspera de Natal, o 
nascimento de Jesus junto da familia 
como acto de fé._ 
Reza a histôria que tudo começou em 
Belém, a cidade onde Maria deu à luz 
um menino chamado Jesus. 
Segundo a tradiçào o Natal, nesta 
cidade da Palestina, é comemorado 
corn muitos peregrinos e tribos arabes 
da religiâo, que se ajoelham na cripta 
da capela dos franciscanos para 
adorar um berço. Ou seja, o berço de 
Jesus, que é guardado e conservado sâo acesas corn ôleo também 
corn o mâximo cuidado, e que e para enfeitar as suas 
apenas montado na noite de 24 residèncias. 
para 25 de Dezembro. Apôs a Chineses, jâ que a 
missa da meia-noite, é hâbito maioria nâo sâo cristâos, 

festejam mais o Ano Novo 
dn mip o Natal Nr. 

Centers, com o objectivo de comprar as 
prendas mais bombâsticas do ano. 
As casas sâo enfeitadas, 
pormenorizadamente, corn luzes 
coloridas, celas vermelhas, bonecos de 
neve, azevinhos e ramos verdes, por 
forma a criar um clima altamente 
natalino. 
O espirito, a confraternizaçâo 
juntamente corn as tipicas cançôes de 
Natal, e como é ôbvio o Peru recheado 
acompanhado de frutas tropicais, 
compôem assim o Natal americano. 
Claro, nos portugueses, aqui residentes, 
mesmo que usemos o Peru nâo 
esquecemos o tradicional prato de 
Bacalhau, batatas e couves. Ou, pelo 
menos, os saborosos pastéis de 

bacalhau... 
Na India, os cristâos decoram as 
suas casas corn folhas de Manga e, 
em algumas zonas do pais, 

pequenas lâmpadas de Axgila 

os 
uma 

îranciscanos 
ceia aos 

hâbito 
também 
oferecerem 
peregrinos, apenas pâo preto 
acompanhado de vinho. 
Nos E.U.A. e Canadâ, o 
Natal é muito 
ostensivo, repleto de 
cor e brilho. Milhôes 
de pessoas correm 
para as lojas e Shopping 

do que o Natal. No 
entanto, as crianças 

.1-» penduram meias na 
chaminé e esperam 
ansiosamente pelo 
Pai Natal, que sô 

chega no fim de 
Janeiro. 

Por outro lado, no Japâo, o 
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Natal é repleto de significados e a troca 
de présentes é fortemente apreciada. 
Na Itâlia, os présentés sâo entregues nô 
dia 6 de Janeiro, tal como acontece em 
Espanha. As crianças esperam a visita 
da Befana que traz présentes para os 
meninos bem comportados e castigo 
aos maus. Porque, de acordo corn a 
lenda, os très Reis Magos pararam 
durante a ida a Belém e pediram 
comida e abrigo a uma velha senhora. 
Ela negou ajuda e entâo eles seguiram a 
viagem corn fome e cansados. A velha 
senhora sentiu depois um aperto no 
coraçâo, mas os Reis Magos jâ estavam 
muito longe. A lenda conta que a 
Befana ainda vagueia pelo mundo 
procurando o menino Jesus e tem 
varias formas: uma rainha, uma fada, 
uma velha ou uma bruxa. 
O dia de Sâo Nicolau, na Suécia, é 
comemorado, primeiramente, no dia 6 
de Dezembro. Nesse dia os mais 
pequenos escrevem cartas de pedidos 
que Sâo Nicolau troca por um saco de 
bolos e nozes. No dia 25 de Dezembro 
as crianças recebem os présentes, sendo 
que na noite de Natal, a filha mais velha 
veste-se de branco corn uma faixa 
vermelha amarrada na cintura e uma 
grinalda de folhas verdes corn sete vêlas 
acesas na cabeça e entrega café e 
bolinhos para cada membre da familia. 
Um NATAL diferente em cada ponto 
do mundo mas corn o mesmo espirito e 
fé! 

3 DECORATED MODEL HOMES Ninguém tem tanto para 
oferecer como FANDOR 
HOMES, no Meadows of 
Fletcher's Creek (norte da Bovaird Drive), em Brampton. Faça a sua escolha 
na mais fina selecçâo de casas separadas ou semi-separadas de Brampton. 

