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O MILéNIO 

sem vértebras 

O ultimo jogo entre o BENFICA e o SPORTING, 
no Estadio da Luz, ficou para a historia por varias 
razôes. 
Para além das peripécias do prôprio jogo, com 
muitas acusaçôes a recairem sobre o arbitre da 
partida, aquele jogo foi o de despedida dos velhos 
rivais no estâdio, e foi o domingo que marcou o 
começo do fim do Estâdio dâ Luz. 
Foi também a estreia do "derby" no circuito da 
SporTV. 
A "velha Catedral" do S.L. e Benfica, sofre as 
consequências da idade, da falta de manutençâo 
correcta e da sôfrega ganância dos empresârios, 
benfiquistas ou nâo, pois, nisto de lucres, nâo hâ 
cores nem coraçâo. 
Assim, corn o apoio da "simpâtica mào invisivel" da 
SAD-Benfica (?), o estâdio começou a ser demolido 
apôs o BENFICA-SPORTING. 
Quem vai ganhar corn tudo isto? 
O S.L. e Benfica e seus sôcios, corn certeza que nâo. 
As dividas do S.L. e Benfica, também ficam por 

pagar. 
Mas, dinheiro para a compra de muitos jogadores, 
hâ sempre!?... 
Ainda hoje nâo compreendo como é que 
conseguiram chegar a um consenso correcte e legal 
entre os CLUBES e as SAD's. 
Na SAD-Benfica, hâ muito dinheiro. No S.L. e 
Benfica, nâo hâ um chavo (e isto é igual, na minha 
opiniâo, para corn os outres clubes e suas SAD's). 
Serâ que os sôcios do clube pagam para o 
"pobrezinho" e sô lucra o "ricaço"? Causa-me certes 
engulhos esta situaçâo... 
E, na coincidência, ultimo Benfica-Sporting, inicio 
da destruiçâo do estâdio e começo das transmissôes 
na SporTV, mais me senti confundido, ou, melhor, 
mais me despertou as suspeitas. 
O futebol profissional -como menciona a todo o 
momento o présidente da LIGA,Valentim 
Loureiro-, é cada vez mais uma indûstria, o que 
aceito, mas os clubes o que sâo, se sô as SAD's... 
arriscam e lucram? Assim, um sôcio do S.L. e 

Benfica é apenas sôcio do SLB e, o investidor- 
accionista, é apenas e sô sôcio da SAD/Benfica. 
No ùltimo Benfica-Sporting, quem apoiaram os 
sôcios de um e outre? O clube ou as SAD ' s do seu 
clube? 
Hâ qualquer coisa que me escapa. 
Espero que seja falta de compreensâo da minha 
parte. 

JMC 

Wi 
Wi 

com os leitores 

Ola, nossa gente! 

Ainda estâo "abarrotados" 
corn as delicias do Natal, 

aquelas iguarias sem rival 
em qualquer lado do 
mundo e que tanta "àgua 
na boca" nos faz crescer?... 

Depois, "abafamos" as consequências, 
corn umas âguas minerais, caldinhos, 
etc... 
Tudo bem, é sô uma vez no ano, 
quem vier atrâs que feche a porta! 
Uma vez por ano, nâo! Jâ estava a 
esquecer-me da prôxima festa que jâ 
estâ também à porta, a célébré 
passagem do ano velho para o Ano 
Novo. Lâ vâo mais umas iguarias e 
uns copos, nâo hâ nada a fazer. 
Atençâo, nâo abusem. 
Se beber... muito, nâo conduza! 

^ A âgua minerai também mata a sede, 
embora nada faça quanto à saudade! 
Percebem, nâo é verdade!?... 

A propôsito, o nosso amigo Manuel 
M. Cordeiro, de Oakville, saùda-vos e 
oferece a todos uns simples versos de 
Ano Novo. 

Mais um ano mais um laço 
Tanta festa e alegria 
Todos nôs a dar um passo 
A caminho da terra fria 

Ano velho, foste embora 
Sem nos deixar saudades 
E este que chegou agora 
Nos traga mais felicidades 

O ano nada nos faz 
Ouço falar esta gente 
O que é bom fica atrâs 
E o ruim segue em frente 

Toda a gente o bom deseja 
Das faltas nâo é culpado 
DEUS permita que este seja 
Melhor que o ano passado... 

É isso! Nôs damos mais um passo 
para a terra fria. 
Por isso, deixemo-nos de filosofias e 
vamos à farra que se aproxima. Que 
"morra Marta mas morra farta", 
como diz o velho ditado! 
Mas, paralelamente, e para esfriar os 
quentes impulsos prôprios da época 
festiva, vamos aqui destacar um 
poema profundo e actualissimo do 
Bispo, D. Manuel Silva Martins. 

Que Natal 
Para ti, sem tecto. 
Para ti, sem trabalho. 

Para ti, sem saüde. 
Para ti esquecido 
marginalizado 

manipulado 
sem nome 
sem carinho 
sem amor? 

Que Natal 
Para ti, empurrado pela vida 

para a droga 
para a deliquência 
para o hospital 
para a prisâo? 

Que Natal 
Para ti, sem familia que te aqueça 

sem lei que te proteja 
sem grande que te olhe 
sem ninguém que te acolha? 

Que Natal? Sim, que Natal? 
Este que nôs fazemos 

que nôs festejamos 
nâo é o teu, nâo é para ti 
e tu o sabes, e tu o sentes. 

Porque Natal 
corn tantos gastos 
corn tanto gozo 
e (até) corn tanta orgia 
nâo é Natal para ninguém. 

Natal é estar prôximo, 
é estar com. 

é ser companheiro, 
é ser irmâo. 

Este Natal, o nosso Natal, 
nâo é Natal, 
porque quem estâ nele sou eu, 
nâo és tu, 
nâo é Jesus. 

Se Jesus estivera, 
tudo séria diferente. 

Todos, em unissono, cantariam 
o pào, 
a fraternidade, 
a alegria, 
a paz. 

É este Natal que, 
corn humildade 
e corn coragem, 
eu vou viver 
e vou gritar. 

E farei tudo, 
por ti, por todos. 

Para que o Natal 
seja hoje, 
seja amanhâ, 
seja sempre. 

Um fecho de ouro para o nosso "Tu câ 
Tu lâ", em época festiva. 
BOAS PESTAS. BOM ANO NOVO, 
de todos nôs. 

JMC 
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MISCELâNIA 

Portugueses 
esauecem crise 
na quadra 
natali'cia 

recessao economica Crise, 
contençâo de despesas sào palavras 
que parecem nada dizer aos 
portugueses. Isto, a julgar pelos 
clientes que no passado domingo 
ultimavam as compras de Natal nos 
centros comerciais do pais. Nos vârios 
estabelecimentos do maior centro 
comercial de Lisboa, visitados por 
uma équipa da Agência Lusa, os 
responsâveis mostravam-se satisfeitos 
com O negôcio. A opiniâo parecia 
unânime: este Natal tem corrido 
melhor do que o do ano passado.'' 
Numa joalharia, por exemplo, os 
relôgios encontraram grande 
aceitaçâo, até mais do que as jôias. 
Em 70% dos casos, foram "eles" que 
compraram para "elas". A prenda 
mais cara, um cronôgrafo de marca, 
ascendeu aos 2.900 contos. Um 
montante que dificilmente se 
alcançaria numa grande., superficie 
dedicada aos brinquedos. Preços mais 
convidativos resultam numa loja 
verdadeiramente à cunha, sobretudo 
porque o que aqui se vende se destina 
aos "reis" do Natal: as crianças. 
Jogos de associaçào e tapetes de 
actividades sào brinquedos de eleiçâo 
para as crianças em idade pré-escolar, 
a par das pelùcias de animais e do 
incontornâvel Batatinha. Para os mais 
velhos, escolhe-se a Barbie, os 
bonecos-bebés, o Action Man os 
"monstros digitais". Isto, além da 
loucura Harry Potter. Quanto aos 
jogos, mantém-se a tradiçâo: os mais 
procurados sào a Batalha Naval e o 
Monopôlio, jâ em versâo euro. Em 
média, os pais gastam entre 25 a 30 
contos para satisfazer as crianças da 
familia. 
Harry Potter ressurge nas secçôes de 
informâtica, onde se esgotaram jogos 
para PC e consolas, e de livros. Uma 
folia que se estende à trilogia "O 
Senhor dos Anéis". 
De entre as novidades literârias, os 
adultos privilegiam "Uma promessa 
para toda a vida", de Nicholas Sparks, 
e "Cinco quartos de uma laranja", de 
Joanne Harris. Em lingua portuguesa, 
a escolha vai para a "Berma da 
Estrada", de Mia Couto, "Confissôes 
de um sportinguista", de Eduardo 
Barroso, e "Anos Perdidos", de 
Miguel Sousa Tavares. 
Em termos de material informâtico, 
computadores de bolso, leitores de 
MP3 (ficheiros comprimidos de 
müsica), portâteis e consolas também 
têm tido grande procura, em compras 
que vâo dos modestos dez contos dos 
jogos, aos 300 contos dos portâteis. 
A müsica é outra area de eleiçâo, 
dominada sobretudo pelas 
colectâneas e pelas compilaçôes de 
Sting, Smashing Pumpkins e Pink 
Floyd. Por fim, as lojas de pronto-a- 
vestir sâo claramente dominadas por 
mulheres em busca de roupa para 
namorados, maridos e filhos. E 
gastam uma média de 20 contos, tal 
como os clientes das perfumarias. 

PORTO: Mais de 2000 Pais de Natal desfilaram pela baixa do Porto no passado dia 23 de Dezembro para 
conseguirem um novo record para o "World record Guiness Book". 

PHOTO: LUSA/ESTELA SILVA 

Mais Pais Natai do que as mâes 
Uma giganteaca maré de vermelho e branco encheu aa 
ruaa do Port:o, deade a RoDunda da Boaviata até à 
Câmara Municipal 

Um verdadeiro mar de gente 
acorreu, no domingo passado, à 
Baixa Portuense para assistir aquele 
que se propunha ser o maior desfile 
mundial de Pais Natal. O desafio foi 
plenamente alcançado e os très 
delegados do "Guiness Book of 
Records" retiraram-se para Londres 
figurando no seu registo uma cifra 
maior do que aquela que a 
organizaçào se propunha alcançar, 
que era a de 2002. E se tivessem feito 
mais "fardas", maior era esse 
numéro, na medida em que jâ o 
desfile se tinha iniciado e ainda havia 
gente a acorrer à tenda montada na 
Rotunda da Boavista, na mira de 
uma participaçào que jâ nâo era 
possivel. 
Hernâni Gonçalves, vereador do 
Pelouro da Qualidade de Vida, 
confessou-nos a meio do caminho 
entre a Rotunda e a Praça do 
General Humberto Delgado, onde os 
figurantes do cortejo entregaram a 
sua prenda e receberam o seu 
diploma de participante, que o 
"Porto, cidade de média dimensào à 
escala europeia, tem sempre que 
pensar em grande quando mete 
ombros a este tipo de iniciativas". 
Queria ele dizer que "sô 
acontecimentos deste género 
conseguem corn que o nome da 
cidade apareça nos noticiârios do 
mundo inteiro". Nuno Cardoso, 
présidente da Câmara do Porto, 
preferiu sublinhar, por seu turno, o 
"ambiente de festa vivido na Baixa" e 

a gigantesca "onda de solidariedade" 
que representou este cortejo, nâo s6 
no que se référé "aos figurantes mas, 
também, ao mar de gente que veio 
para a rua, indiferentes ao frio". 
Apresentado a Hernâni Gonçalves 
em Setembro passado pela "Universo 
Hollywood", uma agência de eventos 
especiais, o desfile contou com o 
apoio oficial da Câmara do Porto e 
de vârias empresas, entre elas o 
"Jornal de Noticias", e teve honra de 
transmissâo em directo pela SIC. O 
desfile abriu corn a Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntârios de Valadares 
e, jâ o cortejo estava na Cordoaria a 
ainda os motards filiados na 
Federaçào Nacional de Motociclismo 
e no Motoclube de S. Mamede de 
Infesta, nâo tinham ultrapassado a 
Praça da Galiza. Pelo meio, um 
mundo de vermelho e branco, 
pontuado por uma charrete puxada 

por uma parelha de cavalos. Pode até 
dizer-se que havia, -entre os 
figurantes, tantos pais como mâes de 
Natal. 
E era para todos os gostos: novos e 
velhos, altos e baixos, gordos ou 
magros, numa manifestaçâo de 
enorme alegria, comandados por 
gente que se movimentava em 
triciclos motorizados ou, entâo, por 
"chefes de ala" que se deslocavam de 
andas. 
O cortejo teve algumas dificuldades 
para ultrapassar o arruamento do 
Jardim da Cordoaria, onde estâ a ser 
construido o parque de 
estacionamento subterrâneo, mas, 
quando chegou à Rua dos Clérigos, 
mais larga, ganhou forma e aquela 
artéria passou a ser uma gigantesca 
maré de vermelho e branco. Nesta 
zona da Baixa Portuense, o cortejo 
passou por alas compactas de gente 
entusiasmada corn um espectâculo 
ünico e inolvidâvel. No fim, a 
Avenida dos Aliados ficou pejada de 
gente exultante. 
Os suiços bem tentaram, mas o Porto 
passou-lhe a perna. Em Graechen, 
465 Pais Natal juntaram-se numa 
concentraçâo, almejando o titulo do 
recorde mundial do Guiness. E 
bastavam para depor o recorde 
anterior, conquistado no ano passado 
por 453 alemâes, em Luebeck. Sô 
que os portugueses arrasaram a 
concorrência corn mais de 2.100 
homens e mulheres de vermelho 
num desfile pelo centro da Invicta. 
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Comércio vive do Pai Natal 
O Natal e o Ano Novo sâo I 
fundamentals para a sobrevivência I 
econômica do comércio retalhista 
em Portugal. No espaço de 
praticamente um mês, 
correspondente ao perlodo 
compreendido entre os finals de 
Novembre e Dezembro, o perlodo 
festive mais emblemâtico do ano, H' 
um retalhista comum realiza em 
média 40 por cento da sua 
facturaçâo anual. 
Por este valor, revelado num recente 
estudo da PriceWaterhouseCoopers, a 
maior empresa mundial de 
consultoria de gestào, confirma-se 

que o Natal e o Ano Novo sâo 
décisives para os resultados 
econômicos anuais do comércio 
retalhista. Se os consumidores nâo 
retrairem os sens gastos neste période 

ViStU: 

Incêndio destruiu pinhal 
Uma vasta area de mato e pinhal, 
situada na fronteira entre os 
concelhos de Castro Daire e S. Pedro 
do Sul, ardeu, quinta-feira passada, 
destruindo pinhal. 
Oito corporaçôes de bombeiros, corn 
cerca de meia centena de homens e 12 
viaturas, estiveram envolvidas nas 
operaçôes de combate ao fogo. 
O incêndio, cujas causas ainda sâo 
desconhecidas, começou numa ârea 
de mato localizada perte das 
povoaçôes de Sequeiros e S. Martinho 

das Moitas (S. Pedro do Sul) e 
Gafanhâo (Castro Daire). As aldeias, 
contudo, nunca correram perigo. "O 
fogo sô consumiu mato, pinhal e uma 
ârea de eucaliptos", disse o inspector 
do Centro de Coordenaçâo 
Operacional de Viseu, Antonio José 
Cardoso, adiantando que o incêndio, 
"corn a ajuda do vente forte que se 
fazia sentir", se estendeu a algumas 
zonas montanhosas de dificil acesso, 
tornando complicada a acçâo dos 
bombeiros. 

ERVANÂRIA VnÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MEbICINA HOMEOPATICA 

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

Man]iie mmi eiitrevista corn o Müturista HomvopnUi 
Antonio Medciroa, jâ coin wiiitos ««os de experiêciti, 
que o poderd njudar un aolnçio dos sf»s probîemas. 

de festas, em que a corrida às 
compras ‘entope’ literalmente todo 
o tipo de lojas, os comerciantes têm 
seguramente uma facturaçâo 
apreciâvel. Se, pelo contrario, a 
procura ficar aquém das 
expectativas, em virtude do 
abrandamento da economia, é 
seguro que o volume de négociés do 
sector sofre corn isso. As provisoes 
indicam, para jâ, que o consume se 
manteve em alta neste Natal, mas as 

provisoes para 2002 sâo menos 
animadoras. Como a economia 
portuguesa estâ em nitida fase de 
abrandamento, os especialistas da 
empresa de consultoria consideram 
que “os retalhistas vâo enfrentar um 
primeiro trimestre de 2002 em 
baixa”. E, por isso, “necessitam de 
dar prioridade ao contrôle das 
despesas, tornar-se mais flexiveis em 
termes de custos fixes e focalizar-se 
(na sua acçâo) na inovaçâo de 
produtos para manterem o contrôle 
(da situaçâo econômica)”. Segundo os 
especialistas, os retalhistas, que estâo 
actualmente preocupados em esgotar 
os produtos em stock até ao final do 

ano, devem começar a preparar-se jâ 
para enfrentar a mais do que provâvel 
reduçâo da procura, em. 2002. Para 
atenuar os efeitos da quebra no 
consume, os especialistas 
recomendam que os comerciantes 
nâo neglicenciem o planeamento do 
proximo ano neste période festive do 
Natal e Ano Novo. 

fCIPTO: 

Parlamento proibe 
flagelaçâo dos prisioneiros 
o Parlamento egipcio aprovou uma das prisées podiam decidir se um 
nova lei què proibe a flagelaçâo recluso deveria ou nâo ser 
como medida de puniçâo dos vergastado por mau 
prisioneiros, divulgou a imprensa coraportamento, posse de armas ou 
local. drogas ou por atacar os guardas. As 
A decisâo parlaraéntar pôe fim a vârias assoclaçôes de direitos 
um processo iniciado no ano humanos egipçias e internacionais 
passade pelo ministro do Interior denunciaram insistentemènte o uso 
que decidiu suspender estes da tortura nas prisées e delegacias 
cftstigos. Até agora os funcionârios do Egipto. 

