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Finalmente, chegou a quadra desejada, a quadra da famflia, o Natal. 
Coisinhas doces, gestos de amizade, alegria nos coraçôes. Que bom, nâo é? 

Para “ornamentar” esta pagina de “tu câ tu la” de Natal, nada melhor que 

as palavras e os cartôes natalicios que Monsenhor Bastos nos enviou, de 

Peniche, Portugal. 

Aceitem como se fossem de nos prôprios! 

Tu Cft Tu 
Olà^ olà, bons amigosi 

Monsenhor Bastos nâo nos esqueceu 

O estimado Monsenhor Bastos, responsâvel do Lar de 
Santa Maria de Peniche e do Centro de Solidariedade e 
Cultura de Peniche, enviou-nos o seu tradicional Postal 
de Natal para uma saudaçâo natalicia à Comunidade 
Portuguesa. Temos muito gosto em servir de "correia de 
transmissâo", gratos pela simpatia e amizade. 

"A PAZ MESSIÂNICA uma utopia de Deus e um 
desafio pessoal. 
A PAZ é a maior de todas as bênçâos! Se Deus nâo 
tivesse colocado a PAZ no mundo, toda a humanidade 
teria perecido pela espada. A PAZ é para o mundo o que 
o fermento é para a massa. 
Mas, o sentido da palavra hebraica SHALOM, que 
traduzimos por PAZ, nâo se limita à ausência de guerra. 
Significa PLENITUDE, leva consigo uma referência de 
ABSOLUTO e esta intimamente ligado a SHELEMUT, 

ou seja, a PERFEIÇÀO. 
O Senhor te abençoe e te guarde! 
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te favoreça! O 
Senhor volte para ti a face e te dê a PAZ!" 

Oraçâo do Presépio 

Na encruzilhada dos nossos caminhos, por vezes ques- 
tionando as nossas pressas, aqui te colocaram meu Jesus 
Menino, sustentado pela ternura de Maria e pela solici- 
tude de José. 
Sabemos que foi hâ dois mil anos que vieste partilhar a 
nossa condiçâo, corn o propôsito de mudar o nosso des- 
tino e disseste-nos coisas tào surpreendentes como estas: 
"-E preciso perder a vida para salvar... 
-Amai os vossos inimigos... 
-Bern aventurados os pobres de coraçâo... 
-Quando dois ou très se reunirem em Meu nome. Eu 
estarei no meio deles..." 

Coisas que ainda nâo acabâmos de compreender, passa- 
dos tantos anos, mas coisas que continuam a interpelar- 
nos e nos desafiam a uma conversâo de vida. 
Olhando para José e Maria, perguntamo-nos se nâo de- 
veriamos fazer como eles, ajoelhando a nossa auto sufi- 
ciência, ou o nosso alheamento diante de Ti, para Te 
acolher no intimo do coraçâo e meditar a Palavra que 
tens para cada um de nos, que tens para mim. 
PeçoTe que neste Teu Natal, eu saiba inventar um 
gesto de amor genuino, para o celebrar, fazendo chegar 
a um irmâo, aquele que o Teu Espirito me sugervr, um 
pouco dessa ternura que se desprende deste Presépio. 
Amén. 

NÂO TE ESQUEÇAS DO PRINCIPAL; PÔE JESUS 
NO TEU NATAL! 

"O Natal é algo de especial que faz corn que toda a 
gente saiba o que é o Natal e toda a gente goste do 
Natal. Essa coisa especial, que sabem e de que todos 
gostam, é CRISTO. 
E sô por ELE que hâ Natal, hâ 2000 anos." (Joâo César 
das Neves). 

Cumprimentos dedicados e apreço. Pela Comunidade 
Paroquial de Peniche. 
Monsenhor Manuel Bastos de Sousa e Padre Abilio de 
Matos. 

Especiais todos OS dïas 

fama pelo nosso perxe sempre fresco, 
de todo o mundo, incluindo uma enorme 

variedade de mariscos frescos e congelados, 
mercearias, etc. 

Faça-nos uma visita o torà umas 
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Cartâo de Natal de todos nos! 