*Espectaculares cozinhas, salas de estar estilo familiar, 
entradas elegantes e muito mais. 

*Paredes em tijolo, fachadas em pedra e algumas com 
varandins e janelas espaçosas. Veja para acreditar! 

Sensacionais casas 
separadas em lotes 
de 36 e 45 pés 

Superbas casas 
semi-separadas em 
lotes de 30 pés 

905-456-1424 
îi98*n«i 

Prices sub)ect to change without notice. E.& O.E. Rluetrations are artiste concept. 

Mon. - Thurs. ] pm - 8 pm. 
Sat. & Sun. Hoi, H am - 6 pm, 

Closed Fridays 
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Mariano Alves oferece o sen 
livro à Galeria dos Pioneiros Oescritor Professor Dr. Mariano 

Teixeira Alves, que 
recentemente lançou o seu 

livro, "The Creation Of The 
University Of The Azores: A Policy 
Study" (A Criaçâo da Universidade 
dos Açores: A Politica Educacional), 
teve a gentileza de visitar a Galeria 
dos Pioneiros Portugueses, em 
Toronto. 
Na ocasiao, feliz e admirado com tudo 
o que viu e absorveu, autografou um 
dos seus livros e ofertou-o para a 
Biblioteca da Galeria dos Pioneiros. 
Um gesto que agradecemos e que veio 
enriquecer a Bibioteca. Na mesma 
altura, Ana Julia Sança, que 

acompanhava o Dr. Mariano 
Alves, fez também a entrega 
de um livro importante, o 
"Anuario de Ouro dos 
Açores - Azores Golden 
Yearbook'2001", que fica ao 
dispor dos visitantes, 
estudantes e amigos da 
cultura. 
O Dr. Mariano Teixeira 
Alves, nasceu na Ribeira 
Seca, Sao Miguel, Açores, 
viveu muitos anos no 
Canada, e é hoje um dos 
mais conceituados profes- 
sores da Universidade dos 
Açores. 

Comunidade 
Sexta-feira, de Dezembro 
-Festa de Natal de Venus Creations, na Casa dos Açores de Toronto. 
Quem tiver play-back e queira cantar tern som ao dispor. 

Sabado, dia 
-Festa de Natal da Sociedade dos Déficientes Portugueses, no salâo de 
festas da Local 183, pelas 19b00. 
-Baile de Natal no Angrense de Toronto, com o conjunto Oasis. 
-Natal das Crianças, no Lusitânia, com presépio ao vivo. Baile animado 
com o DJ-Viajante do Som. 

A obra que ofereceu à Galeria dos 
Pioneiros Portugueses é o resultado de 
uma Tese de Doutoramento, 
defendida em Setembro de 1985, na 
Universidade de Alberta, e agora 
editada nos Açores e em Toronto. 
Segundo o Professor Dr. José Carlos 
Teixeira, que fez a 
apresentaçâo do livro entre 
nos, "este trabalho é uma obra 
que reflecte bem a capacidade 
e o poder de organizaçâo do 
autor, assim como todo o seu 
entusiasmo e dedicaçâo (eu 
diria paixâo) por uma causa 
que ele sempre acreditou -a 
educaçâo a nivel universitario 
e a politica educacional. Nâo 
me admira esta paixâo pelos 
seus Açores e a educaçâo... a 
prova estâ de que ele regressou 
a "casa" depois de muitos anos 
de permanência entre nos". 
A nossa gratidâo ao Dr. 

Mariano Teixeira Alves. Tal como nos 
prometeu, contamos corn futuras 
ofertas. 
Um obrigado sincero à poétisa Ana 
Jùlia Sança. Contamos também corn 
ela e a sua habituai generosidade. 

JMC 

oX^ondiah (^ines 

As uvas da California là chegaram! 
A qualidade é excelente e a selecçâo de uvas ainda melhor. 
Escolha as uvas Sole Mio, Dutch Boy, Santa Clara, Columbine e tantas mais. 

QyKiôSU QdK'{0yidtcd6 premium também jâ estâ ao vosso dispor! 
Os melhores mostos do mercado corn os preços mais baixos que nunca. 