O Eider do Partido Liberal do Ontario, Dalton McGuinty, Chefe da 
Oposiçâo do Ontârio, enviou a O Milénio, uma mensagem para a 
comunidade portuguesa, desejando a todos BOAS FESTAS e que o 

ANO NOVO’2002 seja um ano de prosperidade para a Provincia e para os 
sens habitantes. Que a paz desça sobre a terra, sâo ainda votes de Dalton 
McGuinty e sua familia. 
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Crime mais iucrativo 
é O tràfico de genre 
Portugal acaba de regularizar 
a situaçâo de 120 mil 
clandestinos, mas hâ quem 
garanta que ficaram de fora 
multos outros milhares 

Calcula-se que, em todo o Planeta, 
150 milhôes de pessoas vivam fora 
dos seus paîses de origem ou de 
nacionalidade. O numéro consta do 
"Estado da Migraçâo no Mundo em 
2000", editado pela Organizaçâo 
Internacional para as Migraçôes 
(OIM). Para o continente europeu 
nâo hâ dados estatisticos exactos, 
mas um dos mais recentes estudos 
do Ministério do Interior britânico 
estima em um milhâo o numéro de 
pessoas que, anualmente, esperam 
poder franquear as fronteiras da 
Uniâo Europeia (UE), corn a ajuda 
das redes de traficantes de gente. 
Deste milhâo de pessoas, metade 
consegue entrar no espaço 
comunitârio, vencendo todas as 
barreiras e pondo à prova a 
capacidade de acolhimento da UE. 
Quer a OIM, quer as autoridades 
britânicas coincidem num ponto: o 
negôcio ilicito mais rentâvel jâ nâo é 
o trâfico de droga, o contrabando de 
armas ou o comércio clandestino de 
automôveis. O trâfico de homens e 
mulheres _ vindos da Europa de 
Leste, da Africa, da Asia e da 
América Latina _ rende aos actuais 
"mercadores de escravos" entre dois 
a cinco mil milhôes de contos por 
ano. 
Num ano, Portugal viu mais de 120 
mil clandestinos regularizaram as 
respectivas situaçôes junto dos 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEE), departamento que tem, entre 
outras atribuiçôes, tarefas de 
contrôle e fiscalizaçào da 
permanência e actividades dos 
estrangeiros em todo o territôrio 
nacional, assim como de 
investigaçâo do crime de auxilio à 
imigraçâo ilegal. Ora, este nümero 
excede bastante as estimativas feitas 
quer pela Inspecçâo-Geral do 

Trabalho (IGT) quer pela "Olho 
Vivo". 
Entretanto, em 30 de Novembre 
passade, o "Diârio da Repùblica" 
publicou o extenso relatôrio final do 
"Diagnôstico e perspectiva a curto 
prazo das necessidades de mâo-de- 
obra em Portugal", cujas conclusôes 
merecem da "Olho Vivo" o seguinte 
comentârio: "Pelos vistos, o pais jâ 
nâo précisa de mais trabalhadores, 
mas a realidade nâo é aquela que se 
pretende mostrar. 
Hâ milhares de pessoas à espera que 
as empresas lhes passem centrâtes. 
Sabemos haver empresas que o nâo 
podem fazer, quer porque nâo têm 
alvarâ, quer porque nâo estâo 
legalizadas. Outras procuram fugir 
aos impostos" _ comenta Flora Silva, 
présidente da "Olho Vivo", 
salientando que, très dias apôs a 
publicaçâo do relatôrio, o SEF 
anunciou que "a concessâo de 
autorizaçôes de permanência passou 
a revestir natureza excepcional". 
Hâ pouco mais de um ano, um 
responsâvel pela IGT, avaliando o 
nümero de trabalhadores 
clandestinos em Portugal, 
quantificava assim esse universe: 
"Poderâo ser 30, 40, 50 mil... Num 
mundo de clandestinidade, é sempre 
dificil determinar numéros" 
Nessa ocasiâo, a "Olho Vivo" _ 
associaçào para a defesa do 
patrimônio, ambiente e direitos 
humanos _, discordava da IGT e 
dizia haver 80 mil clandestinos. A 
associaçào, explicando a 
divergência, afirmava-se convencida 
de que havia "cumplicidade das 
grandes empresas e do Governo 
português" na manutençâo de mais 
de 70% de trabalhadores 
indocumentados". 
Hâ dois anos, a Policia britânica 
deteve um camiâo holandês, no 
porto de Dover, no interior do quai 
descobriu 58 imigrantes Chineses 
clandestinos, asfixiados entre 
embalagens de tomate. A tragédia de 
Dover repete-se, sem testemunhas, 
nas âguas do mar Adriâtico ou no 
estreito de Gibraltar. 

Encontrada balsa de 
navio desaparecido 
Uma embarcaçâo envolvida nas buscas 
ao navio cipriota que estâ dado como 
desaparecido desde sâbado no Atlântico 
a norte da Graciosa, encontrou uma 
balsa de salvamento, que no entanto nâo 
albergava nenhum dos 27 tripulantes do 
"Cristopher". A informaçâo foi avançada 
à Agência Lusa por fonte do Comando 
Naval dos Açores, adiantando que a 
balsa foi encontrada a meio da tarde 
"virada e vazia" por um dos barcos, o 
ünico vestigio do navio, que sâbado 
deixou de comunicar corn o armador. 
Na ultima comunicaçâo, o "Cristopher" 
reportou que estava a meter âgua por um 
escotilha, quando navegava a cerca de 

150 milhas a Norte da ilha açoriana da 
Graciosa, corn uma ondulaçâo de cerca 
de sete metros. Segundo a mesma 
fonte, as buscas, que também envolvem 
um aviâo C-130, vâo continuar "até ao 
anoitecer", sendo retomadas terça-feira, 
possivelmente, apenas corn recurso a 
meios aéreos. O câlculo de dériva 
efectuado pelas autoridades apontam 
para a necessidade de continuar as 
operaçôes mais para Geste. Até ao 
momento, além da balsa de salvamento, 
apenas foi detectada na zona uma 
mancha de combustivel, o que leva as 
autoridades maritimas a admitir que o 
"Cristopher" possa ter naufragado. 

Albeno Joâo Jardim gostava de 
"fazer uma caisa" na Europa 
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Eye Care Place 
[ «EJA A NOSSA SEtECPÂO EM ARMAplES DE ÜESICNERS” 

EVE WEAR INC 

EYE CARE PLACE LTD. 
AGORA EM 4 LOCAIS • PARA O SERVIR MEIHOR 

■ DUFFERIN MAU UNIT 410 

• CIBC COMMERCE COURT • SHERIDAN MAU UNIT 183 

199 BAY ST. (CONCOURSE LEVEL) 

TORONTO (DOWNTOWN) 

4i6*3GS*4004 

MM. 

MISSISSAUGA (DOWSTAIRS) 

g05«BS3*000G 

PATENTED TECHNOLOGY 

üiiflçôti M ôcüios (on 
Magnetic Clip-on 

(EM FRENTE AO TOYS ‘R’ us) TORONTO 

41G*531*4077 
1245 DUPONT ST. 

41G*G3G*G353 

uma escolha razoâvel. Fora esses 
dois, é um deserto". Alberto Joâo 
Jardim manifesta ainda a opiniâo 
de que "se alguém ganhar as 
eleiçôes sem maioria absoluta, 
antevejo que esteja condenado ao 
fracasso, seja o PS, seja o PSD". 
Mas adianta que mesmo que o PSD 
venha a ganhar as eleiçôes corn 
maioria absoluta "nâo pode 
cometer o erro do cavaquismo, o de 
gerir o sistema sem reformas" para 
as quais diz ser preciso também 
modificar a Constituiçâo da 
Repüblica Portuguesa, através "de 
um pacto de regime entre as 
direcçôes do PS e do PSD". Para 
Joâo Jardim, esse pacto de regime 
"nâo implica qualquer coligaçâo 
vernamental" porque, no seu 
entender, PS e PSD têm de "pensar 
no Pais e nâo nas suas 
contabilidades eleitorais". Nessa 
entrevista, Alberto Joâo Jardim 
reconhece que o PSD-M tem uns î 
notâveis que "sào mestres de intriga ! 
e que até gostam de ir cbntar 
histôrias aos jornalistas sô para 
dizer que estâo vivos 
politicamente". Todavia, em relaçâo 
a estes, o lider do social-democratas 
madeirenses, sem os especificar, 
engloba-os nos SDT, "social- j 
democratas tontos". j 

nr — — — — — — T 
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Jardim, deseja "fazer uma coisa na 
Europa" mais do que participar na 
politica nacional. O lider regional 
madeirense social-democrata 
sustenta que, em Portugal, reina a 
mediocridade e diz saber que, na 
cena politica nacional, "corria o 
risco de ser rasteirado". Alberto 
Joâo Jardim salienta, quando 
confrontado se aceitaria um lugar 

I na vida politica portuguesa, que 
tem "um compromisso corn o povo 
madeirense até 2004" e que nâo 

précisa de - enfatiza - "ser ministro 
para ser alguém na politica 
portuguesa". Quanto à situaçâo no 
PS nacional, Alberto Joâo Jardim 
sentencia: "nâo hâ düvida que o dr. 
Antonio Vitorino era uma boa 
escolha e que o Jaime Gama era 
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A Sociedade dos Déficientes 
Portugueses realizou a sua 
tradicional festa de Natal, como 
sempre, no salao da Local 183. 
Casa cheia, como a Sociedade dos 
Déficientes merece. 
As familias e os muitos amigos do 
nossos (d)eficientes, participaram 
em grande numéro, dando um ar 
de festa muito importante, para 
que eles -os (d)eficientes- sintam 
que nâo estâo sôs. Jantar saboroso, 
espirito natalicio, prendas para 
alguns présentes através de um 
sorteio surpresa -um numéro 
colado no îundo do copo que 
estavam na mesa - e também para 
as crianças. 

Nâo pudemos estar até ao fim da 
festa, rnas pelo ambiente que 
vimos, foi com certeza linda e 
digna até aos ültimos momentos. 
Nellie Pedro foi a MC do 
acontecimento e a Isaura Carneiro, 
a mulher de serviço na entrega de 
prémios e prendas. 
Estâo de parabéns os nossos 
amigos da Sociedade dos 
Déficientes Portugueses que, mais 
uma vez, mostraram toda a sua 
eficiência, sensibilidade e coragem. 
Em todas as circunstâncias da vida 
é imperative caminhar em frente. 
E, os (d)eficientes portugueses, nâo 
olham para trâs, nem param. 

JMC 

(D)eficientes em concorrida festa de Natal 
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INFO: 905-286-1311 

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

Feliz Natal! 
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Vamos cantar AOS REISP 
Mais uma vez a CASA DOS POVEIROS, parte 
dos elementos dos SEARAS DE PORTUGAL e o 
acordeonista CASIMIRO PINHEIRO, vâo dar 
continuidade aos tradicionais CANTARES AOS 
REIS. 

Aqui estào os REIS à porta 
Aqui estâo para os cantar 
Se os senhores nos dào licença 
Nos os vamos começar...! 

Assim, O grupo de boa-vontade e tradicionalista 
vai actuar corn o seguinte programa, sujeito a 
alteraçôes. 
Sâbado, 5 de Janeiro, as IShOO, NOITE DE REIS, 
na sede-social da Casa dos Poveiros. As 18h30, 
visita aos estüdios da FPtv-SIC e CIRV-fm. Às 
20h00, visita à Parôquia de Sâo Sebastiâo. 
Domingo, dia 6, às 18h00, actuaçào na Padaria 
CALDENSE, corn transmissâo na CIRV-fm. 
A partir das 20h00, visitas a casas particulares. 
Quinta-feira, dia 10, visita à CASA DE SÀO CRISTÔVÀO- 
Centro da 3a. Idade. 
Sâbado, dia 12, às 19h00, GRANDE NOITE DOS REIS, 
no jantar da Casa dos Poveiros. 
Domingo, dia 13, pelas 18h00, visitas a casas particulares e 
de sôcios da Casa dos Poveiros. 
Nota: as habituais actuaçôes em outras estaçôes de TV e 
radio, ainda nâo foram confirmadas. 
Para informaçôes, contactem Laurentino Esteves, pelo 

telefone: 416 532-2813, ou 315-4598. 

Pela nossa parte, muito obrigado e.. 

P'ias vossas cantigas lindas 
Cheias de amor e tradiçâo 
Damo-vos as boas vindas 
E abrimo-vos o coraçâo! 

JMC 

JUNHO mes de 
Pertugal ne Canadà 
Por iniciativa do Deputado Provincial 
por Mississauga East, Dr. Carlos de 
Faria, foi apresentado no dia 31 de 
Outubro de 2001 na Assembleia 
Legislativa do Ontario, o projecto de 
estatuto "Celebration of Portuguese 
Heritage Act'2001", por ocasiâo da 
comemoraçào do aniversârio da 
chegada de Caspar Corte Real à 
Terra Nova e Labrador. 
Depois de apresentado e discutido, o 
documento foi aprovado dia 29 de 

Novembre e promulgado no dia 5 de 
Dezembro de 2001 pela Governadora 
Hilary Weston. 
Este documento, "Celebration of 
Portuguese Heritage Act'2001", 
proclama o mês de JUNHO, o mês da 
Histôria e Patrimônio Portugueses e, 
o DIA 10 DE JUNHO, o Dia de 
Portugal no Canadà. 
Estâmes de parabéns. 
Obrigado, Cari de Faria. 

JMC 

ANO 

Hull, Quebeque 

Ano Novo que começa 
Como os outres acabarâ 
E o ser humane tropeça 
A cada passe que dâ 

No dia 1 dejaneiro 
Sorridente principia 
Que traga ao mundo inteiro 
Paz, amor e harmonia 

Quando meia-noite for dada 
Irrompe tâo folgazâo 
E em curta caminhada 
Multos adeus lhe dirâo 

Cumpre o seu calendârio 
Todos os anos é assim 
A gente o nosso fadârio 
Até a vida ter um fim 

Diz e bem o nosso povo 
Segundo tenho notado 
Todos os anos Ano Novo 
Em sentido figurado 

Ano Novo vida nova 
Mas para quem considéra 
Estâmes mais perte da cova 
Que estâ à nossa espera 

Cada ano que passâmes 
Mesmo p'rô mais optimista 
O nosso fim avistamos 
Mesmo distante da vista 

Vivamos na esperança 
Nesta vida que passâmes 
Na boa aventurança 
Sera que a alcançamos? 

BOM ANO NOVO 
PARA TODOS! 
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Polfcia é confrontada 
par nova criminalidade 
Portugal esta a ser assolado por um 
novo tipo de criminalidade, que 
envolve imigrantes do Leste 
europeu e coloca novos desafios às 
autoridades policiais portuguesas. 
O aparecimento de uma nova 
comunidade de imigrantes, a 
eslava, esta a confrontar as 
autoridades com outro tipo de 
criminalidade que, apesar de ser 
conhecido, colocou novas questôes 
ao sistema de segurança nacional, 
declarou, à Lusa, um responsavel 
da Direcçâo Central de Combate 
ao Banditismo (DCCB). Por outro 
lado, embora a criminalidade nâo 
esteja a subir em Portugal, a 
violência imprimida na execuçâo 
dos crimes tern aumentado, contou. 
Algumas fragilidades, a nivel do 
quadro juridico-penal, poderao 
estar na raiz do aumento da 
violência dos crimes, razâo pela 
quai jâ foi alterada legislaçào, 
nomeadamente sobre armas de 
fogo, uma vez que a anterior 
implicava uma moldura penal 
minima. Quanto à criminalidade 
trazida pelos imigrantes eslavos, 
apesar de se ter cingido, até agora, 
ao seio da prôpria comunidade, o 
"modus operandi" envolve 
realidades diferentes, pois os 

grupos criminosos de Leste agem 
corn base na extorsâo, rapto, 
sequestro, ofensa corporal e 
homicidio, salientou o responsavel 
da DCCB. 
Neste sentido, adiantou, foram jâ 
desmantelados grupos inteiros, as 
vitimas começam a procurar as 
autoridades para se queixarem, 
vencendo os medos da expulsào e 
das consequências sobre as familias 
na origem, e, às queixas dos 
moldovos, acrescem agora as dos 
ucranianos, georgianos e algumas 
dos cazaques. A perigosidade da 
sua actuaçâo ' tem a ver, 
essencialmente, com dois factores: 
a incapacidade de o mercado de 
mào-de-obra continuar a absorver 
tantas pessoas, uma vez terminadas 
as grandes obras pùblicas, e o facto 
de muitos se encontrarem jâ 
detidos e em contacte corn outres 
delinquentes das mais variadas 
proveniências. "Na cadeia, sede 
fâcil de contactes, convivem nâo s6 
corn delinquentes portugueses, 
como corn colombianos, turcos, 
africanos, paquistaneses e outres, 
podendo, ainda, porque os 
tentâculos ficaram câ fora, 
prosseguir as suas actividades 
ilicitas", explicou. 

Quer falar corn RAPIDez para a famflia, em qualquer parte do 
mundo, TELefone por intermédio da RAPID TELl 

PORTUGAL .14° 
Canada e EUA .07i 2° 

S. Paulo e Rio de Janeiro .15c, Aiemanlia, França, ingiaterra e itàiia .08c 

PSD ganha Câmara de Vagos 
Canas de Senhorim, no concelho de 
Nelas (Viseu), foi no passade fim de 
semana a ünica freguesia que voltou a 
recusar ir a votes para eleger os seus 
eleitos autârquicos. E assim 
continuarâ a ser, promete a 
populaçâo, até Canas ser elevada a 
concelho. O escrutinio foi repetido na 
Gafanha da Boa Hora, Vagos (Aveiro) 
e Vale da Amoreira (Guarda) devido a 
boicote no passade domingo e em 
Parada porque duas listas 
concurrentes à Assembleia de 
Freguesia (PSD e PS) empataram, 
corn 108 votes. 
Em Gafanha da Boa Hora, o PSD 
ganhou as eleiçôes para a assembleia 
de freguesia e, por arrasto, a Câmara 
de Vagos. Uma semana depois de 
boicotarem as autârquicas em 
proteste pela nâo legalizaçâo de uma 
centena de casas clandestinas, a 
maioria dos eleitores de Gafanha 
votaram em ambiente de 
normalidade e optaram por reforçar a 
vantagem que o social-democrata Rui 
Cruz conseguira, hâ oito dias, nas 
restantes freguesias, sobre o ainda 
présidente Carlos Bento, do PP. 
A populaçâo sô levantou o boicote 
depois de ter garantias da Câmara de 
Vagos e do Ministério do Ambiente 
de que as habitaçôes seriam 
legalizadas. Contudo, o présidente da 
junta mantém-se céptico, afirmando 
ser "como Sâo Tomé" - "ver para crer" 
- porque "hâ muito que andam a 
reiterar essas promessas". 
O CDS/PP tinha a expectativa de, 
contados os 1.700 votes da freguesia, 
conseguir anular a vantagem de 

quase 500 votes do PSD, mas tal nâo 
aconteceu. Como présidente da Junta 
de Gafanha da Boa Hora mantém-se 
Manuel Bogalho, que exercia aquelas 
funçôes pelo PP, mas que agora foi 
candidate pelo PSD. 
Das cinco câmaras que tinha no 
distrito de Aveiro, o CDS fica 
reduzido a uma, Oliveira do Bairro. 
Por seu turno, os sociais-democratas 
passam a controlar doze câmaras, 
enquanto os socialistas lideram seis 
municipios. 
A freguesia de Canas de Senhorim jâ 
nâo vota desde as ültimas 
autârquicas, em 1997, e tem 
boicotado todos os actes eleitorais, 
nomeadamente para a assembleia de 
freguesia, que funciona corn uma 
comissâo administrativa. 
Ontem, tudo se repetiu. Com uma 
pequena diferença. Cerca das 8 e 30 - 
numa pequena encenaçâo em frente à 
escola secundâria onde deveriam 
funcionar as mesas de veto - foi aberta 
uma urna (uma panela), onde eram 
colocados os votes, mas sô depois de 
o "présidente da mesa" confirmar que 
a cruz tinha sido colocada no 
quadrado certo, à frente da frase 
"Canas a Concelho". E sempre que 
alguém votava no "partido das 
promessas" ou no "partido da 
confusâo", o responsâvel pela mesa 
esclarecia; "Deixe lâ ver o seu veto, 
olhe que nâo é aqui!" 
Mesmo que Canas levantasse o 
boicote, o resultado das autârquicas 
nâo séria diferente em Nelas. O PS 
venceu, corn 46.7 por centos votes, e o 
PSD obteve 30 por cento. 