Como acontece todos os anos, recebemos "mi- 
Ihentos" cartôes de Natal, dos multos amigos que 
temos, felizmente. De individuals, de familias, dos 
governos regionais da Madeira e dos Açores, do 
governo da Repüblica, de anônimos e colegas de 
profissào, de câ e de la, clubes, associaçôes e 
parôquias. E realmente uma maravilha sentir esta 
onda de amizade e respeito. Respondemos a 
muitos mas, de certeza, nào respondemos a todos, 
por manifesta falta de tempo. Assim, a "Coluna 
sem vértebras" desta semana, é, corn todo o gosto 

sem vértebras 

e obrigaçào, um Cartâo de AGRADECIMENTO 
e RETRIBUIÇÀO a todos quantos nos distin- 
guiram corn a sua simpatia e amizade. 
Como nào hâ palavras para vos agardecer aqui 
fica O nosso OBRIGADO e a certeza de procurar 
corresponder à vossa confiança e amizade. 
Poderemos falhar nas intençôes aqui impressas 
por esta ou aquela razào, mas nào abdicaremos de 
tentar dar-vos aquilo que merecem. 
De todos nés, respeitosamente, Bom Natal e 
prôspero Ano Novo. 

JMC 
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Boas Festas 

Mateus Machado José Soares Bemardete Gouveia Denise Guimaràes 

Feliz Natal 

PROJECI Dipumu 
apresentaçâo 

2003 
Sob o alto patrocinio do Institute Camôes e no ano 
em que se coraempra o lo. cinquentenârio da emi- 
graçâo Portuguesa para o Canadâ, o Cônsul-Geral 
de Portugal, Dr. Joâo Perestrello, oferece um Porto 
de Honra, na Galeria d ' Arte Almada Negreiros, 
dia 16 de Janeiro de 2003, para assinalar o lança- 
mento pùblico do piano de acçào para melhoria da 
escolaridade entre luso-descendentes PROJECT 
DIPLOMA de Frank Alvarez Jr. e équipa de cola- 
boradores (www.projectdiploma.com). 
A cerimônia terà lugar pelas 18h30, 

O Project Diploma visa identificar as causas que 
têm vindo a afectar o acesso ao ensino post- 
secundârio no seio da Comunidade Portuguesa, 
tendo em vista a sugestâo de medidas a tomar de 
forma a garantir melhores indices de acesso naque- 
le âmbito. 

A Histôria do Pai Natal 
o Pai Natal sempre existiu. Jâ era 
costume nos paises nôrdicos, na 
quadra de Natal, alguém ajudar os 
pobres e as crianças, oferecendo-lhes 
dinheiro e présentes. 
O vermelho e branco dos trajes do 
Pai Natal aparecem mais tarde, nos 
anos 30, associados a uma campanha 
publicitâria da Coca-Cola. 
O Pai Natal é uma figura importante 
em qualquer celebraçâo de Natal e a 
sua origem é bastante antiga. Nos 
paises nôrdicos, era costume alguém 
vestir-se corn peles e représentât o 
"Inverno". Essa figura visitava as 
casas e ofereciam-lhe bebidas e comi- 
das, pois acreditavam que se o 
tratassem bem a sorte iria abençoar a 

casa. Mais 
tarde, o Pai 
Natal, velhote, 
boémio, alegre 
e robusto, foi 
associado à 
figura de Sào 
Nicolau. Este 

"Esta é a minha histôria 
preferida!" 

Mais tarde, as duas figuras foram 
associadas, embora apenas no século 
XIX tenha surgido uma imagem 
definida do Pai Natal. O norte-ameri- 
cano Clement Moore escreveu um 
poema em 1822 intitulado «Uma 
Visita de Sào Nicolau» em que 
descrevia em pormenor a figura e, 
desde entào, tem sido essa a imagem 
utilizada: um velhote gordinho e ale- 
gre, que se desloca num trenô puxa- 
do por oito renas e entra nas casas 
pela chaminé. Um aspecto curioso da 

figura é que a cor definitiva dos trajes 
do Pai Natal é bastante mais recente 
do que se imagina e tem uma origem 
pouco ortodoxa. Nos anos 30 do sécu- 
lo XX, a Coca-Cola contratou um 
publicitârio para criar a imagem da 
marca para a campanha de Inverno. 
Deste modo, as cores da empresa 
ficaram associadas para sempre à 
figura do Pai Natal, o encarnado e o 
branco. 