Red Juices 
Aücante 
Grenache 
Carrignane 
Ruby Cabernet 
Petit Syrah 
Pinot Noir 
Barbera 
Cobernet Sauvignon 
Merlot 
Montepulciano 
Cabernet Franc 

35.00 
38.00 
38.00 
38.00 
46.00 
43.00 
44.00 
47.00 
47.00 
48.00 
48.00 

White Juices 
Thompson Mix 36.00 
Moscato 35,00 
Palomino 35.00 
Chenin Blanc 38,00 
Trebbiono 42,00 
Riesling 40.00 
Sauv Blanc 40.00 
Pinot Chardonnay 48.00 

Mondiole VVines 
98 Crockford B!vd, 
Scarborough Ontario 
(one Street east of Warden off Lawrence) 

98 Crockford Blvd. 

N< 
Warden 

Hours of Operation 
in season 7 days a week 
8:00am - 8:00pm 
{41ÔJ 752-1616 

© 
o 
c 
(1) 
% q 

As vasilhas de 30 litres, com sumo de uva., vindas de Italia., jà se encontram à venda„ 
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luis Figo jogador do ano 
O futebolista português Luis Figo, 
eleito Jogador FIFA do Ano, dedicou 
O prémio aos sens companheiros de 
clubes e selecçâo e a todos os 
portugueses. 
"Fico satisfeito por poder dedicâ-lo a 
todos os meus companheiros, que me 
têm ajudado na selecçâo, mas 
também no meu percurso 
futebolistico, e a todos os 
portugueses", afirmou o jogador do 
Real Madrid. 
Luis Figo manifestou-se também 
orgulhoso por ser um português a 
conquistar "um troféu que é sempre 

melhor". do inglês David Beckham, do 
Figo foi O primeiro da votaçâo feita Manchester United, e 96 do espanhol 
por 130 seleccionadores nacionais, e seu companheiro de équipa Raùl 
recolhendo 250 pontos, contra 238 Gonzalez. 

Marîtimo élimina 
Benfica 

bastante dificil de conseguir" e 
concordou corn a ideia de que o 
galardâo também premeia um estilo 
de futebol. 
"Sendo eu português, penso que as 
caracteristicas do futebol português 
e da maior parte dos Jogadores 
portugueses sâo as minhas. Acima 
de tudo estou feliz por ter 
conquistado o troféu e por ser um 
português a consegui-lô", 
acrescentou. 
O português disse ainda que "as 
responsabilidades vâo continuar a 
ser as mesmas" e sublinhou que o 
que quer é "continuar a desfrutar o 
futebol, tentando fazer sempre o 

O Maritimo venceu ontem o 
Benfica por 1-0 e apurou-se para 
os oitavos-de-final da Taça de 
Portugal era futebol, era encontre 
de deserapate dos 16/avos-de-final 
da prova, disputado no Estâdio 
dos Barreiros, no Funchal. 
A équipa raadeirense, que era 

Lisboa arrancou um empâte a 1-1, 
jâ vencia ao intervalo, corn um 
golo apontado aos 17 minutes 
pelo holandês Mitchell van der 
Gaag. 
O sorteio dos oitavos-de-final esta 
agendados para sexta-feira às 
llh30, hora local, em Lisboa. 

Clubes e Associaçoes 
Vendem-se por bons preços, cadeiras para Bares e 

Escritôrios, Mesas, Secretârias e Portas. 
Prateleiras, Bancadas e Mesas de BiUiar. 

416*4SO«7S4S 

As padarias CALDENSE mantêm a qualidade e as tradiçôes. 
Nas padarias Caldense continuam a encontrar Pâo 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 proprietàrios da Caldense e sens 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 Dnndas Street West 
e no 337 Symington Avenue, em Toronto e, 

W também, no 447 Speers Road, em Oakviiie. 
H intormaçâo gérai: [4161534-3847 
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ClÂassif^icaçâc 
Equipas I V E D M S P 

21 
16 

8 19 

1SP0RTIN6 15 9 3 3 35 
2 FC PORTO 15 9 2 4 27 
SBOAVISTa 15 9 2 4 26 
4RENFICA 15 7 7 1 25 
5 U UlRIA 15 6 6 3 27 
6 RELEHENSES 15 7 3 5 
766IMARAES 15 6 4 5 
8 MARfTIMO 15 7 0 
9BRA6A 15 5 5 
10P.FERREIRA 15 5 5 
11SANTACLARA 15 5 4 
12 GIL VICENTE 15 5 3 
13BEIRA-MAR 15 4 5 
14SALGUEIR0S 15 5 2 
ISSETlBAL 15 4 4 
16ALVERCA 15 4 3 
fîFARENSE 15 4 3 
18VARZIM 15 2 3 