3,6 mil milhoes de moedas de 
euros nas mâos dos europeus 
Os europeus jâ têm nas mâos quase 
3,6 mil milhôes de moedas de euro, 
ou seja, quase 12 moedas por 
habitante da zona euro. As 
operaçôes de distribuiçâo dos kits de 
moedas euro, iniciadas entre 14 e 17 
de Dezembro, consoante os Estados, 
estâo a ser coroadas de êxito. 
O Comissârio Europeu responsâvel 

pelos Assuntos Econômicos e 
Monetârios, Pedro Solbes, 
congratula-se “corn o entusiasmo 
corn que o püblico respondeu à 
venda dos pequenos kits. 
É um sinal positivo que révéla que 
os europeus acolhem 
favoravelmente a nossa nova 
moeda”. 
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Rancho Folclôrico da Nazaré, vitima de consplraçâo 
A falta de personalidade, de respeito, de 
classe e de conhecimento cultural leva a 
que a hipocrisia aumente na nossa 
Comunidade. Estes sâo factures 
veridicos na sociedade em que vivemos 
e que ao longo do tempo nos 
habituâmos e este caso que descrevemos 
hoje, nâo foge à regra. 
No nosso jornal comunitârio (O 
Milénio), ediçâo numéro 160, da 
passada quinta-feira, dia 6 de Dezembro 
de 2001, pagina 4, tivemos mais uma vez 
a oportunidade de confirmar que certas 
pessoas nem sequer conhecidas na 
nossa comunidade, vêm usando a 
mascara da mentira para obterem sens 
ideais. 
Este caso que descrevemos hoje deu-se 
no passado dia 24 de Novembro, no 
convivio anual dos Amigos de Agua de 
Pau, aonde a pessoa responsâvel pelo 
evento demonstrou incapacidade de 
orientaçâo e organizaçâo. 
Nào me compete julgar as pessoas pelos 
seus actos irresponsâveis, compete-me 
sim protéger das falsas acusaçôes 
atribuidas a grupos folclôricos que ali se 
encontravam para participar 
voluntariamente naquela festa. 
O Rancho Folclôrico da Nazaré assim 
como qualquer rancho da nossa 
comunidade, nâo tem obrigaçâo de 
esperar quatro horas e meia pela sua 
meia hora de actuaçâo, tudo começaria 
por ai, este rancho iria como estava 
previsto começar a sua actuaçâo pelas 
21h00 e foi ignorado hora apôs hora até 
que, finalmente, por milagre alguém 

como que um favor estivesse a fazer, os 
chamasse para a pista de dança era 
precisamente meia-noite e trinta 
minutos. Como isto ainda nâo séria 
suficientemente forte para desmoralizar 
qualquer grupo, alguém entendeu que 
em plena actuaçâo deste rancho, 
deveriam usar a pista de dança, como se 
dum auto-estrada se tratasse, chegando 
até a empurrar alguns membres do 
rancho, para atingirem o seu objective, 
atravessar a sala para se dirigirem ao 
bar. Foi neste momento que o Sr. Mafra, 
sem ofender ninguém, disse que por 
motive de falta de condiçôes na sala, o 
rancho dava como concluida a sua 
exibiçâo, retirando-se o mesmo 
imediatamente. 
Para terminar eu pergunto a mim 
mesmo, sera que alguém jantou de 
graça? O Rancho Folclôrico da Nazaré, 
como faz em todos os eventos. 

responsabiliza-se pelo pagamento das 
mesas que tem reservadas, e este evento 
nâo ficou excluido desse processo, a 
prova estâ bem clara, trinta elementos a 
25 dôlares cada, sâo precisamente $750. 
dôlares. 
Foi enviado um cheque neste valor no dia 
seguinte para a organizaçâo dos Amigos 
de Agua de Pau. O Sr. Mafra ainda 
acrescenta que a personalidade que 
mantém, nâo lhe permite ofender 
ninguém em publico, e que o Rancho 
Folclôrico que ele représenta é formado 

corn 65% de elementos provenientes dos 
Arquipélagos dos Açores e da Madeira 
Se o senhor responsâvel por este evento 
nâo estâ cultural e etnograficamente 
preparado para ver uma exibiçâo de 
folclore, entâo faça um favor a si mesmo, 
fique em casa e nâo diga mentiras para se 
sobrepor. 
Sem outro assunto. 
O Présidente do Rancho Folclôrico da 
Nazaré 
(assina o comunicado descri to, José 
Mafra) 

Nota da Redacçào de 0 Milénio: 
o comunicado acima exposto pelo responsâvel do Rancho Folclôrico da Naxaré, é uma 

resposta -aque ünha direüo-ao comunicado acusatôrio do responsâvel das/estas dos 

Amigos de Agua de Pau, aqui transcrito-a pedido do dito responsâvel, na ediçâo 160, 

de 6 de Dezembro. A partir de agora, nada nos obriga a entrar em "jogos de pingpong de 

palavras" de ambas as partes. 

finnile campanha- 
Nâo perça est;a ofert:a especial e os 

Reduzimostambem 
os preços para os 
vendermos rapidamente 

Cavalior 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 
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Urn sucessor para Chissano 
JOAQUIM Chissano jâ tern um 

sucessor escolhido pela Frelimo 
quando abandonar a 

presidência de Moçambique, tal 
como prometeu, no final do sen 
actual mandato. Sera Eduardo 
Mulémbwè, actual présidente da 
Assembleia da Repùblica de 
Moçambique, quern deverâ 
representar o partido nas eleiçôes 
presidenciais previstas para 2004. 
A sua figura começarâ a ser 
lançada dentro de dias. A decisâo 
foi tomada hâ poucos dias, numa 
reuniâo da Comissâo Politica da 
Frelimo, onde nào houve vozes 
discordantes. 
Por enquanto, Mulémbwè sera 
apenas candidato às presidenciais, 
nâo sendo certo se poderâ tornar- 
se igualmente lider do partido. 
A Frelimo, que governa o pais 
desde a independência, em 1975, 
vai iniciar agora uma “campanha 
abrangente” para a criaçâo da 

“imagem nacional” de 
Mulémbwé. A campanha sera 
feita sobretudo nos meios rurais, 
onde é pouco conhecido e tem de 
enfrentar o carisma de outro 
candidato presidencial de peso, o 
lider da Renamo, Afonso 
Dhlakama. 
O nome de Mulémbwè começou a 
circular como provâvel aposta da 
Frelimo, a seguir ao anùncio de 
abandono feito por Chissano, no 
inicio do ano. Juntamente corn ele 
falava-se também de Hélder 
Muteia, o jovem veterinârio e 
escritor que é menistro da 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural. 
Mas Muteia acabou por ser 
«chumbado» por politicos como 
Pascoal Mocumbi (o primeiro- 
ministrol, ou Marcelino dos 
Santos, (“histôrico” da Frelimo), 
designadamente quando o 
ministro quis lançar a discussâo 

sobre a reforma da lei da terra. 
A escolha de Mulémbwè confirma 
agora a aposta num candidato 
“originârio do norte”. A 
presidência de Moçambique, tal 
como a da Frelimo, sempre esteve 
entregue a figuras do sul, 
nomeadamente da etnia 
changana. 
O facto alimentou algumas 
clivagens, centradas num pretenso 
favorecimento de investimentos e 
de politicas de desenvolvimento 
no sul, em detrimento do norte, 
visto como “excluido e atrasado”. 

O perfil cert;o 

Mulémbwè é um “nyanja” da 
rovincia do Niassa, no norte, 
erço da luta-armada de 

libertaçào. Depois de passar pelo 
seminârio, formou-se em Direito, 
em Maputo. 
A sua escolha significa que ele 

reùne o perfil traçado pela 
Frelimo para o lugar: boa 
reputaçâo politica dentro e fora 
do pais; respeito no seio do 
oartido; visào ampla dos 
iroblemas do pais. 
Vlulémbwè reùne alguns destes 
requisites, mas a sua reputaçâo 
politica em Moçambique tem 
uma rnancha. Nos ùltimos anos 
do regime monopartidârio, era 
ele procurador-geral da 
Repùblica, pretendeu lançar um 
“combate cerrado contra a 
corrupçâo”, prometendo 
denunciar nomes, mas acabou 
por nào fazer nada, O facto 
conotou-o corn uma certa 
imagem de inaeçâo e 
conformismo. 
Os criticos apontam-lhe também 
falta de carisma, o que poderâ vir 
a ser o seu grande ^‘calcanhar de 
Aquiles” perante o combate 
contra Afonso Dhlakama. 

Deseja a todos os clientes 
e toda a comunidade 

portuguesa em gérai um 
Boas testas e 

um Prospéré Ano Move 
é 

Mensagem para 
Nellie Pedre 
Nélia os meus parabéns 
Felicidade na vida 
Pela alegria que tens 
De ganhares esta corrida 

Trabalha constantemente 
Num programa semanal 
Tiveste um Undo présenté 
Mandado do Pai Natal 

Continua a trabalhar 
Que nâo te faite energia 
Para que possas chegar 
Ao "Queens Park" um dia 

Desejo-te Feliz Ano Novo 
Para os teus um Santo Natal 
Représenta o nosso povo 
No teu Partido Liberal 

Antonio Tabico'2001 

Music SL Video 

Queres o melhor da mùsica 
moderna portuguesa neste 
lado do AtISntico, em CD 

ou KT? 

416-539-0536 

Sismo 
semdanos 
pessoais nem 
materiaisna 
ilha açoriana 
da Terceira 
A cidade açoriana de Angra do 
Heroismo e freguesias limitrofes 
foram na passada segunda-feira, 
às 18:30 dos Açores, abaladas 
por um sismo de grau 3 da escala 
de Mercalli modificada que nâo 
provocou danos. O sismo, cujo 
epicentre se localizou a 10 
quilômetros da costa da ilha 
Terceira, foi sentido pelas 
populaçôes da cidade de Angra 
do Heroismo e das freguesias da 
Feteira, S. Sebastiâo e Ribeirinha 
e corn a intensidade de grau 2 na 
freguesia da Fonte do Bastardo., 
De acordo corn o Serviço 
Regional de Protecçâo Civil e 
Bombeiros, o abalo nâo causou 
danos pessoais ou materiais. A 
situaçâo continua a ser 
acompanhada pelo Serviço de 
Vigilâneia Sismica dos Açores 
(SIVISA). 
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Mulheres roudadas e violadas 
Um individuo de 25 anos foi detido 
pela Policia Judiciâria por suspeita 
de ter assaltado e violado, "corn 
aberrantes prâticas sexuais (sexo oral 
e sodomia), duas mulheres corn mais 
de 40 anos", no interior das suas 
residências, em Lisboa, revelou a PJ. 
Segundo a mesma fonte, os crimes 
ocorreram em Maio e em Setembro 
de 2000 e tiveram como vitimas uma 
mulher que vive sozinha e outra que 
reside com o filho menor. Em ambos 
os casos, O suspeito actuou durante a 
madrugada, penetrando pelas janelas 
no interior das residências das 
vitimas, que se situam no quarto e no 
quinto pisos. 
Jâ dentro do apartamento, o suspeito 
surpreendeu as suas vitimas durante 
o sono, ameaçando-as e 
amedrontando-as - num dos casos até 
corn a exibiçâo de uma faca - e 
forçando-as a indicar-lhe onde se 
encontravam dinheiro e outros 
valores. Obrigou-as também a 
entregar-lhe os cartôes multibanco e 
a revelar-lhe os respectivos côdigos. 
De seguida, violou-as "corn 
aberrantes prâticas sexuais", référé a 
Judiciâria. 
De acordo corn a PJ, em ambos os 
casos, apôs consumar os crimes, o 

suspeito prendeu as vitimas nas casas 
de banho, ameaçando-as corn novos 
crimes se dali saissem antes de ele 
fugir. Logo de seguida, o argnido 
utilizou os cartôes das vitimas para 
levantar dinheiro nas caixas 
multibanco mais prôximas. 
O suspeito encontra-se actualmente 
preso por envolvimento em crimes de 
furto qualificado e presumivel trâfico 
de droga. 
Entretanto, A GNR de Barcelos 
deteve, num acampamento de 
ciganos da Quinta das Andorinhas, 
em Barqueiros, Barcelos, oito 
homens e très mulheres na posse de 
grande quantidade de heroina (954 
doses) e cocaina (1121 doses), dez 
armas de fogo e muniçôes, artigos de 
ourivesaria, dinheiro português e 
espanhol, oito automôveis, 
aparelhagens de som e imagem, 
anunciou fonte daquela força de 
segurança. 
Por outro lado, em Marco de 
Canavezes, a Policia Judiciâria do 
Porto deteve uma jovem de 23 anos 
suspeita de ter abandonado terça- 
feira o filho recém-nascido no caixote 
de lixo da casa de banho de um café. 
O pequeno corpo estava metido num 
saco totalmente fechado. 

Governo arremata 
aumentos corn 2,75% 
A funçâo püblica vai ter aumentos 
salariais emjaneiro de 2,75 por cento. 
O Governo fechou o processo 
négociai sem o acordo de qualquer 
das très estruturas sindicais. A 
proposta final da équipa do 
Ministério da Reforma do Estado e 
da Administrâçâo Püblica ficou-se 
nos 2,75 por cento, com um aumento 
minimo de 3.600 escudos para todos 
os trabalhadores. Quanto ao subsidio 
de refeiçâo, o Governo deu mais vinte 
escudos, fixando-o em 700 escudos. A 
pensâo minima sobe 3,65 por cento e 
a de sobrevivência, tal como os 
salârios, é aumentada em 2,75 por 
ceiito. Nenhuma das très estruturas 
sindicais aceitou a proposta final do 
Governo, mas o Executivo, mesmo 
assim, fechou as negociaçôes, 
impondo unilateralmente os 
aumentos. Nem a Frente Sindical da 
Administraçâo Püblica (Fesap), 
estrutura da UGT que em seis anos 
de Governo socialista sô nâo assinou 
o acordo de 2000, recusou-se este ano 
a aceitar os 2,75 por cento. 

À saida da reuniâo, o dirigente da 
Fesap, Nobre dos Santos, disse que 
este ano nâo assinou porque "nâo 
havia qualquer possibilidade de 
acordo”, tendo em conta a perda do 
poder de compra dos trabalhadores. 
A Fesap manteve a sua proposta nos 
4,8 por cento, a mais baixa das très 
estruturas. O Sindicato dos Quadros 
Técnicos do Estado (STE), que 
começou o processo négociai 
exigindo cinco por cento, baixou até 
aos 4,5 "na esperança" que o Governo 
procurasse uma aproximaçâo ao seu 
valor, mas nada. 

LUCINDA 
iJ ' -%EAUTY SALON 

1466 Dundas Street W. 
Toronto, Ont. M6J 1Y6 

PHONE: (416) 536-0600 

•Pedicure 
•Manicure 
•Waxing 
•Make-up 

Boa$fe$la$! 

lotaria de Natal de 1.2 milhoes 
de centes vendida na Perte 
O primeiro préraio da Lotaria do 
Natal saiu ao nümero 34348, 2“ 
série, que corresponde à soma de 
1,2 milhôes de contos, enquanto o 
mesmo nümero da 1® série receberâ 
800 mil contos. Os bilhetes 
premiados foram vendidos no 
Porto. O segundo prémio, no valor 
100.241 contos calhou ao n“ 72190, 
mas nâo foi vendido, enquanto o 
terceiro prémio, de 40.096 contos 
foi para o n“ 61506, e deverâ 
beneficiar madeirenses, jâ que fo,i 
vendido no Funchal, apurou-se 
junto da Santa Casa da 
Misericôrdia. A extracçâo da 
Lotaria de Natal, que decorreu nas 
instalaçôes da Santa Casa da 
Misericôrdia de Lisboa, contou 
corn a presença da nova provedora, 
Gertrudes Jorge, e outros 
responsâveis daquela instituiçâo. A 
sala de extracçôes estava 
praticamente vazia, ao contrârio de 
outros tempos, em que "o povo se 
concentrava, aos berros, no Largo 
da Misericôrdia", como recordava 
José Felicio. Hâ mais de trinta anos 
que José Felicio, hoje corn 63 anos, 
acorapanha às extracçôes da lotaria, 
noraeadamente a do Natal, e jâ foi 
mesmo bafejado pela sorte. "Ganhei 
60 contos corn um segundo 
prémio", afirmava, enquanto tirava 

do bolso a carteira onde guarda, 
religiosamente, a cautela 
afortunada. Desta vez a sorte 
grande foi para o Porto, com o 
primeiro prémio, 2® série, a ser 
vendido pela Casa Astôria, que fica 
mesmo em frente à Estaçâo de S. 
Bento. Segundo informaram os 
responsâveis pelo estabelecimento, 
os irmâos Geraldes, o bilhete fol 
vendido a vârias pessoas, entre uma 
e duas cautelas: "Estâvamos em 
casa, em Rio Tinto (Gondomar) a 
seguir o sorteio pela televisâo. 
Quando saiu o primeiro prémio 
ficâmos corn a sensaçâo que teria 
sido vendido por nos. Viemos logo 
para aqui confirmar". "Nâo é um 
nümero que a casa tenha fixo", 
acrescentaram, sublinhando de 
seguida o facto de alguns dos 
premiados poderem nâo ser da 
cidade do Porto. "Passa por aqui 
muita gente para apanhar o 
comboio para a periferia". A Casa 
Astôria foi fundada em 1932 e é a 
segunda vez que vende a Lotaria de 
Natal. A primeira foi em 1938. O 
estabelecimento pertence a cinco 
irmâos, très deles- Manuel, Jorge e^ 
Joâo Geraldes - estâo ao balcâo, A 
1° série do primeiro prémio 
também foi vendida num 
estabelecimento da 'Invicta'. 

Portuguese Fish 
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Vinho do Porto 
iâ tem museu 
Dentro de très meses, num antigo 
armazém de vinho do Porto, em 
Massarelos, abrirâ ao publico um 
museu que vai enobrecer a historia do 
famoso néctar. Localizado a dois 
passes da Alfandega, no edificio 
ribeirinho podera o visitante apreciar 
a evoluçâo comercial do generoso 
vindimado nas arribas xistosas do 
Alto Douro. Destaque para o espolio 
da época dos Almadas. 
O investimento custou ao municipio 
cem mil contos. Trata-se de um 
projecto que faz a ponte entre 
patrimônios classificados, o da cidade 
do Porto e o do Douro. Nuno 
Cardoso, présidente da autarquia e a 
vereadora do pelouro da Animaçào 
da Cidade, Manuela de Melo, 
visitaram a cave ainda esventrada 
pelas obras, relevando a importâneia 
daquele espaço no contacto do 
püblico com a memoria do vinho 
fino. Dali e em eléctrico seguiram 
para a Casa do Infante, na Ribeira, 
onde ira estrear o primeiro de très 
circuitos museolôgicos. 
Durante a ampliaçâo do historien 
imôvel surgiram do subsolo diversas 
preciosidades arqueologicas, 
actualmente expostas em meticulosa 
harmonia arquitectonica entre o 
passado e a modernidade. Desde 

sempre sede de instituiçôes do burgo, 
na Casa do Infante passara a ser 
possivel observar a memoria da 
ocupaçâo romana, a Casa da Moeda e 
a Casa da Alfândega. 
Este "simbôlico" projecto de 
intervençâo remonta a 1989, "corn a 
liderança politica de Fernando 
Gomes e Manuela de Melo", lembrou 
o présidente da Câmara. O factor 
pedagôgico aliado às novas 
tecnologias permite uma visualizaçâo 
acessivel e aliciante do percurso 
histôrico da urbe. 

SÔ PAGA EIV 

_jHanueù ia ^iùpi 

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 decorar 
a sua casa no NATAL pode comprar 
agora e pagar sô em 2003!!! 

ARTIMOVA Furnilïure Plus, 
onde a quaiidade e o bom 
gost;a, andam lado a lado. 

Que ricas Fest;as!!! 
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Menos acidentes 
mas mais graves 
IMùmero de feridos graves nos dois 

primeiros dias da operaçâo 
«Viver SOOS» aumentou 96°/o 

A sinistralidade registada nas 
estradas portuguesas nos primeiros 
dois dias da habituai operaçâo 
natalicia da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) é mais grave do 
que a verificada no periodo 
homôlogo do ano passado. De 
acordo corn os dados provisôrios 
coligidos pela GNR, no âmbito da 
operaçâo «Viver 2002», na sexta- 
feira e no sâbado ocorreram 790 
acidentes, menos 136, ou seja, uma 
diminuiçâo de 14,7% em relaçâo ao 
idêntico periodo de 2000. No 
entanto, o nùmero de mortos 
(11) manteve-se e o volume de 
feridos graves aumentou 96% 
(57 pessoas em 2001, contra 
29 em 2000), enquanto a 
diferença de feridos ligeiros, 
cifrado em apenas um (218 
em 2000 e 217 naqueles dias), 
nâo tem significado. Em 
termos de consequêneias 
comparadas, cada acidente 
nestes dois dias foi 
responsâvel por 0,013 mortos, 0,072 
feridos graves e 0,27 feridos ligeiros. 
No ano passado e no periodo 
homôlogo, a relaçâo foi, 
respectivamente, de 0,011 mortos; 
0,031 feridos graves e 0,23 feridos 
ligeiros. 
O dia de sâbado foi o mais grave. 
Apesar de ter diminuido 21% (104 
casos), o numéro de acidentes em 
relaçâo ao dia homôlogo do ano 
passado, as estatisticas relativas aos 
feridos graves registaram um 
acréscimo de 185,7%. Dos 57 
recenseados em dois dias, 40 foram 
vitimas de sinistres ocorridos no 
sâbado. Por distritos, o que mais 
acidentes registou nestes dois dias foi 

o Porto, corn 115 sinistres (14,5% do 
total), ficando igualmente à frente no 
ranking do que mais feridos ligeiros 
registou (36). Os seus très feridos 
graves estâo muito longe dos 15 
registados em Setùbal ou dez em 
Santarém. 
No «topten» dos distritos corn maior 
nùmero de acidentes nestes dois 
dias, seguem-se Aveiro (104); Lisboa 
(97); Setùbal (72); Braga (66); Faro 
(49); Coimbra (44); Santarém (39); 
Leiria (36) e Viseu (29). 
O distrito de Setùbal lidera os 

registos de feridos graves (15), 
cabendo a Aveiro o comando 
relative ao nùmero de ôbitos - très. 
No mesmo periodo, a GNR 
fiscalizou 15.989 condutores, tende 
detectado 1.106 que circulavam em 
excesso de velocidade e 78 corn 
niveis de alcool no sangue superiores 
aos maximes permitidos (0,2 gramas 
por litre). O dispositive que a GNR 
tem nas estradas portuguesas até ao 
dia 2 de Janeiro implica a presença 
diâria de 534 patrulhas e 1068 
homens da Brigada de Trânsito. As 
brigadas territorials e fiscal e 
unidades de réserva asseguram o 
contribute de 596 patrulhas e 1.196 
homens por dia. 

Escolas corn tradiçâo 
obrigadas a fechar 
A Escola Secundâria David Mourâo- 
Ferreira, em Lisboa, poderâ fechar as 
portas em 2003 e o liceu Rainha D. 
Amélia deverâ mudar de instalaçôes 
nesse mesmo ano, altura em que 
também poderâo ocorrer fusôes entre 
quatre estabelecimentos de ensino da 
cidade - Ferreira Borges e Fonseca 
Benevides, Marquès de Pombal e 
Machado de Castro -, segundo uma 
proposta da secretaria de Estado da 
Educaçâo. Apresentada aos conselhos 
executives dos estabelecimentos de 
ensino referidos, a proposta nâo colhe 
a adesâo dos professores e apanha 

desprevenidos os alunos que gozam 
férias natalicias. O Parque Escolar n° 
1 de Lisboa - que integra as 11 escolas 
localizadas entre a Baixa Pombalina e 
Algés - vai ser reformulado, ao que 
tudo indica, no periodo que 
antecederâ o começo do ano lectivo 
2003/2004, por causa da escassez de 
alunos. A Secretaria de Estado da 
Educaçâo propôe que a Escola 
Secundâria de Ferreira Borges se 
funda corn a Fonseca Benevides, 
mudando-se para as instalaçôes desta, 
na Avenida Lusiada, e deixando a 
Rua Jau. 



Morreu o mdsico-poeta 
Orlando Bettencourt 

04/03/1027 - 23/12/2001 
O conhecido e estimado mùsico-poeta Orlando 
Bettencourt, natural da Ilha Graciosa, onde nasceu 
em 4 de Março de 1927, faleceu nos EUA, no dia 23 
de Dezembro de 2001, quando la se encontrava de 
visita a familiares. 
Orlando Bettencourt, deixa sua extremosa esposa. 
Maria Mercês da Silva Bettencourt; quatro filhas, 
Vera, Célia, Vilma e Fâtima, respectivos genros e 6 
preciosos netos, Adriana, Robert, Monica, Milton, 
Kayla e Kevin; sens irmàos Manuel, Etelvina, Noé, 
Jorge, José Francisco e Almerinda. E, ainda, 80 
sobrinhos e uma tia, em Ottawa. 
Orlando Bettencourt, era sôcio do Graciosa C. 
Centre em Toronto e do Vasco da Gama, do Brasil e um ferveroso benfiquista. 
Orlando Bettencourt, foi um brilhante tocador de guitarra e um poeta popular de 
mérito. 
O enterro do inditoso amigo Orlando Bettencourt teve lugar ontem, dia 26, corn 
Missa na Igreja de Santa Cruz, em Toronto. 
A familia enlutada as nossas sentidas condolências. 

No passade Sâbado, o Lusitânia de De resto, tudo bem. 
Toronto, apresentou aos sôcios e Parabéns. BOAS FESTAS. 
amigos, um convivio de Natal, 
corn müsica, presépio ao vivo, 
comes-e-bebes para as crianças e 
sorteio do Cabaz de Natal. 
Eddy Silva, foi o MC de serviço 
e, as senhoras Lùcia Soares e 
Natalia Sousa, "deram a mâo" 
aos mais pequenos na realizaçào 
do bonito presépio ao vivo. A 
armaçâo do presépio esteve a 
cargo dos sôcios Luis Rocha e 
José Monteiro. 
A Suzy e o Deodato Garcia, 
deram também o seu apoio 
habituai. 
Os felizardos que receberam os 
Cabazes de Natal, por sorteio, 
foram os seguintes: 
Delfino Viveiros, Valentino 
Gomes, José Tavares e Maria 
Augusta Aparicio. Uma noite 
bem passada, corn o senâo de ter 
poucos sôcios na sala. Que se 
passa, lusitanistas? Sejam 
lusitanistas até à morte! Nem 
deixem cair o que levou tanto 
tempo a criar. 

O MILéNIO 
Quinta-feira, 27 Dezembro, 2001 

Presépio vivo no 
lusitânia de Toronto 

 [2 
COMUNIDADE 

on Boy 

A alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. 0 Tabico, 

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

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street em Toronto 
(a noue da College St.) 
Telefone: 416-964-3211 

Nesta épocafestiva visite 
Joe da Costa na Addison on Bay. 
Até 13 de Janeiro de 2002 nâo 
paga juros nos carros novos de 
2001/02, por 4 anos. 
tlabiiite-se a ganhar um minimo 
de $500. dôiares, $2.500 
ou ovaior total do carro. 

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

AMDS A® SI[B'/Q(Ç® 
[DA ©DWQJWBŒADI 
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NATAl da CiRV-fm, FPtv-SiC e 0 Milénio 
lima confraterniiaçào para lembrar 
Depois do êxito da tradicional "Open 
House" natalicia, nas instalaçôes 
prôprias, a equipa liderada por Frank 
Alvarez foi ao exterior celebrar, em 
alegre convivio, o Natal'2001. 
Foi no acolhedor restaurante Lisboa- 
A-Noite, ao som quente e bem 
ritmado da dupla Daniel Fernandes- 
Valdemar Mejdoubi e um excelente 
serviço liderado pela sempre jovial e 
simpatica, Adélia Mejdoubi. Tudo 
apropriado para uma noite em 
grande. 
E assim aconteceu. 

Executive, produtores, companheiros 
dos varies serviços, técnicos, e 
membres das familias de cada um dos 
que labuta diariamente na CIRV-fm, 
FPtv-SIC e O Milénio, irmanados no 
mesmo torn, saborearam uma 
deliciosa refeiçâo e divertiram-se corn 
as peripécias da noite. 
O mais hilariante foi a montagem que 
o Eric Moniz e o Domingos Melo 
fizeram corn as asneiras (Blupers) 
cometidas ao longo do ano nas 
gravaçôes efectuadas pela "rapaziada" 
dita responsâvel. 

Sô ouvindo se acredita. Foi um 
vendaval de gargalhadas... 
Como o jantar foi lauto, foi necessàrio 
bailarico para ajudar à digestâo. Era 
ver quem dançava pior! 
Na parte final, Frank Alvarez fez as 
honras da casa, enalteceu o trabalho 
de todos, embora salientasse corn 
ênfase o trabalho dos que estâo à 
frente da FPtv-SIC pois, segundo 
repetiu, a FPtv-SIC é a segunda 
estaçâo étnica na rede de Cabo 
Digital Rogers, em termes de 
subscritores. 

Desejou a todos um Santo Natal e 
felizes festas. 
Que o Ano Novo traga mais 
compreensâo e paz ao mundo em que 
vivemos. 
Fechou, corn chave de ouro, 
convidando os présentes para dançar 
e, depois, "atacar" o marisco. A malta 
agradeceu, atacou o marisco e nem 
pensou em dançar. Uma desfeita 
destas nâo se faz ao senhor 
présidente, bolas! 

BOM NATAL, feliz ANO NOVO! 

Siâff. astzas 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 
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EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 

um serviço completo ao seu automôvel 

Trabalho garaiitido em todas as 

reparaçôes mecânicas e bate-chapas. 

Confie em EXPO SOOO 
EXPERIÊNCIA E HONESXroADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel C416) 533-2439 940 Lansdowne Ave. 
Raûl (416) 330-6295 BMMing #24, Toronto, Ont. 
Pager; 372-2428 ^ l"®"''®® 



\6  

ARTES E ARTISTAS 
Quinta-feira, 27 Dezembro, 2001 

O MILéNIO 

j Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu t;radicional 

CiRV, PARTIDAS DE TOROHTO A 20,21 E 27 RE IANEIRO RE 2002 
FOR UMAOU DUASSEMANAS. 

TERRA UMAS MERECIDAS FéRIAS NAS AREIAS ESCAioANns DA 
REPüDLICADOMINICANA! 

Visite a Happy Traveiiers na Gaieria Shopping Centre, 
naDufferine Dupont, em Toronto 1131 

Q 

lŸaoUUn 

411 
I casa ORQjuiDEa | 

YOUR FAMILY CLOTHING STORE 

Teresa and Tony 

763 Dundas St. W. 

^ Toronto 416-603-4293 

325 Central Parkway W. 

Mississauga 905-6151402 

^ecom^om 
FINE JEWELLERY & GIFT 

AmériCO Amaral S02 Dundas St. W., Toronto 416-603-3068 

David Costa 
& Associates 
l. a unierslA dvoga d o.s 

1015 Bloor St. W. 
Toronto 

Tel: 416-535-6329 

"A cerveja dos 

portugueses" 

QRANDIIIFISIALr 
de Natal eAno Novo 

NoscaiTOsnovos 
Ofeita Umitada 

Valida atoDoL 31/01 
Também 

fantasticosaido 
noscarrosusados 

2001 s 
PAY NO GST 
PLUS GET 
snaoo 

Rebate _ 

2002 s 
Pay NO GST 
PLUS GET 
$500 
Rebate 

§ Mercedes 300se 
Executive car 
Fully loaded, leather, 

1^1^ P/sunroof, Heated seats 

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

f030 tOtig $t. West Of Sfftliiirst Audi A4 
1.8 T Quanro 
Low Kms., loaded. 
P/sunroof, heated 
seats. Like new. 

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

YOUR DOWNTOWN WUHIVAM arORE €» YOUR POWWTOWM MWIVAW gTOBg Q YOUR POWWTOWN MtMtVAH »TCtf»e O YOUR DOWNTOWN MWtViW «T( 

|0 YOUR DOWNTOWN MINIVÀN «tORg W YOUR IKWNTOWN MINIVAN »TORE O YOWi tXiWNfOWWrMtHtVAM «TORË à «TORE 

I 
N» 

I 
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MISCELâNIA 

Stoistüîa vm Malll 

Estes preços estarâx) em vigor até o 
dia 31 de Dezembro, 2001, 

enquanto houver em armazém. 

iSf^zarella 
ch^baH 

nTÎrui|é maîd* 
^.ngpjulcè- ^ 

.gîg§n,glant« 
'cann^ vegetables 

waliuits 
largehan 
vanety 
product of U. 

cream 
ntrft 
250 g ; 

L i 

voltïou ao Parque Mayer 
O "peso-pesado" do riso, Fernando Mendes -com um bom naipe de artistas-, voltou ao velho 
Parque Mayer para encabeçar a revista à portuguesa, "2001 Odisseia no Parque". 
A dupla, Fernando Mendes e Carlos Areia, que tantos momentos de alegria 
proporcionaram aos portugueses na TV, estâo em grande nesta revista, "2001 Odisseia no 
Parque", jâ em exibiçâo no Teatro Maria Vitôria. A fina flor esteve na estreia: Padre 
Melicias, Eusébio, Sâ Pinto, Paulo Caetano, Camilo de Oliveira, Paula Marcelo e Freire 
Costa, Joaquim Monchique e Wanda Stuart, entre outros. 
Na fotografia, Fernando Mendes rodeado por Joana Figueira e Filipa Gordo, numa cena 
hilariante da revista. Podre e abandonado, o velho Parque Mayer voltou um pouco à alegria _ 
de outros tempos... | 
Deu um ar da sua graça! I 

m/ç'ii Mm 

'^g/gggSSSSSS^ 

EXTRA 
5-year/100,000 km 
comprehensive 5-year 7100,000 km 

limited powertrain and 5-year unlimited km 

and perforation warranties 24 hour roadside 

assistance for 5-year 7100,000 km** 

KIA Oowntovyr 
4,a861-1010 
2 Eastern Ave. 

(a este da Parliament) 
Toronto Ontario M5A 1H3 

starting MSRP of a MY2002 Rio RX-Vis Licença, impostos, frété, PDE e seguro sao extra. Dealer 
poderà vender mais barato. Preços podem alterar sem aviso. Veiculo poderâ nâo corresponder à 

fotografia. "hipotese de algumas restriçôes. Contacte o dealer para mais informaçôes. 

96 horsepower 

1.5 litre, 4 cylinder, DOHC engine 

60/40 split folding rare seats 

5 speed manual transmission 

Dual Airbags 

Steel side-door impact beams 

AM/FM stereo 
RICHMOND ST E 

FRONT ST 

Desde Ja e altura de todos terem 
um carro bem feito 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cable, 
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 

Um sonho tornado 
REALIDADE! 

Visitealola 
ROBERS VIDEO 

mais Denode si, 
levante a 

Gaixa Digital 
e mande activar 

0 novo Canal 
Festival PonuguDs 

TV-SIC. 

A melhor prenda de Natal! Q ROGERS' 
Digital Cable 

eentpre 
da para rlr, estcir 
com FPTV-SIC é 
indispensavel para 
laanter o bom hiimor) 

Tsmmm 
Ganância 

Acompanhe Fnv^G, 24 floras per ma 
Para mais detalhes ligue para ClRlHm: 

EM TERMOS DE PROGRAMAÇÂO 

"O TOP DOS TOPS ESTA NO FPTV-SIC" 

«Continuar com fiitebol e nova telenovela em 2002», promessa de Frank Alvarez, nos sens 
agradecimentos anuais à grande famflia da CIRV-fm /FPtv-SIC e Milénio. 

Frank Alvarez, Présidente do grupo de comunicaçôes CIRV/FPtv-SIÇ e Milénio, prometeu mais fiitebol e nova telenoyela para 2002, quando se 
dirigiu aos ouvintes/tele-espectadores e leitores neste fîndar de 2001. 

Para jâ, este fim*de-semana, sexta-feira, dia 28, às 16h00, o ALVERCA-SPORTING e, no Sâbadô^ também às 16h00, o ACADÉMICO DE VISEÜ-F.C. 
PORTO. Ambos os jôgos a contar para os oitavos-de-final da XAÇA DE PORTUGAL. Nâo percam pitadinha das sempre surpreendentes «partidas» 

da Taçà^ Bern disposto e feliz corn os acontecimentos, Frank Alvarez, fez o agradecipierito pùblico em verso. «Saiu», assim: 

Os rtossos amigos sâo tantos 
Tâo diferentes mas tâo iguais 
Que nem sabemos quantos 
Nos Saddam nos NATAIS: 

Que bom ter o NATAL 
Para sentir corn fervor 
Este amor sem iguai 
De quem nos quer corn amor! 

Tanta carta, tanto postal 
Chegou às nossas mâos 
A dizer-nos’. BOM NATAL! 
Somos todos irmaos. 

Por nâo podermos enviar 
A todos um simples postal 
Vou, agora, neste lugar 
Desejanvos BOM NATAL. 

BOM NATAL a quera nos escreveu 
Enchendo-nbs de felicidade 
A nossa àrvore cresceu 
De cor e fraternidade! 

BOM NATAL patrocinadores 
Companheiros sem igual 
Corn amigos como os senhores 
É inais feliz o nosso NATAL. 

BOM NATAL mûsicos e cantores 
Que nossos dias alegraram 
Corn taiento e sem favores 
Nossas gentes conquistaram. 

Clubes, parôquias, associaçôes 
A todos BOM NATAL também 
Sem vos os nossos coraçôes 
Estavara mais longe de Belém! 

Aos ôrgâos de informaçâo 
Nesta onda de amizade 
Pedimos neste NATAL 
ÜNAM-SE pela comnnidade! 

Assim tereraos corn certeza 
Mais paz nos coraçôes 
Ergamos a CASA PORTUGUESA 
Para as novas geraçôes. 

Que o NATAL seja exemple 
Neste mundo de incertezas 
E que o LAR seja o templo 
Das familias portuguesas. 

Se eu fosse capaz de imitar 
Os poetas da nossa terra 
Gritaria, sem cessar; 
Vivam o NATAL, acabem a guerra! 

Frank Alvarez 
Présidente 

Conceitos nâo sâo precisos 
Aqui ou noutros paises 
Se nada tens, dâ-nos sorrisos 
Assim, seremos todos felizes. 

Aceitem todos a gratidâo 
Do Milénio, CIRV e Festival 
Português. 
Do fundo do coraçâo 
BOM NATAL mais uma vez! 

Para quê mais palavras? 
Estejam connosco corn o mesmo prazer corn que estamos convosco, para mais um ano de sucesso. 