18 
20 

6 12 
7 18 
6 26 
8 14 
7 18 
8 19 
8 11 

10 10 

12 30 
12 29 
12 29 
16 28 
14 24 
21 24 
16 22 
18 21 
12 20 
25 20 
18 19 
25 18 
26 17 
33 17 
19 16 
29 15 
22 15 
32 9 

I  

PORTUCUESfl DC fUTCDOL 
PROCiSSIOnftL 

CO 

O MILENIO 

elhores lllarcadores 

Resultados Proximalornada 
jornada) 

U. leiria-Gil Vicente. 2-1 

Belenenses - V. Guimarâes. 2-1 

Salgueiros - Maritime, 2-1 

Beira-Mar - Santa Ciara 0-1 

Alverca-Farense,l-0 

V. SetuOai - P. Ferreira 1-3 

FC Parte-Sp. Braga 0-0 

Varzim-Baavista,0-2 

Benfica-Sporting, 2-2 

(16^jornada) 
Farense-U.leiria 

Saigueires-Gii Vicente 

P. Ferreira - Beira-Mar 

Maritime-Varzim 

Braga-Beienenses 

Santa Ciara-FC Perte 

V. Guimarâes-Alverca 

Sporting-V.Setübai 

Boauista-Benfica 

Mario JARDEL (Sporting) 

12 g<Dl<OS 
FARY Paye (Beira-Mar) 

11 gtoliDS 

Vanderlei da Silva "DERLEI" (Uniào Leiria) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

7 giolos 
Pedro MANTORRAS (Benfica) 
HUGO HENRIQUE (Setübal) 
Marins NICULAE (Sporting) 

Marcos Nangi "MARCÀO" (Belenenses) 
Renivaldo Jesus "PENA" (FC Porto) 

■ I U t"i 
PORTUCUCSfl DC fUTCbOL 

pROCISSIOnttL 

Clâassi(^i Lcaçao 

Equipas 

lACABEMiCA 
2NACI0NAL 
3 CRAVES 
4ESTJIMAD0RA 
SPORTtMOKENSE 
6 CAMPOMAIOREN 
7II0REIREHSE 
8 UNIAO LAMAS 
9AVES 
100VARENSE 
11 NAVAL 
12ESPINH0 
13MAIA 
14LEÇA 
15616 AVE 
160LIVEIRENSE 
17PENAHEL 
18 FELGUEIRAS 

15 33 
15 31 
15 27 
15 25 
14 24 
14 23 
15 22 
15 20 
15 20 
15 20 
14 18 
15 18 
14 18 
14 13 
14 13 
14 10 
14 8 

7 5 

l^^suttahos 

Oiiveirense - Bio Ave, 0-3 

Ovarense - Uniâo Lamas. 0-1 

Naval - Oesp. Chaves, (M 
Felgueiras - Oesp. Aves, 1-1 

Moreirense - Académies. 2-0 

L Amadora - Nacional, 3-1 

Campomaior.-Maia.1-3 

Portimonense - Leça, 1-0 

Penafiel - Sp. Espinho, 0-1 

/A zoxuna 

Equipas J P 

>■ 1MICAELENSE 13 35 
2 MADALENA 13 23 
3PRAIENSE 13 21 
4 SANTIAGO 13 21 
5ANGRENSE 13 20 
6STJ1NTÛNI0 13 17 
7FAYAL 13 16 
8R0AVISTARIR 13 11 
9 FLAMENCOS 13 7 
IOAGUIA 13 6 

l^MSuàtados 
Angrense-Aguia.2-0 

S. Anténio - Flamengos. 2-0 
Santiago - Boavista Rib, 2-0 

Fayal-Praiense.0-1 
Micaelense - Madalena 2-0 

X 

m 
) 

fDzoxitna ^etnada 
Flamengos-Aguia 

Boavista Rib. - S. Anténio 
Praiense-Santiago 

Madalena-Faval 
Micaelense-Angrense 

Jvrnal 
(S MUéni 
O seu semanano 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam a seu tiradicional 

WINTËDIffST 
No Santana Beach Casino Hotel, em La Romana, 

Repüblica Dominicana 
Partidas de Toronto a 20, 21 e 27 de Janeiro de 2002, 

por uma ou duas semanas. 