BEMHi\JAMm 
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INTERNET 

Net chega a mais bïbliotecas em Portugal 
Cwww.bn.pt;] 
Sâo 23 as bibliotecas que, no proximo ano, vâo 
passar a ter postos de acesso livre à World Wide 
Web: Alenquer, Alijô, Aljustrel, Almada, Arcos 
de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Beja, Castro 
Daire, Faro, Guimarâes, Lagoa, Montemor-o- 
Novo, Odemira, Oeiras, Oliveira do Bairro, 
Portimâo, Pôvoa do Varzim, Sâo Bras de 
Alportel, Tâbua, Tondela, Vila Franca de Xira, 
Vila Nova de Famalicâo e Vila Pouca de Aguiar. 
Cada uma destas bibliotecas da Rede Nacional 
de Leitura Pùblica terâ très postos de Internet, 
corn acesso gratuito, o que représenta um 
investimento do Ministério da Cultura no valor 
de 29 mil contos (144651 euros), que se destinam 
a aquisiçâo de material informâtico, instalaçâo 
desse material e formaçào dos técnicos das 
bibliotecas. 
Este apoio surge na sequência de um protocole 

assinado em 1999 entre o Institute Português do 
Livre e das Bibliotecas (do Ministério da Cultura) e 
a Fundaçâo para a Computaçâo Cientifica 
Nacional (dependente do Ministério da Ciência e 
Tecnologia) intitulado Internet nas Bibliotecas e no 
âmbito do quai jâ foram insfalados postos de acesso 
à Internet em 20 bibliotecas (num investimento que 
ronda os 20 mil contos). 
Trata-se de um programa que visa valorizar as 
bibliotecas da Rede de Leitura Pùblica e que, nas 
palavras de José Conde Rodrigues, secretàrio de 
Estado da Cultura, além das vantagens obvias para 
os leitores - o acesso à Internet é também um meio 
de aprendizagem e de acesso à cultura - é, sem 
düvida, uma mais-valia para estas bibliotecas: a 
biblioteca vai além da sua utilizaçâo habituai, que 
é emprestar livros, e isso pode levar la pessoas 
que de outra forma nâo frequentariam o espaço. 

Todos 
ganham! 

no 

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

pessoal no SottoBank, receberâ um cartâo para raspar e 

ganbar um prémio surpresa. Todos os cartôes têm um 

dos seguintes prémios: uma conta a prazo no valor de 
$500, um cacbecol, um gorro ou uma caneca. Como vê 

é sô raspar e ganbar! 

Toronto 
1 lOÜ Dundas Street West 

Toronto, Ontario 
M6J 1X2 

Tel: 41(1-588-8597 

Brampton 
135 Main vSlreet North 

Brampton. Ontario 
LüX 1M9 

Tel: 905-457-909() 

Hamilton 
281 Barton Street East 

Hamilton, Ontario 
L8L 2X4 

Tel: 905-521-5635 

1502 Dupont Street 
Toronto, Ontario 

M6P 3S1 
Tel: 416-533-7686 SOTTOB 

SOTTOMAYOR BANK CANADA 

Algumas restriçôes poderào ser aplicadas. O depôsiio a prazo é por 12 me?es e a taxa de juro é de 1.70*Ni an ur.o à data da publicaçàc desce anüncio, pode'ido ser alterada 
sem aviso prévio. O juro serâ page anualmenie. A oferta expira a 1!) de Fevereiro de 2ÜU2, podendo ser alteiacla ou terminada em qiialquer momenic sem aviso prévio 

Depôsito minimo para novos clientes: $50 (conta à ordem ou Investor). Depôsito ir.inimo para cliente existente»; $2,500 (o dinh^iro terâ que vir de outra instituiçâo 

financeira). A présenté oferta nâo é cumulativa corn outras ofertas. 

WWW. 
SITES 

CRIANÇAS 
vrww. superklâs. corn 
Eis um site especialmente dedicado aos mais 
novos.Esta publicaçâo online independente é 
vocacionada para os jovens, educadores e 
professores. Aqui os cibernautas vâo encontrar 
software éducative sobre as mais variadas 
disciplinas. Apesar de estar em inglês é uma pagina 
bastante acessivel. Uma oportunidade para subir as 
notas. 

CINEMA 
vrww.movie-mistakes. corn 
Quando um filme é realizado existem centenas de 
pormenores a ter em atençâo para que tudo saia 
como deve ser. O Movie-mistakes dedica-se a 
reunir todo o género de erros nas obras 
cinematogrâficas. Este site permite-lhe divertir-se 
ao visualizà-los. 

SORTE 
www.sortudos.net 
Sortudos.net trata-se de um novo portai, que 
disponibiliza concursos, promoçôes e prémios. 
Nesta pagina encontra informaçôes sobre vârios 
concursos e a forma de participar em cada um. Se 
estiver interessado em tentar a sua sorte, pode 
ainda optar por receber newsletters semanais corn 
informaçôes e novidades. Assim estaré sempre 
actualizado sobre o tema. 

MONDIAL 
fifaworIdcup.yahoo.corn 
Agora que jâ sabe corn quem vai jogar Portugal, 
pode consulter o site do Mundial de Futebol 2002 e 
veriticar o calendârio dos jogos. Encontra também 
links para noticias e informaçôes sobre as équipas 
que fazem parte das confederaçôes de futebol. 

FOTOGRAFIA 
http://foto.sapo.pt 
O Sapo.pt disponibiliza um enorme directôrio de 
canais tentando promover a interactividade corn os 
internautes. O Foto-Sapo.pt é o novo canal que 
permite aos utilizadores guardar na Internet as suas 
fotos e assim criar um album digital. Depois pode 
mander tazer postais e camisoias corn as suas 
fotos favorites. 

VIAGENS 
www.michelin.com 
Para além de muitas outras possibilidades, este site 
permite-lhe traçar um destine e partir em 
segurança. Isto porque a Michelin trata do reste, 
informando-o dos restaurantes, hotéis, condiçôes 
meteorolôgicas, trâtego, mapas e muitos mais 
dados üteis à sua viagem. 

PRÉMIO 
www.nobel.no 
No dia em que se realiza a cerimônia de entrega 
dos Prémios Nobel de 2001, sugerimos-lhe o site 
oticial desta fundaçâo. Veja aqui os premiados 
deste ano e de anos anteriores nas diverses 
categorias, os discursos do evento e ainda, para 
ficar a saber um pouco mais, consulte a historié do 
Prémio Nobel. 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Terâ mais energia mental neste momento da sua vida. Ira 
identificar-se bastante com as suas ideias e procurara 
lutar por aquilo em que acredita. Concretamente, podera 
mesmo conhecer alguém que defenda agressivamente as 
suas ideias. 

TOLtRO - 21/04 A 20/05 

Com a passagem da Lua pela Casa XI, sector astrolôgico relativo 
às actividades de grupo. A expressâo das suas ideias em grupos, 
ou com os amigos, deve fluir com toda a naturalidade. 

GÊMC08 - 21/05 A 20/06 17 
Estabilizara a sua mente, preparando-a para uma maior 
coordenaçào dos sens objectives. Compreenderâ mesmo a 
causa de certos momentos menos positives, preparando-se 
para os ultrapassar. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Esta semana sera oportuna para uma audacia, para dar corpo 
a um empreendimento especial ou para dar mais relevo a 
uma situaçâo do passado. Apenas uma especial atençâo: nâo 
pense que todos sentem como voeê para nào se arriscar a 
ferir, desnecessariamente, aqueles que estâo por perto. 

LEàO 22/07 A 22/Oa 
Intelectualmente vai estar mais active, pelo que, sera um ôptimo 
dia para se ocupar de projectos importantes, que dinamizem e 
lhe tragam maior projecçâo pessoal nesta altura da sua vida 

ViROCM - 23/08 A22/OI 
“RT 

Marte em bom aspecto corn Mercùrio aumenta a sua 
capacidade de comunicar tanto corn amigos como corn colegas 
de forma efectiva. A utilizaçào prâtica do seu tempo e energia 
certamente vira a dar os sens frutos, trazendo consigo bons 
momentos para todos. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Corn a passagem da Lua pela Casa VI (relativa à 
organizaçào interna e à eficiência), o seu corpo esta mais 
sensivel a todas as formas de desintoxicaçào: uma dieta, um 
regime alimentar diferente, uma limpeza fisica ou espiritual 
terào um efeito redobrado. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Esta sera uma boa altura para poder expressar, corn maior 
objectividade, os seus pontes de vista. Estarâ preparado para ser 
mais criativo e autêntico em tudo aquilo que diz, que escreve e 
que comunica. 

SAGITARIO - 22/11 A 21/12 

A comunicaçào corn os outres pode tornar-se menos objectiva, 
menos realista, mas, por outre lado, sem barreiras, mais fantasista 
e imaginativa. Pode ser um momento ôptimo para mostrar as suas 
mais profundas sensaçôes, sentimentos e emoçôes. 

^,^^CAPRICÔRNI0 -22/12 A 20/01 /y/ ^ J,^\ 

Corn a Lua na sua Casa III terâ um dia movimentado, active e 
favorâvel para contactes e para tratar de assuntos de râpida 
resoluçào que dizem respeito ao seu quotidiano. Uma 
coincidência, um telefonema, uma noticia poderâ servir nesta 
altura de elemento estimulante. 

AQLÀRIO - 21/01 A19/02 

O seu desejo de actividade procurarâ, neste dia, lançâ-lo em novas 
situaçôes, em que a aeçâo, o anseio de movimento se possa 
realizar. Se a sua posiçào profissional lhe nào der oportunidade 
para este escape de que nécessita, nào hésité em,' pelo menos, 
mudar de ambiente, viajando ou praticando uma actividade fisica 

Peixes -20/02^0/03 

A passagem da Lua pela sua Casa I (sector astrolôgico do EU) 
poderâ reforçar a sua individuahdade. Tente concentrar a 
personahdade que o caracteriza, canalizando toda a energia 
disponivel para a criaçào de um projecto profissional, ou que 
constitua para si um desafio importante.  

HORIZONTAL 

l-Sepultura;instru- 

mento musical.2-Rio 

português;assim se- 

ja..3-Terra de moi- 

res ;simb.quim.do as 

tato.4-Antigo peso 
de 15 quilos;pau de 

charrua.5-Interj.u- 

sada ao telefone; 

convocar.6-Laço a- 

pertado;fruto sil- 

vestre;larva do 

queijo.7-Rio da Rùs 

sia ; répété;particu- 

la afirmativa do 

dialecte provençaf- 

  8-Torna a mastigar; 
sopé.9-Separa;amar apaixonadamente.10-Nota musical;exa- 

mina com atenqâo.ll-Vivenda;nome de mulher.12-Guardara 

silêncio;expressâo. 

VERTICAL:-l-Nêspera.2-Ave de rapina;arma de guerra;adv. 

de lugar.3-Salmoira;contrârio h moral.4-Grosseira; sa. 

5-Detesta;brisa.6-Governanta;Base Aérea Portuguesa.7~ 

Acredita;nome de mulher,8-Nota musical;linguagam obscu- 

ra. 9-Estimara;amolgar. lO-Reconquista ;estéril>,ll-Prefi- 

xo; fragmente de louça quebrada;alas,12-Ave de rapina. 

SOLUÇÂO NA HORIZONTAL •aseaqieaeiao- 

ZT ‘BPViBiBSEo-xi •BSTpBueiaaio-OI *^B^opB;B j;osi-5-B‘.BqBlBU 

-irany-g ' ooi Baaqx 5 xqo-z ' ®3B î BXOIIIB ; ofij-g *aBuiBqo i OJB I o-ç • BD 
-OXDÎ BqoaxB-i; • oi 5B i BniBaxo>;-g -uamB i B i BOO-^ •nixuBpo ;BduiB3-x 

Benedetta^s 
Psychic Studio 

Fortune Teller 
• Fala do seu passado, présenté e futuro. 

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

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

-^ 625 Sheppard Ave. W. Leltura da palma 
{clt BâtIllII’Sl!:} da mâo, cartas e 

Especial bola de cristal 

d, -5 - 03g,Qgg2 'ssss 

r» ★ 

Quer aprender mûsica? 
Procura instrumentos musicals a preços acessiveis? 
A soluçâo esta na JLH I - Jj- 

MUSIC 
Rogers Road, em Toronto V 

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

Vende e repara instrumentos, grava, 

tem escola de mûsica e... tem 

descontos especiais até ao fim do ano: 

20% nos instrumentos; $5. dôlares por 

^ liçâo e 30% no "combo"! 

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

Telefone: 416 BS1-333S 
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AQU<^RIO 
U TEL: C416] 588-4300 BOAS TESTAS 

1212 Dundas St. W. TORONTO A TODOS OS CUENTCS C ANIOOS 

"Este é 0 album que se parece mais comigo" diz Enrique Iglesias 
"Sei que é um risco, mas 

estou confiante. Quando se 

quer ter sucesso, seja no que 

for, é preciso arriscar." 

“Escape”, que foi lançado por 
Interscope Records em Novembro de 
2001, sera uma grande surpresa para os 
fas incondicionais que fizeram de 
Enrique Iglesias o artista de lingua 
espanhola mais vendido em todo o 
mundo e para todos quantos tornaram 
o seu primeiro album cantado em 
inglês, Enrique, de 1999, dupla platina 
(seis milhoes de copias vendidas em 
todo o mundo). Porquê? Porque, ao 
contrario do primeiro single do album, 
a balada intima "Hero" (lançada em 25 
de Setembro de 2001), Enrique 
apresenta müsicas rock proprias para 
serem cantadas em estadios, o que 
reflecte a sua paixâo pela müsica com a 
quai cresceu. 
"Nâo estava a pensar em tendências. 

Foi espontâneo. Nâo sabia onde iria 
parar este album. O ponto de viragem 
foi 'Don't Turn Off The Lights.' Steve 
(Morales, co-produtor/co-escritor) e eu 
estâvamos a fazer experiências com a 
percussao, depois introduzimos 
guitarras e o resultado foi tâo diferente 
do que eu tinha feito até entào, que 
ambos exclamâmos: 'Mas que diabo é 
isto?"' 
Era rock 'n' roll- em grande estilo. De 
"Don't Turn Off The Lights" (e a sua 
versâo em espanhol, "No Apagues La 
Luz"), passando por "Making Love For 
Fun", "I Will Survive" até "World 
Crashes Down", Iglesias desafia as 
expectativas e revela os sens dons de 
autor. 
"Sou e sempre serei latino, mas a 
minha müsica nâo o é. Mesmo quando 
cantava sô em espanhol, era müsica 
pop. O que a tornava latina era a 
pessoa que a cantava. Sempre disse que 
fui influenciado pelos müsicos dos 
anos 80; Dire Straits, The Police, U2, 

até Bruce Springsteen. O que mais me 
agrada nesta müsica é o facto de ter 
sido composta para ser tocada em 
espaços énormes. Ainda vai ser melhor 
cantar as cançôes deste album em 
concerto, porque posso ver milhares de 
pessoas a cantarem comigo. Sâo 
cançôes que eu imagino as pessoas a 
ouvir no carro, entusiasticamente, a 
marcar o ritmo no volante e a cantar a 
plenos pulmôes, divertidas." 
Este novo grande passo em frente de 
Enrique Iglesias nâo surpreende quem 
esteja a par da sua carreira. A sua 
independência marcada estâ patente 
em todos os sens actos, desde a 
promoçâo da sua primeira maquete 
sob um pseudônimo, aos triunfos em 
lingua espanhola que lhe abriram o 
caminho da fama. A sua natureza 
engenhosa, tanto lhe permite ser um 
dos poucos artistas pop que escreve a 
maior parte das suas müsicas, como 
fazer uma notôria apariçâo no 
programa de râdio e televisâo do 
chocante moderador Howard Stern. 
Até a escolha de "Hero" para single 
inicial do âlbum “Escape” vai contra a 
corrente: ditam as regras que uma 
balada nunca é o primeiro single de 
um âlbum. Todos os singles de Enrique 
- "Bailamos" e "Be With You" (a.k.a. 
"Solo Me Importas Tu"), que atingiram 
o topo das tabelas, bem como "Rhythm 
Divine", que foi um êxito dos Top 30, 
ou a sua versâo de"Sad Eyes", de Bruce 
Springsteen e o seu dueto corn 
Whitney Houston "Could I Have This 
Kiss Forever" (que também integra o 
âlbum Maiores Êxitos de 2000, da 
artista) - tinham um ritmo enérgico. 
"Mas esta cançâo tem algo de especial", 
diz Enrique Iglesias. "Parece tâo 
perfeita. È como um sussurro ao 
ouvido, que vem directamente do 
coraçâo. Quero que os homens digam 
'Era isto que eu gostava de dizer à 
minha namorada' ou que uma mulher 
diga 'Quem me dera que o meu 
namorado me dissesse o mesmo.'" 
Enquanto "Hero" satisfaz a faceta de 
Enrique Iglesias como cantor de 
baladas românticas, o resto do âlbum 
alimenta o fogo do rock 'n' roll que 
arde no seu coraçâo. "Nunca me deu 
tanto prazer fazer um âlbum. Senti 
qualquer coisa no estüdio que nunca 
tinha sentido antes - magia. Tudo bateu 
certo. Envolvi-me tanto, que 
praticamente vivia no estüdio. Houve 
uma altura em que nâo sai durante très 
dias seguidos e dormia no sofâ" disse, 
acrescentando corn uma gargalhada, 
"nem sequer tomei banho." 
Em “Escape”, Enrique Iglesias 
trabalhou outra vez corn os mestres do 

ritmo de dança, Paul Barry e Mark 
Taylor ("Bailamos", "Be With You", 
"Rhythm Divine" e agora "Hero", "One 
Night Stand", "She Be The One" e 
"Love To See You Cry"). Outro 
repetente foi Lester Mendez (que 
produziu "Sad Eyes" e co-escreveu/co- 
produziu "World Crashes Down"). 
Outros teriam tentado imitar antigos 
êxitos, pressionados pela necessidade 
de mostrar serviço, mas Enrique 
Iglesias optou por seguir os seus 
proprios instintos. A escolha de 
Morales, muito respeitado, mas pouco 
conhecido, para colaborar em cinco 
faixas de “Escape”, foi uma das apostas. 
Enrique Iglesias, que co-escreveu e co- 
produziu quase todas as cançôes de 
Escape, serviu-se de um ünico critério 
para avaliar se elas tinham qualidade 
para integrar o âlbum: era preciso que 
as cançôes pudessem ser tocadas em 
qualquer estilo e continuassem boas. 
"'Don't Turn Off The Lights' foi testada 
em versâo acüstica. Transformâmos 'I 
Will Survive' em algo a meio caminho 
entre o Run-DMC e o "disco sound". 
Levamos muito tempo a misturar cada 
uma das cançôes. Este é, sem düvida, o 
meu âlbum mais cuidado." 
Escape é, também, como espera 
Enrique Iglesias, o âlbum que o vai 
libertar do estigma de "Latin lover" 
("Detesto este rôtulo; é piroso e 
embaraçoso") que "atravessou o 
Atlântico" para alcançar o estrelato 
("Atravessei o Atlântico quando tinha 8 
anos e vim para a América"). 

IEmbora estas duos imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-lûs e divirta-se! 
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Novo regime legal de 
PASSAPORTES pertugueses 
O Consulado-Geral de 
Portugal em Toronto informa 
que, de acordo corn instruçôes 
superiores, passou a ser 
necessâria a apresentaçâo do 
Bilhete de Identidade vâlido a 
todos os cidadàos portugueses 
que pretendam procéder à 
inscriçâo consular ou obter 
passaporte junto dos Postos 
Consulares. 
Chama-se a atençâo de todos 
os cidadàos aqui residentes que 
se encontrem indocumentados, isto é, 
que nunca foram portadores de 
Bilhete de Identidade, ou que sejam 
portadores de Bilhete de identidade 
caducado, para o facto de que 
deverào tratar do assunto corn a 
maior urgência, podendo, se fôr 
necessârio para mais informaçôes. 

contactar o Consulado Gérai pelo 
telefone: 
416 217-0966, Ext. 222. 
Ainda de acordo corn o novo regime 
legal de PASSAPORTES todos os 
nacionais maiores de dez anos de 
idade podem ser portadores de um 
Bilhete de Identidade vâlido. 

Ensino da lingua Portuguesa 
na gniversidade de Ottawa 

Mensagem do Secretàrio 
de Estado das 
Comunidades Portuguesas 
A quadra de Natal reveste-se de especial significado 
para as familias portuguesas que nesta época se reünem 
em confraternizaçâo e corn um forte espirito de 
solidariedade, amizade e paz. 
Quero desejar a todos os nossos compatriotas que 
vivem longe da Pâtria e afastados das suas familias, os 
mais sinceros votos de BOAS ESTAS e de Bom Ano 
Novo de 2002. 
Nesta época de Natal em que os actos de solidariedade 
sâo tâo importantes e sâo bem vindos, gostava de dar 
um boa nova - foi criado UM FUNDO DE 
SOLIDARIEDADE para as Comunidades Portuguesas 
que se destina a apoiar casos pontuais de extrema 
carência e necessidade. 
Queria também nesta altura lembrar, corn saudade e 
emoçâo, todos os nossos compatriotas que foram vitimas de acidentes, crimes, 
raptos ou atentados cometidos no estrangeiro, relevando em especial o drama 
da criminalidade que persiste na Africa do Sul e que atinge tantos portugueses 
inocentes. 
Temos todos que fazer um esforço e dar o nosso contribute para que a paz e a 
fraternidade substituam a guerra, o crime, o terrorisme, a intolerância, a fome 
e a pobreza. 
Corn este profonde espirito de paz e fraternidade, renovo votos sinceros de um 
Boas Pestas e um Bom Ano Novo para todos os nossos compatriotas e suas 
familias. 

A Embaixada de Portugal em Ottawa 
informa que o Departamento de 
Linguas e Literatura Modernas da 
Faculdade de Letras da Universidade 
de Ottawa recomeçarâ no proximo 
semestre o ensino da lingua 
portuguesa, corn o CURSO 
ELEMENTAR DE PORTUGUÊS I, 
4 horas semanais, corn inicio no dia 
16 de Janeiro de 2002, no New Arts 
Building, Room 141. 
Sera utilizado o curso criado e 
disponibilizado na internet pelo 
Instituto Camôes para o Ensino do 

Português como Lingua Estrangeira. 
Os cursos serâo também abertos a 
ALUNOS EXTERNOS e que se 
poderâo inscrever, no dia 3 de 
Janeiro, no Simard Building, Room 
129. 
O Dr. Carlos Gomes da Silva, 
Conselheiro Social e Cultural da 
Embaixada de Portugal em Ottawa, 
foi convidado pela Universidade para 
dirigir o programa como Professor 
Adjunto em Estudos Portugueses 
naquele Departamento e leccionarâ 
um curso por semestre. 

1°. Encontro de 
Cantares dos Reis, 
em Toronto 
o Rancho Folclôrico e Etnogrâfico de Portugal, a Associaçâo Migrante de 
Barcelos Community Centre e o Peniche Community Club of Toronto, corn a 
colaboraçâo da Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontârio- 
ACAPO, vào organizar o "1". Encontro Cantares dos Reis", no dia 12 de 
Janeiro de 2002, às 18h30, no Lithuanian Hall, 1573 Bloor Street West 
(Dundas & Bloor), em Toronto. 
Depois do tradicional jantar, seguir-se-â o concurso "1". Encontro Cantares dos 
Reis", que contarâ corn um grupo de jurados que ira decidir sobre os très 
melhores. 

O lo. classificado, receberâ 500.00 Reis. 
0 2o. " , " 300.ooReis. 
0 3o. " , " 150.00 Reis. 

Aos restantes concorrentes serâo entregues certificados de participaçào. 
Para informaçôes e réservas contactem: 
Tony Pereira: 416 780-1258, ou Graça Sousa: 416 530-1662, ou Valter Ferreira: 
416 772-0741. 
Os interessados devem informar-se junto dos responsâveis mencionados. 
Pela iniciativa, recebam de todos nos "milhentos Reis" de Boas Pestas e feliz 
Ano Novo. 

JMC 

Assina o SECP 

Joâo Rui de Almeida 

Mande seu 

pagamenco antes 
de II de Janeiro 

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

22-<6W»2072 

Telefone para I-800-268-3955 

Angel 
«yHoi 

World Vision 

Mude a vida de uma 
criança em 2002! 

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

Como patrocinador de uma criança, ira ajudar 
a fornecer a uma criança coisas essenciais 

como comida nutritiva. remédies, àgua 
limpa e saudâvel, e unra educaçâo. 

Através da sua ajuda também fornecerâ 
coisas como escolas, dinicas médicas, e 

treinamento agricultural que ajudarâ a 
familia e comunidade da criança. 

E, o mais importante, ànri um future cheio 
de esperança a uma criança que est:i 
sofrendo em pobreza. 

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

que estâo esperando ser patrocinadas. 
Uma delas esta esperando que voeê diga 
“SIM" e patrocine-a. 
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Genoma do cromossoma 
20 foi descodiflcado 
O genoma do cromossoma 20, 
relacionado nomeadamente a certas 
formas hereditârias da doença de 
Creutzfeldt-Jakob, foi completamente 
descodificado, avança a ediçâo da 
revista cientifica britânica "Nature". 
A conclusâo do processo de 
descodificaçâo, no âmbito do 
Projecto Genoma Humano, pertence 
a Panagiotis Deloukas e aos sens 
colegas do Welcome Trust Sanger 
Center, em Cambridge, no Reino 
Unido. 
O cromossoma em causa é o mais 
longo dos très cromossomas 
humanos, cuja sequência foi 
terminada, de acordo corn a "Nature", 
depuis das versôes complétas dos 
cromossomas 22 e 21 terem sido 
publicadas em Dezembro de 1999 e 
Maio de 2000, respectivamente. 
O cromossoma 20, agora 
descodificado, cujo primeiro esboço 
foi publicado no ano passado, 
représenta cerca de dois por cento do 
genoma humano, e perto de 99,5 por 

cento das regiôes geneticamente 
activas foram sequenciadas. 
A équipa de investigadores 
descobriram e registaram 727 genes 
no cromossoma, corn menos 
densidade de genes que o 
cromossoma 22, mas corn mais do 
que o cromossoma 21. 
Os genes responsâveis pelas formas 
hereditârias da doença de 
Creutzfeldt-Jakob e de um deficit 
imunitârio combinado devido à 
insuficiência de uma enzima, a ADA, 
foram identificados no cromossoma 
20. 

Varias doenças, provocadas por 
anomalias de um sô gene ou de 
diverses genes, podem pertencer a 
outres cromossomas, tal como 
acontece corn a forma mais frequente 
da diabetes, o tipo 2, a obesidade ou a 
catarata. 
O ser humano tem 46 cromossomas 
repartidos em 22 pares de 
cromossomas diferentes, mais os 
cromossomas X e Y que determinam 
o sexo. 
A maioria das causas da Creutzfeldt- 
Jakob é esporâdica, vinda de forma 
dispersa e de causa desconhecida, 
quando entre 10 e 15 por cento é 
hereditaria e uma pequena 
percentagem é contraida através de 
um instrumente ou medicamento 
contaminados. 

Lucia Lotito 
Proprietâria 
Deseja 
a todos JVJ 
Boas 
Festas ' — 

yKickatlïa 
Unisex Salon 

Tel: (416) 535-3712 

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

Assine e divulgue Asslnatura anual no 
Canada, 

por apenas $48, GST 
incluido, 

para os EUA $75 e 
Europa $130. 

Morne:  

o MILÊNIO 

Morada: 

C. Postal: 

Xel: 

SAÛDE EM SUA CASA 
(Variaçôes em tempo indefînido) 

Os paises estâo cada vez mais 
prôximos, mas as familias 
cada vez mais distantes! O 
tempo, certo e constante 
como entidade fisica, pode ser 
dure e cruel como entidade 
biolôgica. Va ele do zero ao 
infinite, ou seja ele a marca 
inviolâvel dos dias duma vida, 
o tempo é sempre relative, nos 
acontecimentos do nosso 
movimento. 

O câ e o la sâo como o 
tempo: coisas relativas! Muitas 
vezes sâo obsessôes a dominar o 
homem da diaspora; o seu fado a 
condicionar-lhe o pensamento e vida. A 
sua condiçâo migrante mudou a 
palavra à vogal inicial: Emigrante 
passou a imigrante; o câ de lâ passou a 
lâ de câ. 

Corn o câ a passar a lâ, e vice- 
versa, o imigrante nunca deixou de ser 
emigrante. Começou a sofrer as 
mudanças relativas do tempo e espaço, 
e a sentir na pele os rigores do frio, da 
neve, das coisas possiveis mas dificeis. 
Os filhos a aprenderem os costumes de 
câ; jâ falam outra lingual O bom de lâ, 
passou a mau de câ, e vice-versa. Tantes 
choques e aspiraçôes de um lâ câ. 

Viemos corn a mente repleta de 
aspiraçôes, à procura de trabalho para 
atingir um fim. Mas que mudança! Que 

trabalho! Mas que tempo! 
Até o Natal se tornou 
diferente. O verde do 
presépio transformou-se 
em branco de neve, e o 
Menino Jesus jâ nâo vern 
distribuir présentes aos 
outres meninos. E o Pai 
Natal, na globalizaçâo, que 
vai a todos os pontes do 
globo, até mesmo ao Brasil 
e ao calor ardente dos 
trôpicos, sem tirar o 
barrete e o casacâo grosso 

dos paises fries. 
O lâ continua sempre na 

memôria e custa a sair dos nossos 
coraçôes; é a nota dominante deste 
nosso fado que nos enche os ouvidos. O 
câ foi no principio um prelüdio breve, a 
pensarmos no future; mas por câ 
ficamos, num dô maior, allegro mas non 
tropo, a pensarmos sempre em lâ, num 
lâ mener, dolente de saudade. Mas os 
filhos, as cançôes mais bonitas e alegres 
nos nossos coraçôes, nasceram câ e nâo 
pensam ou sonham em lâ; nem sentem 
os efeitos dessas emoçôes. 

Apesar dum lâ obsessive, 
muitos por câ ficarâo; por vezes a 
sonharem ainda num regresso, mas jâ 
sem esperança ou vontade de voltar. A 
vontade e a esperança sâo como o 
tempo; tudo relative;... câ e lâ! 

PHOTOCOPIER & 

PRINTER SALE 

L 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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CANALHAS 
Os tempos mudam e, por 
isso, também os usos e 
costumes se alteram. 
Sentimos uma renovaçâo 
diària, assîm podemos 
dizer. 
Na medicina, nas artes, 
nas ciências, na müsica, 
etc., etc. 

No entanto, parece-nos que nada 
muda no aspecto politico. As mesmas 
invejas partidârias, ou ainda pior, as 
mesmas invejas pessoais, que 
infelizmente em muitos casos, se 
impôem aos interesses das naçôes, ou 
seja, O povo. E curioso notar que, 
desde os tempos antigos uma coisa se 
mantém, sem grandes modificaçôes:- 
A ditadura politica, corn os mesmos 
estilos, os mesmos processes, a 
mesma violêneia! Nada mudou, nada 
mudarà, enquanto existirem politicos 
com essa propensâo. 
O Toronto Star do dia 12 deste mês, 
num artigo assinado por um 
conhecido jornalista e politico, dizia: - 
"Uma imagem nas noticias da BBC 
mostra uma mulher idosa, sentada 
numa praça de Cabul, no 
Afeganistâo, completamente 
frustrada, chorando-se pelas trâgicas 
circunstâneias, que incluem fome, 
falta de abrigo e falta de calor 

humano. Numa palavra, miséria! Esta 
mulher tinha palmilhado dezenas de 
quilômetros à procura de alimentes 
que lhe disseram iria encontrar 
naquela cidade, capital do 
Afeganistâo. Todas as ajudas lhe 
foram negadas. Porquê? Porque o 
cartâo de registo, o quai lhe daria 
direito à comida tâo desejada e 
necessitada, que ela procurava, nâo 
estava em ordem!". Vejam bem, um 
simples cartâo e uma decisâo 
miserâvel, feita por um miserâvel 
qualquer! 
Calculâmes que quem lhe recusou a 
ajuda séria um soldadesco qualquer, 
corn barriga cheia e armado em 
ditador. E, por certo corn uma 
espingarda nas mâos! Que poder tâo 
grande tem esta gentalha! 
Nâo era nossa intençâo fazer 
referêneia à miséria que pelos nossos 
lados grassa, infelizmente. 
Hâ pessoas grandes e pequenas corn 
fome. 
Hâ mulheres e homens, novos e 
idosos, a dormirem nas ruas ou nos 
vâos das portas. Alguns embrulham- 
se em trapos e o frio vem durante a 
noite trazer-lhes a morte. Nâo é isto 
miséria? 
Isto aqui em Toronto, bem junto da 
nossa porta. Responsâveis? Todos os 
que governam. A partir do municipio, 
passando pela provincia e acabando 
no governo federal. A fome, falta de 
habitaçâo, etc., etc., sâo indicios de 
Terceiro Mundo, que graças a Deus, 

pensamos ainda nâo pertencermos! 
Continuemos corn a razâo de ser do 
nosso artigo. 
O que lemos no Toronto Star trouxe- 
nos â memôria um caso ocorrido no 
Portugal pidesco, hâ talvez 45 anos. 
Um advogado de Leiria, bom amigo e 
que Deus. jâ chamou para si, 
costumava corn regularidade 
conduzir a Peniçhe algumas màes que 
visitavam os filhos no presidio 
daquela cidade costeira. As mâes 
eram dos arredores da Marinha 
Grande. Desta terra, ainda que o nâo 
fossem, todos os jovens eram 
considerados comunistas. Coitados! 
Houve um Domingo em que o .meu 
amigo advogado, por razôes 
inesperadas, nâo podia ir a Peniche, 
cumprir a missâo altruista. Pediu-me 
para o substituir o que fiz corn todo o 
agrado. Nesse Domingo e no lugar 
combinado lâ estavam as MÀES â 
espera. Eram mulheres que sofriam 
na prôpria carne a dor, as amarguras 
sofridas pelos filhos queridos. Corn 
eles choravam lâgrimas de sangue. 
Chegamos a Peniche e deixamos as 
senhoras â porta do Forte, verdadeiro 
Inferno, sucursal de todos os infernos 
do mundo inteiro. Estacionei o 
automôvel, e quando voltei ao 
presidio as senhoras jâ tinham sido 
admitidas para a visita mensal de 
uma hora. Entretanto, acontecia um 
caso na recepçào da cadeia que me 
deixou revoltado. 
Uma mulher humildemente vestida 

de preto, corn um cabaz a seu lado, 
chorando, insistia para que o guarda 
lhe deixasse ver o seu filho querido. O 
guarda de serviço na recepçào, parte 
intégrante da ditadura, negava-lhe a 
visita, dizendo que sem o prôprio 
cartâo que ela dévia trazer consigo, 
mas que por esquecimento tinha 
deixado em casa, nâo entrava. Vivia 
em Moura, no Baixo Alentejo. A 
viagem ocupava-lhe très dias para 
cada lado. 
Tal como no artigo do Star, os 
mandôes nâo têm cérebro ou coraçâo 
para eliminarem os cartôes! 
Em face da angüstia que 
verificavamos na pobre senhora e 
mâe, pedi ao guarda que se 
compadecesse delà, até porque a 
conhecia de outras visitas. 
Respondeu-nos: -"E melhor estar 
calado, se nâo quer criar 
complicaçôes para si.". 
Voltei-lhe as costas. Por cobardia? 
Talvez. Mas também porque tinha e 
tenho filhos, graças a Deus, que 
precisavam de mim. 
Que mais havemos de dizer? 
Enquanto os homens e mulheres nâo 
quiserem aceitar a democracia na sua 
pureza e na sua verdade, vamos 
encontrando por ai politicos e 
ditadores que sô trabalham quando 
os "cartôes estâo correctos".! 

Lino Sâ Pessoa 

PoRTUGUES CANAL 

IQO 84 HORAS POR DIA 

INFORMAçQES: 
416.537.1088 

Estes radios estâo Cfû®^ 

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 

Eiquidation - 187 Eakeshore 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. 

*Plus 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 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

FESTZVAL 

Panasonic RX-D13 
*160.'“* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $fill 00* 
Cassette/Recorder Flayer ^ " 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 

General Electric 
*55."“ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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CLASSIFICADOS 

Carpinteiros com ou 
sem experiência. 

Tel.: 647-SB7-533B 
».   —   

Condutores voluntârios para distribuiçâo de 
refeiçôes das ll:00am 12:30pm. 
Tel.:416-469-5211. 

Cozinheiras/os e ajudantes para restaurante 
em Brampton. Tel.: 905-451-3282. 

Condutor para limpeza de neve corn 
experiência. Contactar Victor Oliveira. 
Tel.:416-579.2053. 

IOficina Portuguesa de 

'bate-chapas précisa urgentemente 

de preparadores de carros 

4ie-604-70DQ 
Pessoal para venda de chocolates em 
Quiosques/Shopping Centres. 
Para as areas de Mississauga e Toronto. 
Contactar Renata. Tel.:905-696-0246. 

Pessoa para loja de pronto a vestir em 
Toronto. Tel.:416-603-4293. 

Casai para limpeza. Tel.:905-874-0018. 

Recepcionista corn experiência, fluente em 
Português e Inglês. Tel.:416-532-3411. 

Pessoal para limpeza e uma supervisora. 
Contactar José Botelho Tel.: 416-669-6565. 

Padeiro corn experiência. 
Tel.:416-536-2846. 

Carpinteiros de acabamentos corn 
experiência. Tel.:416-896-1376. 

J.K. Rowling afirma ter terminado 
sétimo llwo da saga Harry Potter 
A escritora britânica Joanne Kathleen Rowling que, 
aos 36 anos, enfeitiçou milhôes de crianças dos sete 
aos 97 anos, com as aventuras do pequeno feiticeiro 
Harry Potter, declarou, numa entrevista, ter jâ 
escrito o ùltimo capitule da saga. Em entrevista 
exclusiva ao canal de televisâo BBCl, J.K. Rowling 
explicou que o sétimo e ultimo volume da saga de 
Harry Potter é "como um epilogo", no quai é contado 
o que acontece a cada uma das personagens depots 

de sair da escola de magia de Hogwarts. 
Até ao momenta, a escritora editou jâ quatre dos 
sete volumes previstos: "Harry Potter e a Pedra 
Filosofal", "Harry Potter e a Câmara dos Segredos", 
"Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" e "Harry 
Potter e o Câlice de Fogo". 
J.K. Rowling advertiu, porém, que vâo ocorrer mais 
mortes ao longo da histôria e que um dos principais 
personagens encontrarâ a morte num dos très 
prôximos volumes, dos quais esta ainda por redigir 

uma parte. 
"Uma das mortes sera muito penosa de escrever", 
acrescentou. Mas nos prôximos volumes existirào 
igualmente "mais histôrias entre rapazes e 
raparigas". Os personagens, entre eles o prôprio 
Harry Potter, terâo agora 15 anos "e as suas 
hormonas estâo a trabalhar a tempo inteiro", 
ironizou a escritora. Para o futuro, J.K. Rowling nâo 
descartou a hipôtese de um oitavo volume, mas - 

, frisou - deseja que, a existir, os direitos 
dessa oitava obra sejam totalmente 
doados a uma instituiçâo humanitâria. De 

i % uma coisa a escritora afirmou-se segura: o 
^ oitavo livro nâo serâ um romance, mas 

poderâ tratar-se de uma "enciclopédia" 
sobre o 
mundo da escola de magia de Hogwarts. 
J.K. Rowling redigiu o primeiro volume 

da saga, inspirando-se na sua prôpria infância, num 
café de Edimburgo, Escôcia, onde se refugiava para 
fugir ao seu apartamento mal aquecido. O primeiro 
volume demorou cinco anos a escrever e dois a 
publicar, o que ocorreu em 1997."Harry Potter e a 
Pedra Filosofal" conheceu um sucesso imediato. 
Quatro volumes, alguns prémios literârios e mais de 
100 milhôes de exemplares vendidos em todo o 
mundo, J.K. Rowling é hoje multimilionâria e uma 
das escritoras mais conhecidas do planeta. 