TenharCunas raubrecidas férias nas areias escaldantes da 
lüblica Dominicana! 

site^aHappy 
Ig-s na 

Gâtertâ"Smopping 
Centre, 

na Dufferin e 
Dupont, em 

Toronto 
Hsppv 

^czna2a 

Oesp. Chaves-Penafiel 
Oesp. Aves - Naval 1° Maie 

Académies-Felgueiras 
Sporting Espinho - Ovarense 

Estrela Amadora-Mais 
leça - Campomaiorense 

U. de lamas-Oiiveirense 
Rio Ave - Portimonense 
Nacional-Moreirense 

J§ 
FERNANDA E CRISTINA TêM 

PARA vos UM SERVIÇO 
COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 

QUE DIGA RESPEITO A 
SERVIÇOS E VIAGENS. 
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fC PORTO: 

Portugal mantém 
Quarto lugar ua 
passageui de ano 

Portugal manteve o quarto lugar do 
"ranking" da Federaçâo 
Internacional de Futebol (FIFA), 
esta semana divulgado, conseguindo 
a sua melhor classificaçâo de sempre 
na transiçâo de um ano para o outro. 
Apesar de jâ ter chegado a ocupar a 
terceira posiçâo do "ranking", a 
selecçâo portuguesa, que soma 741 
pontos, consegue o seu melhor 
resultado no fecho de um ano - em 
2000 era sexto classificado em 
Dezembro -, numa classificaçâo que 
continua a ser liderada pela França, 
corn 812 pontos. 
Para além dos actuals campeôes do 
Mundo e da Europa, Portugal 
continua a ter à sua frente duas das 
maiores potências do futebol 
mundiaî, casos da Argentina, 
apontada como grande favorita à 
vitôria no mundial 2002, e do Brasil. 
Numa classificaçâo sem qualquer 
alteraçâo entre os 10 primeiros, um 
dos destaques vai para a selecçâo 
alemâ, que vê a sua crise um pouco 
mais acentuada, ao descer mais um 
lugar no "ranking", para 12°, sendo 

)assado pela Jugoslâvia. 

Mario Silva vai parar algumas semanas 
o futebolista do FC Porto Mario 
Silva vai parar durante cerca de duas 
semanas, sendo a sua ausência certa 
no jogo da I Liga corn Santa Clara, 
sâbado, e muito provâvel no 
encontro seguinte, para a Taça de 
Portugal. 
O afastamento do defesa esquerdo 

da competiçâo foi confirmado apôs a 
realizaçâo de um exame subsidiârio, 
que confirmou uma lesâo muscular 
na face posterior da coxa direita no 
ultimo encontro da I Liga, frente ao 
Sporting de Braga. 
Segundo o boletim clinico dos 
portistas, Mario Silva vai ser 

obrigado a "paragem e a 
tratamento". 
Igualmente de "baixa" mantém-se o 
avançado hispano-argentino Juan 
Esnaider, que jâ apresentou 
melhoras, mas continua corn dores 
no pé direito que impedem de viajar 
até aos Açores. 

Portugal recebe primeira Taça Futsal 
Portugal vai receber a primeira 
Taça Futsal europeia, que se 
realizarâ de 25 de Fevereiro a 03 
de Março de 2002, anunciou a 
Uniâo das Associaçôes Europeias 
de Futebol (UEFA). 
Em comunicado divulgado em 
Nyon, na Suiça, a UEFA informou 
que para a primeira Taça Futsal, 
estâo apuradas oito équipas, uma 
das quais o Sporting Clube de 

Portugal. 
Completam o grupo dos 
participantes o Action 21 
Charleroi, da Bélgica, AS Roma, 
da Italia, Clearex-Chorzow, da 
Polonia, SCO-Montage Buda- 
peste, da Hungria, MNK Kaskada 
Gracanica, da Bôsnia- 
Herzegovina, MNK 1700 Split, da 
Croâcia, e Playas de Castellon, da 
Espanha. 