Feliz Ana Novo 

ALEX REI DOS UlTOll 
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 

Polvo coin Àrroz à Noda do Ninho 
In CREDIEMTES: 

ldi de azeite ; * 1 polvo com +- 7 kg cortado 
aos bocados ; * 500 grs de arroz 

100 grs de banha ; * 1 cebola 
*sal e pimenta q.b. ; piripiri q.b. 
* 7 colher (de sopa) de vinagre 
* 7 molhinho de salsa picada 
* 1 dl azeite ; * azeitonas q.b. 

(OnEECÇÔO: 
Num tacho leva-se ao lume a cebola picada, a banha e o 
azeite. Quando a cebola começar a amolecer, junta-se a salsa 
picada, o piripiri e a pimenta em p6. Deixe refogar por 1 '' 
minuta e de seguida adicione o vinagre e o polvo cortado 
aos bocados. Tapa-se o tacho, e deixa-se ferver durante 15 
minutas, tempera-se corn sal e adiciona-se 3 dl de âgua a 
ferver. Tapa-se novamente o tacho e deixa-se ferver durante 
40 minutas, acrescentando mais âgua a ferver para substituir 
a que se évapora. Em seguida, verifica-se se o polvo esta 
cozido e completa-se corn âgua até perfazer duas vezes o 
volume do arroz. Rectificam-se os temperos de sal, vinagre e 
pimenta, devendo o preparado ficar apimentado, Quando 
levantar fervura, introduz-se o arroz, misturando bem. Em 
recomeçando a ferver, mete-se no forno durante meia hora. 
Sirva companhado de azeitonas. 

Sobremesa: 

Bolo de M da Madeira 
InCREDIEhTES: 

* 250 grs de pào em massa 
* 1,250 kg de farinha 

500 grs de açücar ; * 9 dl de mel de 
cana ; * 250 grs de manteiga 
* 350 grs de banha 

1 kg de nozes ; * 125 grs de amêndoas 
50 grs de cidrào 

* 7 câlice de vinho Madeira 
* 3 colheres de sopa (rasas) de 
bicarbonato de sôdio 
* 2 laranjas ; * 72 grs de erva-doce 

25 grs de canela ; * 6 grs de cravinho 
* 6 grs de pimenta da Jamaica 
* 1 colher de chà de sal 

meias nozes, amêndoas e cidrào para 
enfeitar 

(OhEECCflO: 
De véspera, compra-se o pào em massa, polvilha-se corn 
um pouco de farinha, embrulha-se num pano e coloca- 
se num sitio morno. No dia seguinte, peneiram-se para 
um alguidar a farinha corn o açücar, faz-se uma cova no 
meio e deita-se ai o pào em massa. Amassa-se tudo de 
modo a obter uma massa homogénea. Amassando 
sempre, adiciona-se o mel previamente amornado corn 
as gorduras, depois as frutas grosseiramente picadas, o 
vinho onde se dissolveu o bicarbonato, o sumo e a 
raspa da casca das laranjas e, finalmente, as especiarias. 
Quando, bem amassada, a massa se separar do 
alguidar, abafa-se corn um cobertor e deixa-se levedar 
em local temperado durante 3 a 4 dias. Divide-se entào 
a massa em bocados segundo o tamanho pretendido, 
que se colocam em formas redondas e baixas muito 
bem untadas corn manteiga. Enfeita-se a superficie 
corn meias nozes, amêndoas peladas e bocados de 
cidrào e levam-se os bolos a cozer em forno bem 
quente. Depois de frios embrulham-se os bolos em 
papel vegetal (ou modernamente em pelicula aderente) 
e guardam-se em caixas de folha. 
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“0 Senhor dos Aneis” 
um filme a 
Hiptonizante, fascinante, encantador... 
A lista de adjectivos que descrevem o 
filme The Lord of the Rings - The 
Fellowship of the Ring (A Irmandade 
dos Anéis) - é infinita. Este é o 
primeiro de uma série de très filmes 
inspirado no livro de J.R.R. Tolkien. 
Para os que leram o livro, o filme é o 
complemento de uma leitura 
exaustiva, profunda e bêla. Para os que 
se dirigem à sala de cinema sem nunca 
terem lido a obra, a experiência nào é 
menos fascinante. 
A histôria - metade lenda, metade 
fabula mitica - é muitas vezes 
erroneamente considerada uma 
trilogia, quando na verdade se trata de 

uma ünica histôria escrita em seis 
livros que foi publicada em très 
volumes. Dai o podermos concluir que 
esta ideia tenha sido a que levou Peter 
Jackson a conceber uma trilogia de 
filmes, quando na realidade este 
director nào teve outra opçào se 
quisesse seguir fielmente - e como 
merece - a obra. O primeiro volume - 
do quai saiu este primeiro filme -, The 
Fellowship of the Ring (A Irmandade 
do Anel), foi publicado na Grâ- 
Bretanha a 29 de Julho de 1954. 
Afinal, quern o senhor dos anéis? Quai 
a importância desta obra? Para os que 
nunca leram o livro, o filme apresenta 
uma brevissima introduçâo à origem 

"the big boys' toy store" SWMB €Mf€E' 

GRANDE LIQUIDAçâO DE MOBILIASü 
INVENTâRIO DE $S50,000.00 
Casa de Jantar, Cozinha, Sala de ester, Quarte de derniir 
Mobi'lia de escritôrio, secretaries, 
Cadeiras, Mesas & Fetocopiadoras 

LCBO 

5 
.c 

CO 
o 

187 Lakeshore Rd. E. j^l 5 
Mississauga, Ontario iQpp STAn enmc£' 

Lakeshore Rd. E 

I Minimum puréase $100 

187 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ontario 

905.271.2788 
Expires Jonuary 15/01 
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dos anéis num mundo onde 
habitam vârios seres. Convém aqui 
mencionar que embora o livro 
apresente um mundo de seres 
imaginârios, nào é um livro para 
crianças, ainda que a sua magia sô 
consiga ser mantida por aqueles 
que, jâ adultos, conservam o sentir 
de uma criança. Pois este mundo é 
habitado por Hobbits - seres 
pequeninos, peludos e barrigudos -, 
por elfs, por anôes e um sem 
numéro de outras criaturas. 
Também exôtico no filme sâo os 
lugares, as linguagens e as 
situaçôes, nos antipodas desse 
outro mundo, bem mais negro. 
Segundo um critico disse sobre a 
obra: «O Senhor dos Anéis é a 
demanda, a aventura perpétua 
(facto assente: todos os que leram 
sentiram no final uma nostalgia, a 
sensaçào de perda, fruto do desejo 
de que a aventura perdurasse para 

sempre...). É afinal 
um mundo onde 
apenas a imaginaçâo, 
o humor e a intuiçâo 
servem de bùssola». 
Existe nesta obra que 
muitos consideram 
“A Obra” literâria do 
século XX, a missâo 
de destruir o anel 
que é responsâvel 
pelo mal. No inicio 
do mundo foram 
criados vârios anéis 
corn poderes diferen- 
tes que fora’m 
distribuidos por vârios seres, 
incluindo nove reis. Todos os anéis 
tinham como funçâo proporcionar 
o bem e um mundo melhor para 
cada ser. No entanto, o Senhor do 
Mal, personificado por Sauron, 
criou um ùnico anel sem que mais 
ninguém soubesse, onde lhe gravou 

o côdigo que possui 
todos os poderes do 
mal e superior aos 
anéis que foram 
criados para o bem. 
Milhares de anos 
mais tarde, este anel 
vem parar à vila dos 
Hobbits, quando jâ 
todos julgavam que a 
histôria do anel nào 
passava de uma 
lenda que alguém 
um dia inventou. E 
aqui que encontra- 
mos Frodo - o 

Hobbit que, acompanhado pelo 
mâgico Gandalf - terâ como 
missâo destruir o anel do mal. Para 
isso, partem acompanhados por 
Merry, Pippin e Sam, também 
Hobbits, e corn a ajuda de alguns 
humanos, de um anào e de um elf, 
em direcçào ao monte da Condena, 

onde um vulcâo o mantem activo e 
o ùnico lugar onde o anel pode ser 
destruido. 
O “Senhor dos Anéis” obriga-nos a 
entrar e a viver no interior deste 
mundo. A partilhar os medos e as 
alegrias, os anseios e as dùvidas, os 
momentos de desânimo e os 
deslumbramentos, as pequenas 
cobardias e os actos de bravura de 
cada um dos elementos da 
Irmandade do Anel. Combatemos 
ao lado de Frodo e dos sens 
companheiros, os ferozes Ores e os 
horrendos Trolls; ajudamos a 
derrubar, corn o auxilio dos 
inenarrâveis Ents, a torre de 
Saruman, o feiticeiro traidor, 
simbolo da racionalidade 
demoniaca... ^ 
Corn imagens fascinantes e efeitos 
magnificos, “O Senhor dos Anéis” 
é um filme a nâo perder... 

Ana Fernandes 

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

QyXiûSiJ OyACoVldudc pr©rnium também jâ esta ao vosso dispor! 
Os melhores mostos do mercado corn os preços mais baixos que nunca. 

Red Juices 
Alicante 35.00 
Grenache 38.00 
Carrignane 38.00 
Ruby Cabernet 38.00 
Petit Syrah 46.00 
Pinot Noir 43.00 
Barbera 44.00 
Cabernet Sauvignon 4 7.00 
Meriot 47.00 
Montepuiciano 48.00 
Cabernet Franc 48.00 

White Juices 
Thompson !VHx 35.00 
Moscato 35.00 
Paiomino 35.00 
Chenin Blanc 38.00 
Trebbiano 42.00 
Riesling 40.00 
Sauv Blanc 40.00 
Pinot Chardonnay 48.00 

Mondiale vVines 
98 Crocktord Bivd. 
Scarborough Ontario 
(one Street east of Warden off Lawrence) 

N< 

Hours of Operation 
in season 7 days a week 
8;00am - 8:00pm 
(416) 752-1616 

o o c 
d s 
a 

98 Crockford Blvd, 

Warden 

As vasilhas de 30 litres, com sumo de uva, vindas de Italia, jâ se encontram à venda. 
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Dezembro foi mes negro para aspiraçoes portistas 
A carreira do FC Porto em Dezembro 
tem sido assustadora. O ùnico aspecto 
positivo foi a continuidade na Taça de 
Portugal depois de um triunfo sofrido 
contra o Santa Clara. O que nào 
invalida a amargura de, pela primeira 
vez em seis épocas, os compromissos 
deste mês para a I Liga se terem 
esgotado sem um ùnico triunfo. Um 
ponto em nove possiveis é pecülio 
preocupante. 
Se O que se passa corn o FC Porto nâo 
é uma crise, entâo deve andar lâ perto. 
O mês de Dezembro é simplesmente 
para esquecer, ficando marcado por 
resultados que podem condicionar o 
resto da temporada dos dragôes. Tudo 
começou corn a derrota em casa 
contra o Sparta Praga, essa que obriga 
agora à conquista de pontos corn o 
Real Madrid para que a continuidade 
na Liga dos Campeôes nâo fique 
definitivamente comprometida. Para a 

I Liga, pouco se pode acrescentar. 
Apenas chamar a atençâo que as 
derrotas corn V. Guimarâes e Santa 
Clara, somadas ao empâte contra o 
Sp. Braga, resultaram numa marca 
histôrica pela negativa. Desde que o 
campeonato passou a ser disputado 
corn a formula de très pontos por 
triunfo (95/96), o FC Porto apenas por 
uma vez tinha encerrado um dos 
meses de competiçâo sem qualquer 
triunfo. Foi em Agosto de 1996/97, 
mas corn a particularidade de apenas 
se ter realizado o jogo corn o V. 
Setübal. Antonio Oliveira fazia a sua 
estreia no banco azul e branco e a 
igualdade (2-2) ainda assim permite 
uma média estatistica de um ponto 
por jogo. Em Dezembro de 2001 as 
coisas sâo piores, porque para averbar 
o mesmo ponto foram necessârios très 
Jogos. As contas sâo fâceis de fazer e, 
pelo andar da carruagem, o Sporting 

deve visitar as Antas sem sequer 
colocar a liderança em risco no 
confronta directo corn o FC Porto. 
Para fechar o mês e o ano de 2001 falta 
ainda a deslocaçào a Viseu no 
proximo sâbado, para a Taça. O jogo 
corn o Académico tem de marcar o 
inicio de uma nova fase, corn Benni 
McCarthy no papel de protagonista. A 
queda azul e branca preocupa e nota- 
se mais sobretudo depois de um mês 
de Novembre excepcional (4 vitôrias e 
um empâte na grécia em 5 jogos 
oficiais). Lembre-se que, na época 
passada, foi em Dezembro que 
começou o tormento das derrotas fora 
(Sp. Braga e U. Leiria) que durou mais 
très saidas (Boavista, Benfica e Paços 
de Ferreira). Foi ai que o FC Porto 
perdeu terreno precioso e o titulo 
nacional, ao ponto de nada terem 
valide os dez triunfos consecutives da 
recta final da prova. 

Pauleia: iiFoi um ano positiuo. Correu tudo bom» 
AÇORIANO E BRUNO BASTO FIZERAM BALANÇO DE 2001 
O avançado açoriano ja pensa em 
2002 e quer “marcar mais golos”. 
Para o defesa» “os ûltimos meses 
foram melhores que os primeiros, 
pois agarrei a titularidade” 
Pauleta e Bruno Basta chegaram a 
Portugal 0 fim de semana passade 
para passar o Natal com as 
respectivas famüias. Para trâs, 
debcaram França e um ano positivo, a 
avaliar pelas dedaraçôes da dupla do 

Bordéus a Record- “Foi um ano 
bastante positivo, Quer a nivel pessoal 
como no colectivo", reagiu Pauleta, 
enquanto Bruno Basto afirmava que 
"os ùltimos mese$ foram bem 
melhores que os primeiros, pois 
agarrei, definitivamente, a 
titularidade". Esse é, aliâs, o ponto em 
comum, Tanto Pauleta como Bruno 
Basto afîrmaram-se no Bordéus, 
équipa que privilégia o ataque e esta 

na luta pelo titulo francês. O açoriano 
é a fonte goleadora dos girondinos, 
enquanto o ex-benfiquista defende o 
lado esquerdo corn autoridade. A este 
rêspeito, Pauleta mostrou-se 
surpreendido corn a veia goleadora 
(leva 11 golos no “championnat", 20 
englobando todas as competiçôes). 
"Nem sequer sabia que jâ tinha 
ultrapassado os cem golos no 
estrangeiro. Sâo muitos golos. É claro 

que vou continuar a marcar." Jâ 
Bruno Basto ainda nâo marcou, mas 
o facto que o deixa orgulhoso é ser 
uma presença constante no "onze". 
"Este ano foi melhor que o anterior. 
Tenho jogado mais e é isso que me 
intéressa. É isso que quero provar à 
équipa e ao treinador {Elie Baup]. 
Aliâs, foi por isso que me foram 
buscar ao Benfica", sintetizou o 
defesa-esquerdo. 

Regresso de Aienitchev 
reforçou a criatMdade 
RUSSO FOI O MELHOR DA EQUIPA APÔS 
TRÈS MESES ESCONDIDO 

rUÏÏ50L/ITflüQ: 

Ronaldo volta a 
lesionar-so 

Corn Déco novamente “amarrado” 
pelos adversârios, o russo voltou a 
demonstrar que pode ser uma opçâo 
valida para conduzir a équipa. A 
exibiçào dos Açores pode ter 
copvencido Octâvio 

Très meses depois do jogo em Aveiro, 
onde deixou o relvado debaixo de 
muitas criticas, devido à expulsâo (a 
ünica desde que esta em Portugal), 
Alenitchev regressou em grande à 
équipa de Octâvio Machado. A 
criatividade do internacional russo 
nào foi suficiente para os portistas 
darem a volta ao resultado, mas a 
verdade é que a sua entrada no 
relvado permitiu aos dragôes 
alargarem mais o jogo e retirou a 
Déco a responsabilidade de ser o 
ùnico médio capaz de conduzir a 
manobra da équipa. Isto porque o 
brasileiro voltou a ser “amarrado” 
por Paiva. Por aquilo que Alenitchev 
fez nos Açores e por aquilo que jâ 
tinha demonstrado na vitôria sobre o 
Varzim, nào se compreende o seu 
longo afastamento das convocatôrias. 

até porque Déco tem apresentando 
algumas oscilaçôes. Corn o Mundial 
muito perto, a exibiçào de anteontem 
poderâ ter relançado o médio russo 
para as primeiras opçôes de Octâvio. 

O internacional brasileiro Ronaldo, 
ao serviço do clube de futebol italiano 
Inter Milâo foi substituido no jogo de 
segunda-feira frente ao Piacenza, ao 
minuto 67, devido a um ligeiro 
estiramento muscular numa coxa. 

Duas vezes considerado pela FIFA o 
melhor jogador do ano, Ronaldo 
esteve parado por lesâo nas duas 

ùltimas temporadas e jâ por duas 
vezes, esta época, se queixou corn 
dores nas coxas. O brasileiro 
regressou recentemente aos relvados 
e obteve a sua melhor exibiçào na 
passada quarta-feira, marcando por 
duas vezes na vitôria de 3-0 sobre o 
Verona. Na segunda-feira, o Inter 
Milâo bateu o Piacenza por 3-2, mas o 
brasileiro nâo Tacturou’. 

Clubes e Associaçoes 
Vendem-se por bons preços, cadeiras 

para Bares e Escritôrios, Mesas, 
Secretârias e Portas. Prateleiras, 

Bancadas e Mesas de Bilhar. 
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Ribeiro Teles: 

«Ilie é grande jogador que tem um saldrio alto» 
O Hder da SAD garante que os leôes nâo vâo tomar decisôes precipitadas, 
apesar dos prazos serem curtos. E até admitiu que a soluçâo pode ser interna: 
“Sa Pinto , corn a sua polivalência, esta quase a regressar” 
Miguel Ribeiro Teles admitiu no 
programa “Linha da trente”, da SIC 
Noticias, que o clube de Alvalade 
estuda a hipôtese de contratar um 
substituto para Marius Niculae, que, 
por lesâo, esta impedido de dar o seu 
contributo à équipa, até final da 
temporàda. O présidente da 

Sporting, SAD, nâo negou, 
inclusive, que Adrian Ilie, avançado 
do Valência, séja uma das 
possibilidades. 
“Nâo vou pronunciar-me caso a caso. 
O Ilie é um grande jogador, que 
também tem um salarie alto. As 
condiçôes relativas a isso podem ser 

déterminantes. Nâo houve ainda um 
contacte firme”, revelou. De 
qualquer forma, e caso o Sporting 
nâo encontre o jogador que procura 
no mercado, a soluçâo pode ser 
interna. “O Sâ Pinto corn a sua 
polivalência esta quase a regressar”, 
recordou Ribeiro Teles. 