Vitôria Setubai chega a acordo para 
empréstimo de Rogério (Boavistal 

y 

o extremo-esquerdo Rogério 
chegou terça-feira a acordo corn o 
Vitôria de Setübal, da I Liga 
portuguesa de futebol, para 
representar o clube do Bonfim até 
ao final da época em curso. 

Segundo fonte do Vitôria de 
Setübal, o brasileiro ao serviço do 
Boavista vai ser cedido a titulo de 
empréstimo, corn o objectivo de 
colmatar uma das principais 
lacunas da équipa sadina. 

ICfl: 

Sp. de Braga 
élimina 
V. Gnimarâes 
G Sporting de Braga vènceu terça-feira 
o Vitôria de Guimarâes por 2-1, em 
jogo de desempate dos 16 avos-de- final 
da Taça de Portugal em futebol, 
disputado no estâdio U de Maio, em 
Braga, e qualificou-se para a 
eliminatôria seguinte. '' 

Ao intervalo: 1-0 
Marcadores: 
1- 0, Barata, 23 minutos 
2- 0, Barata, 60. 
2-1, Flamarion, 91. 

Portuguese rish 
Market 

Q 

sua fiecxatca 
Tem Sempre PeiKe Fresco e Congelado, 

Marisco e Bacalhau 

Lagostas Vivas e Camarào Fresco 

DESEJIHO$ A IODOS 

3635 Cauithra Rd 
(a sul da Burnhamthorpe) 

MISSISSHUGR (9051270-3198 

Europa CoRvenUon 
Ceutre 1 passagem 

de ano SOQ1/OS 
corn 4 escolhasü! 

DUNDAS 
Banquet 
Place, em 
Toronto 
Buffet e Bar 
aberto. 
Animaçâo e 
balle corn os 
STARLIGHT, 
Adultos: $110. 
dolares. 
Crianças: 
$60. 

EUROPA 
Convention 
Centre, em 
Mississauga 
Um convivio 
ünico corn 
Buffet e Bar 
aberto. 
Adultos: $110. 
dolares. 
Crianças: $60. 
Animaçâo 
corn a dupla 
José Malhoa e 
Ana Malhoa. 
Balle corn o 
E)J-Five Stars. 

EUROPA 
Catering- 
salâo inferior 
em Toronto 
Animaçâo 
como 
I^-Midnight 
Uusion. 
Buffet e Bar 
aberto. 
Adultos: 
$85. dolares. 
Crianças: 
$55. 

EUROPA 
Catering- 
salâo 
superior em 
Toronto 
Animaçâo 
pelo 
E)J-Nova 
Moda. 
Buffet e Bar 
aberto. 
Adidtos: 
$95. dolares. 
Crianças: 
$55. 

Informaçôes 

A 
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Houvo. 
O "eléctrico chamado desejo" para a 
Boavista vai cheio! 
Cheio de raiva, frustraçâo, incredualidade 
e muitos "galos"... 
Jâ la vào uma série de jogos sem que a 
équipa do Jaime Pacheco conheça a 
vitôria Que raio se passa? 
Na Europa, na I Liga e na Taça sô 
derrotas indigestas e sem hipôtese de 
rectificaçâo. Jâ é galo! 
Até foi eliminado da Taça pelo Alverca, 
pela marca minima, 1 - 0. 
Mas a contar para a Taça 16 avos-de-final, 
houve mais Taças de PortuGALO! 
Na Luz, O Benfica licou também corn um 
grande galo, tendo "perdido a crista" e 
quase a eliminatôria.. Agora vai viajar até 
ao Funchal para o tira-tetmas. O que vale 
é que O Tony é o treinador do présidente! 
Estâo bem um para o outre. Se o Pai Natal 
nào passar pelo "sapatinho" do S. L. e 
Benfica, com o bumal e a vassoura.. 
La por Trâs-os-Montes, o Beira Mar soif eu 
as consequências da pressâo atmosférica e 
foi eliminado pelo Vüa Real, da II Divisâo 
B. No Bonfim, o donos da casa foram 
lançados "borda fora" pelo Paços de 
Ferreira. O V. de Setübal, também nâo 
navega em boas âguas. 
E de galcrem-galo, tivémos meios-galos 
nos jogos dos empatas: Estarreja- 
Caçadores de Taipas; Moreirense-Leixôes 
e Guimarâes5p. Braga Vâo desempatar 
(se conseguirem!) em 19 de Dezembro. 
Passaram à eliminatôria seguinte, oitavos- 
de-linal: 
Académico de Viseu, Académica de 

Coimbra, Belenenses, Vila Real, 
Louletano, Portimonense, Salgueiros, FC 
Porto, Paços de Ferreira, Sporting e 
Alverca 
Os encontros dos oitavos-de-linal serâo 
Jogados em 29 de Dezembro. 

O tâo badalado SISTEMA 
fiindona na I liga 

Relativamente à I LIGA, a Jornada 15, 
trouxe-nos as novidades do costume e 
uma certeza.. 
O SISTEMA mencionado até à exaustâo 
pelo présidente do Sporting, Dr. Dias da 
Cunha, funciona mesmo. Viu-se bem nos 
ùltimos minutos do Sporting-Farense 
(Taça) e no Benlica-Sporting (Liga) que o 
Sporting jâ entrou no SISTEMA. Basta 
uma "palhaçada" do Jardel e o penalty 
Salvador vem à tona.. Assim, é canja' 
Portante, depois da jornada 15, tudo 
voltou à "molhada de topo", corn o 
SPORTING na frente (30 pontes), FC 
Porto e Boavista (29 cada um) e em 4" 
lugar, o Benfica, corn 28 pontes. Porto e 
Benfica empataram em casa corn Sp. 
Braga e Sporting, respectivamente e o 
Boavista, foi ao Varzim vencer e "enterrar" 
cada vez mais os varzinistas na ültima 
posiçâo. 
De reaiçar as vitôrias do Santa Clara sobre 
o Beira Mar (em Aveiro) e do Paços de 
Ferreira no Bonfim (em Setübal). Assim, 
os sonhos têm razâo de ser para uns e os 
pesadelos, para outros! 
Na 5“ posiçâo, U. Leiria e Belenenses, 

ambos corn 24 pontes cada. 
No 7" poste, encontra-se isolado o V. 
Guimarâes, corn 22 pontes. 
Em 8", isolado, o Maritimo, corn 21 
pontes. Sp. Braga e Paços de Ferreira jâ 
"treparam" até ao 9'. lugar, corn 20 pontes 
cada. 
Segue-se o Santa Clara corn 19 pontes e o 
Gü Vicente com 18. 
Beira Mar e Salgueiros ocupam a posiçâo 
13“, corn 17 pontes cada um. Em 15"., 
segue o V. Setübal, isolado, corn 16 pontes. 
Depois, Alverca e Farense, em 16"'. corn 15 
pontes cada No fim, corn apenas 9 
pontes, o desolado Varzim. 
A prôxima jornada, a 16, tem os seguintes 
jogos: 

Sâbado, dia 22, âs lOhOO, Farense-U. 
Leiria As llhOO, Salgueiros-GU Vicente; P. 
Ferreira-Beira Mar e Maritimo-Varzim. 
As 13h00, Sp. Braga-Belenenses, corn 
transmissâo na SporTV. 
Às 15h00, Santa Clara-FC Porto, também 
corn transmissâo na SporTV. As 16h00, V. 
Guimarâes-Alverca. Ainda às 16h00, 
Sporting-V. Setübal, corn transmissâo na 
RTPi. 
Finalmente, no Domingo, dia 23, às 
13h00, Boavista-Benfica, corn transmissâo 
na SporTV. 
Corn excepçào do Sporting, os outros 
grandes precisam de comprimidos para as 
dores de cabeça.. 

JMC 

RGULHOSO DE SER PORTUGUÊS 

corn 4 diferentes tipos de cerveja 
todos ao seu gosto: 

• CARLSBERG • JOHN IftBATT CLASSIO 
« BLUE «BLUE LIGHT* j. 

!AINDAUMA 

CAMARA FoToeüAncA DESGARTAVEI 
EM CADA CAIXA DE CERV^AÎ * 
A PARTIR DO DIA 19 DE NOVEMBRO, 2001. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especias, contacte Bob Raposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

(4 7 6) 248-0751 „ 
'TM/MC UbaR Bnwing Co. 