Boavista-Benfica, 1-0 
Vitoria breve em brevissimo jogo 
“Foi um jogo ‘à Boavista’. Bola a meio-campo, luta 
intensa, um golo cedo e, depois, gestâo do tempo, das 
faltas e dos cartôes. O Benfica passou 90 minutes a ver 
se ligava passes e nâo criou uma ocasiâo de golo. Mas hâ 
dois lances mal analisados na area de Ricardo e uma 
expulsâo perdoada a Turra” 
O Boavista voltou ao segundo lugar na I Liga, através de 
uma vitôria minima sobre o Benfica num jogo minime 
de futebol, mas mâximo em faltas e interrupçôes de 
jogo. De tal modo que a bola sô esteve em jogo pouco 
mais de um terço dos 90 minutes regulamentares. 
Foi aquilo que se chama um jogo “à Boavista”. Bola a 
meio-campo, luta intensissima, marcar um golo cedo e. 

depois, gerir o tempo, as faltas e os cartôes e, pelo meio, 
ameaçar ainda dois golos. O Benfica passou 90 minutes 
a ver se conseguia ligar dois passes e nâo conseguiu criar 
uma oportunidade de golo, uma que fosse, em todo o 
encontre. Porque o Boavista nâo deixou de todas as 
maneiras e feitios - incluindo 34 faltas, fora as que o 
ârbitro nâo marcou - e porque hâ dois lances mal 
analisados pelo ârbitro na ârea de Ricardo e uma 
expulsâo de Turra que ficou por decretar. E também 
porque o talento do Benfica, quando Mantorras nâo 
esta no seu melhor, se resume a Simâo, jâ que Drulovic 
tem sempre muitas dificuldades nestes jogos de luta 
pela bola. 

Coran Ivanisevic 
0 melhor do ano 
o tenista croata Goran Ivanisevic, o 
surpreendente vencedor do Tbrneio 
de Wimbledon este ano, foi 
designado o melhor desportista do 
ano no seu pais por um jûri formado 
por jornalistas desportivos. “O inicio 
de 2001 foi horrivel, mas a época 
terrainou como um conto de fadas”, 
disse o jogador, que, graças àquele 
triunfo, esteve na Masters Cup, em 
Sydney. 

As padarias CALDENSE rnantêm 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, corn destaque para o Bolo Rei. 
Nas très padarias Caldense continua a tradiçâo de oferecer 5 libras em ouro através de sorteio. 

Os proprietaries da Caldense e sens fiincionàrios desejam a todos os estimados clientes e amigos um 
Boas Festas e um ANO NOVO pleno de felicidade. 

Visite as Padarias Caidense no 1209 Oundas Street West 
% e no 337 Symington Avenne, em Toronto e. 
H também, no 447 Spoors Bead, em Oakviiie. 

informaçâo gérai: (4161534-3847 
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dâassL(fïicaçâû 
Equipas 

ISPORTiNB 
2B0AVISTA 
3FeP0BT8 
4BENFICA 
SUXaBIA 
6BELENENSES 
ISBIMABAES 
8 MARITIM8 
SSANTAetABA 
18 RFEBBEIBA 
11SAl6UEiB8S 
12BBAGA 
13BEIRA-IHAB 
14GILVICENTE 
15SETBBAL 
16ALVERCA 
11FARENSE 
18VARZIM 

1 V E B M S P 

16 18 
16 18 
16 8 
16 7 
16 7 
16 8 

3 3 36 

16 
16 
16 6 
16 5 
16 6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

5 
4 
5 
4 
4 
4 
2 

2 
2 
7 
6 
3 
4 
1 
4 
6 
2 
5 

4 
5 
2 
3 
S 

S 

27 
28 
25 
28 
24 
18 

8 28 
6 14 
5 
8 

28 
17 

3 
4 
3 
3 
4 

6 28 
6 26 
8 18 
8 18 
9 19 
9 11 

18 11 

12 33 
12 32 
14 29 
17 28 
14 27 
23 27 
16 25 
19 22 
19 22 
25 21 
33 28 
15 28 
28 18 
28 18 
28 16 
31 15 
23 15 
33 18 

! LLU 
PORTUCUESfl DE fUTEBOL 

Il - 

CD 
PROEISSIOnflL 

O MILENIO 

Lil 

Resuhados^ 
(16“jornada) 

Farens8-lllBiria,0-1 
Saliinlm • Gil ViceiRe, 3-0 
Piemira - leira-MK 0-0 

Maritiim-Vaniin.1-1 
Graga-0alenans8a2-3 

Santa Clara-FC Parta, 2-1 
Guimaràas - Alvarca, 2-0 
Sporting-Satülial. 1-0 
Oaavtata-Sanfica.1-0 

(17®jornada) 
GilVicanta-Faransa 
Uieiria-Ouhnarias 
Mvarca-SpJraga 

Oalanansas - Santa Clara 
FC Parta-Plarralra 
Oeira-Mar-Sporting 
Satûbal-Ooavista 
Oanlica-MariUmo 
Varzim-Saiguairas 

elhores ■flarcadores 

19 gol<D3 
Mario JARDEL (Sporting) 

12 gioliOS 
FARY Faye (Beira-Mar) 
Vanderlei da Silva "DERLEF' (Uniào Leiria) 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

7 g<oil<D3 
MANTORRAS (Benfica) 
HUGO HENRIQUE (Setùbal) 
NICULAE (Sporting) 

6 goltïs 
"MARCÀO" (Belenenses) 
"PENA" (FC Porto) 

JOÀO PEDRO(Salgueiros) 

PORTUCUESfl DE fUTEBOL 
PROEISSIOnOL 
 «I 

(ZâassitjUcaçâû T^^sultados 
Equipas 

1ACABEMICA 
2NACi8NAL 
3 CRAIES 
4E.AMAB8RA 
5P8RTIM8RERSE 
6CAMP8MAi8REN 
7M8BEIREKSE 
8 8.LAMAS 
GAIES 
18ESPIRH8 
118IABEMSE 
12NAIAL 
13IMIA 
14UÇA 
1SRI8AIE 
168LilEIRENSE 
17FEIG8EIRAS 
ISPENAFIEL 

16 36 
16 32 
16 38 
16 26 
15 25 
15 23 
16 23 
16 23 
16 21 
16 21 
16 28 
16 19 
15 17 
15 16 
15 14 
15 16 
8 8 

15 8 

Chaves-Penaliei, 1-0 
Aves-Naval T’Maio, 1-1 

Académica - Felgueiras, 2-1 
Sn.Esoinho - Ovarense, 1-0 

LAmadora-Maia.1-1 
Ulamas - Ollveirense. 1-0 

Nia Ave - Portimanense, 1-1 
Naclonal - Moreirense, 0-0 

laça - Campomaiorense, 2-0 

fDzoxima ^cznada 

Mais-laça 
Canmamaiarense - Rio Ave 

Portimanense - Uiamas 
Oiiveirense - Splspinha 

Ovarense-Chavas 
Penaliei-Aves 

Navai 1* Maie - Académica 
Feigueiras-Nacional 

Mareirense - L Amadora 

Equipas 

1MICAELENSE 
2 MADMENA 
3PRAIENSE 
4 SANTIAGO 

im 5ANSBENSE 
^3 6STJINTBNI0 

7IAYAI 
ira 8B0AVISTARII: 
ira 9FIAMENG0S 

J P 

14 38 
13 23 
13 21 
13 21 
14 20 
13 17 
13 16 
13 11 

10AGUIA 
13 
13 

7 
6 

T^^suâtadûs 
MiGaalensa - Angrense, 3-0 

-OOIan: 
Ranwngas-Aguia 

Ribairinha - Sta Antinio 
Praiense-Santiaga 

Maiaiena-Fayai 

8 
V 

ii ) 
Zûxi/na ^ctnaha 

Angrense-Hamengos 
Aguia-Ribairinha 

StoAntdnio-Praiense 
Santiago - Madalena 

Fayai - Micaelense 

Jvrnal 

Miléni 
O seu semanario 

Happy Travellers e CIRV-fm realizam o seu tradicional 

WIMTERKST 
No Santana Beach Casino Hotel, em la Romana, 

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

por uma ou duas semanas. 

ecidas férias nas areias escaldantes da 
üblica Dominicana! 

Happy 
s na 
opping 

Centre, 
na Dufferln e 
Dupont, em 

Toronto 
I-IDPPV 
iŸaoe.Ue.Ÿs 

n 

i 
FERNANDA E CRISTINA TêM 

PARA vos UM SERVIÇO 
COMPLETO E SÉRIO EM TUDO 

QUE DIGA RESPEITO A 
SERVIÇOS E VIAGENS. 
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nUtlDIfll 2002: 

Co-presidentes 
sul-coreanos 
afastados ap6s litfgio 
O Comité Sul-coreano de Organizaçâo 
do Campeonato do Mundo de futebol 
de 2002 atribuiu plenos poderes 
decisôrios ao seu secretârio-geral, 
Moon Gong-hoo, corn o objectivo 
resolver os desentendimentos entre os 
sens dois co-presidentes. Para tomar a 
medida, a comissâo executiva alterou 
os estatutos do comité de organizaçâo 
do Mundial, de modo a tornar 
présidentes honorârios os dois homens 
que até agora repartiam a liderança: o 
présidente da Federaçio Sul-coreana 
de Futebol e vice-presidente da FIFA, 
Chung Mong-joon, e o antigo ministro 
do Interior Lee Yun-taek. A alteraçâo 
dos estatutos, patrocinada pelo 
Governo, resolve uma aparente luta 
pelo poder entre os até agora co- 
presidentes do 
Comité Sul-coreano de Organizaçâo 
do Mundial de 2002, que decorre 
entre 31 de Maio e 30 de Junho, numa 
organizaçâo conjunta corn o Japâo. 
Nos ùltimos dias, alguns dirigentes 
manifestaram sérias preocupaçôes 
corn a possibilidade de as 
questiünculas entre Chung Mong-joon 
e Lee Yun-taek criarem problemas â 
organizaçâo do Mundial: "Esperamos 
que esta medida resolva o conflito", 
disse o porta-voz do comité, Kim Taik- 
hyung. 

No entanto, apesar de Moon Gong- 
hoo ser agora o homem-forte do 
comité, Chung Mong-joon continua a 
ser na piâtica seu superior, por ser 
vice-presidente da FIFA e as regras 
obrigarem os organizadores sul- 
coreanos a submeterem-se aos 
regulamentos do organismo 
internacional. 
Chung e Lee, que ainda nâo 
comentaram as alteraçôes, tinham 
sido nomeados co-presidentes do 
comité organizador no ano passado 
pelo Governo sul-coreano, o primeiro 
corn a responsabilidade sobre os 
assuntos internacionais e o segundo 
corn competência relativamente aos 
assuntos domésticos, como a 
construçâo dos estâdios. Mas 
rapidamente começaram a surgir 
desentendimentos entre os dois 
dirigentes acerca do modo de gerir o 
organismo, que é em grande parte 
suportado pelo Governo, e a tensào 
atingiu o ponto de ruptura em 01 de 
Dezembro, por ocasiâo do sorteio dos 
grupos da primeira fase do Mundial, 
realizado na cidade sul-coreana de 
Busan. De acordo corn os meios de 
comunicaçâo social locals, durante o 
sorteio Chung ficou sob os holofotes e 
Lee foi relegado para segundo 
piano. 

CIL ViatiTE 

luis Campos surpreendido 
corn despedimento 
Luis Campos, que domingo foi 
despedido do cargo de treinador 
do Gil Vicente apôs a derrota 
por 3-0 no terreno do Salgueiros, 
manifestou-se "surpreendido" 
corn a decisâo do clube de 
Barcelos, da I Liga portuguesa 
de futebol. O treinador, que 
tinha sido contratado a meio da 
época passada e conseguiu 
evitar a despromoçâo à II Liga, 
considerou "bastante 
positiva" a situaçâo desportiva 
do Gil Vicente, apesar de o 
clube somar 18 pontos em 16 
jornadas, estando apenas a très 
pontos da chamada "linha de 
âgua". Para sustentar a 
afirmaçâo, lembrou que o clube 
tem agora dois 
jogos seguidos em casa - corn o 
Farense, que esta abaixo na 
classificaçâo, e corn o Vitôria de 
Guimarâes, sétimo -, pelo que 
pode amealhar duas vitôrias e 
subir para um lugar à roda do 
oitavo. "Em 14 anos de futebol 

profissional, é a primeira vez 
que passo de bestial a besta a 
uma velocidade supersônica. 
Respeito a decisâo do présidente 
Joâo Magalhâes, mas nâo posso 
concordar corn ela. E-me 
impossivel compreender tudo 
isto", disse Luis Campos numa 
coriferência de imprensa 
realizada em Esposende, de 
onde é natural. Assegurando 
nâo ter rescindido o seu 
contrato de forma 
amigâvel, tendo apenas as duas 
partes chegado a "um acordo 
econômico" para a sua saida, o 
técnico frisou que "nenhum 
treinador escaparia" se os 
dirigentes despedissem todos os 
que sofressem duas derrotas 
consecutivas. Luis Campos estâ, 
no entanto, convencido de que o 
seu substitute, Vitor Oliveira, 
nâo tem nada a ver corn o seu 
despedimento, 
tendo sublinhado: "conheço-o e 
nutro por ele o maior respeito". 

CflSTICOS: 

Jardel e Joâo Pinto 
ontro os susponsos 
Os sportinguistas Jardel e Joâo 
Pinto encontram*se na lista de 19 
jogadores da I Liga suspenses 
pela comissâo disciplinar da Liga 
portuguesa de futebol 
profissional, apôs anâlise da 16“^ 
jornada da competiçâo. Jardel e 
Joâo Pinto viram o cartâo 
amarelo no sâbado, no jogo 
contra o Setùbal, acumulando 
assim a quinta admoestaçâo no 
campeonato. 

Assim, terâo de ficar de fora no 
jogo da Taça de Portugal, contra 
o Alverca. O jogo grande da 
jornada, Boavista-Benfica, levou 
à suspensâo do "axadrezado" 
Pedro Emanuel e do benfiquista 
Ednilson. Destaque ainda, no 
rescaldo da 16® jornada da I Liga, 
para as multas impostas ao 
Benfica e ao Maritimo, de 200 
contos e 250 contos, 
respect! vamente. 

Portugal-Brasil confirmado 
Sd FALTA GOLOCAR ACORDO NO PAPEl 
Sô falta assinar. O acordo entre as 
federaçôes portuguesa e brasileira 
para a realizaçâo de um jogo 
particular a 17 de Abril, em solo luso, 
estâ feito, corn a salvaguarda da 
resoluçâo de alguns pormenores 
relatives à distribuiçâo dos 
dividendes da partida. Serâ o 15° 
confronte entre os dois paises e, até 
agora, o saldo tem sido bastante 
desnivelado, corn onze vitôrias da 
canarinha, duas portuguesa e um 
empâte. 

Portugal é a primeira équipa 
confirmada na preparaçâo para o 
Mundial da selecçâo canarinha, que 
deverâ enfrentar a Polônia 
(adversârio de Portugal no Grupo D) 
em Fevereiro e a Espanha em Março. 
Quanto a Portugal, decorrem 
negociaçôes corn a Colômbia, 5® 
classificada no "ranking FIFA", para 
preencher a data de 27 de Março. 
Confirmado hâ muito tempo estâ o 
particular com a Espanha, a 13 de 
Fevereiro. 

Europa Convention 
Centre 

DUNDAS 
Banquet 
Place» em 
Toronto 
Buffet e Bar 
aberto. 
Animaçâo e 
bailecomos 
STAROGHX 
Adultos: $110. 
dôlares. 
Crianças: 
$60. 

X- 

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

passagem 
de ano S001/QS 

‘^com 4 escolhasü! 
EUROPA 
Catering- 
$alâû inferior 
em Toronto 
Animaçâo 
como 
I^-Midnight 
Ilusion. 
Buffet e Bar 
aberto. 
Adultos: 
$8$. dôlares. 
Crianças: 
$55. 

EUROPA 
Catering- 
salâo 
superior em 
Toronto 
Animaçâo 
pelo 
EJ-Nova 
Moda. 
Buffet e Bar 
aberto. 
Adultos: 
$95. dôlares. 
Crianças: 
$55. 

Informaçoes e 
4^6 534 

A t;odos OOAS 
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Pois é, tal como dizia o saudoso e conhecedor 
Pedroto, "quando a estrelinha de campeâo esta 
connosco"... fica meio caminho andado. 
E, a tal estrelinha, esta com a équipa do Sporting. 
A estrela de Natal, aquilo que nâo acontecia hâ 
muitos anos. Por isso, e nâo sô - o valor da équipa 
também conta e muito!-, a Luz verde esta acesa, é 
sô caminhar... Vamos sô "ver" se os de "boa vista" 
estâo de acordo, se forem daltônicos o "verde" nâo 
lhes diz nada. 
Em suma, em Alvalade, o SPORTING confirmou 
corn muita dificuldade e sorte à mistura, o seu 
primeiro lugar na I LIGA. 
O Boavista, numa demonstraçâo de que continua 
bem vivo, venceu o Benfica e consolidou o 2". posto. 
Em Sâo Miguel, Açores, o Santa Clara pôs em 
cheque os homens de Pinto da Costa e aumentou a 
"conta pontual" na classificaçâo gérai. Nem o 
regressado Baia conseguiu pôr as balizas do FC 
Porto... inviolâveis. 

guir em 
A Uniâo de Leiria e Os Belenenses, 
continuam a surpreender pela positiva. Se o 
Benfica nâo se "pôe a pau" nem o 4". 
consegue... 

Corn as vitôrias em casa dos "alarmados" 
Farense e Sp. Braga, Leiria e Belenenses 
aproximaram-se dos ditos grandes. 
Paços Ferreira e Maritimo, deixaram-se 
"adormecer" e nâo foram além de um misero 

empâte frente ao Beira Mar e ao Varzim, 
respectivamente. Salgueiros e Guimarâes 
amealharam pontos, ao receberem em suas casas, o 
Cil Vicente e o Alverca, respectivamente. 
Assim, SPORTING mais primeiro e o Varzim, 
mais ultimo! 
Que vem a seguir? 
A Taça de Portugal, oitavos-de-final, corn os 
seguintes sobreviventes: 
Alverca - Sporting 
Sp. Braga - Paços de Ferreira 
Acâdémica - Salgueiros 
Caçadores de Taipas - Portimonense 
Maritimo - Belenenses 
Vila Real - Louletano 
e Académico de Viseu - FC Porto 
Os “meninos” do Leixôes ficaram isentos. 
Vamos continuar a ter Taça de PortuGALO, ou os 
grandes vâo “engolir” os mais pequenos? 
Quem souber que se... antecipe! 

JMC 

fcmejd‘i 

Mesmo a tempo para as testas de Natal! 
Adquira o 

corn 4 diferentes tipos de cerveja 
todos ao seu gosto: 

• CftBLSBERG • lOHN LABATT CLASSIC 

UMA 

EM CADA CAIXA DE CERV^A! ' 

A PARTIR DO DIA 19 DE NOVEMBRO, 2001. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

espedas, contacte Bob Raposo para o ajudar 

a tratar de tudo o que précisa 

f41fi)?4R-n7S1 

No purchase necessary. Must be of legal driniting age to participate. Cail 1.888.495.3434 lor details. tWhile supplies last, Camera not exactly as shown.» TM/MC Labatt Brewing Company. 