Escrito por Luisa Berger 

bispo turco teve um percurso 
caracteristico, tendo ajudado 
os pobres e as crianças, ofere- 
cendo-lhes présentes e di- 
nheiro. A sua generosidade 
deu origem a lendas segundo 
as quais ele visitaria a casa das 
crianças no dia 6 de Dezembro 
para lhes deixar présentes. 
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SEGP- Resumo de uma breve visita 
Foi, como jâ o escrevemos, uma 
visita breve e intensa. Nâo é fâcil, 
em très dias, visitar e reunir corn 
vàrios sectores da Comunidade 
Portug^esa, em Toronto, 
Chatham, Leamington, London e 
de novo Toronto. 

-Jà estou habituadol-Respondeu com um 
sorriso, o Dr. José de Almeida Cesârio, 
quando lhe foi posta a questâo.-E, mesmo 
assim, ficam sempre localidades por visitar 
e pessoas por receber. 
E sempre assim corn os governantes que 
têm por missâo servir as comunidades 
espalhadas pelo Circule Fora da Europa e, 
no caso do Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas, também o 
Circule da Europa, o que torna tudo mais 
complicado. Mas, com boa vontade e 

espirito de sacrificio, tudo se consegue. 
Entre um café quentinho e um pastel de 
nata, na Nova Era, e uma visita-relâmpago 
ao Portuguese Book Store e ao grupo 
CIRV-fm/FPtv e O Milénio, registâmos 
um pequeno resumo da visita do Dr. José 
Cesârio, sempre acompanhado pelo 
Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello, é da Assessora de Imprensa do 
SECP, Dra. Ana Folhas de Oliveira. 

JMC - Embora a visita tenha sido breve, 
os dias que esteve em Toronto certamente 
permitiram-lhe tirar algumas conclusôes 
sobre esta comunidade? 
D. José Cesârio - Em primeiro lugar, tive 
como objective estabelecer uma relaçào de 
maior proximidade corn as diversas comu- 
nidades portuguesas do Ontârio, sobretu- 
do em Toronto e periferia. Sobre esse 

ponto de vista, acho que os resul- 
tados sào satisfatôrios porque tive 
a oportunidade de comunicar 
corn muita gente e de lhes comu- 
nicar em “viva voz” o tipo de 
relaçào que o governo português 
quer ter corn eles. Em segundo 
lugar, trazia um objectivo muito 
determinado: estudar corn por- 
menor o tipo de cobertura con- 
sular que nos iremos dar às popu- 
laçôes do sudoeste do Ontârio, 
sobretudo às residentes em 
London, Chattam e Leamington. 
Réuni com muita gente sobre 
este aspecto e levo ideias muito 
mais sôlidas e o que posso dizer 
neste momento è que essa cober- 
tura consular vai ser uma reali- 
dade, falta-nos apenas apurar os 

ültimos elementos sobre as opçôes finais a 
fazer e tenlio a certeza que vamos tomar 
decisôes que vào satisfazer os portugueses 
que estâo naquele zona e que se sentem 
isolados.. Por outro lado, tenho o objectivo 
de fazer uma avaliaçâo cuidada dos pro- 
jectos para as comemoraçôes dos ,50 anos 
da imigraçào portuguesa para o Canadâ. 
Esta fase estâ ainda em curso, mas terâ um 
envolvimento muito directo do Ministério 
dos Negôcios Estrangeiros e a Secretaria 
de Estado das Comunidades Portuguesas 
apoiarâ alguns projectos que serào mais 
visiveis e espero que corresponda ao inte- 
resse das comunidades portuguesas em 
todo o pais e aos prôprios interesses das 
autoridades e populaçào canadianas. 
JMC - O Sr. Secretârio vai estar présente 
na inauguraçào destas celebraçôes? 
Dr. José Cesârio - Essa é a minha 
intençâo. Nessa altura, tenciono também 
percorrer vârias outras comunidades cana- 
dianas, as quais ainda nào conheço e que 
merecem tratamento idêntico a estas que 
acabo de visitar. 
JMC - O proximo ano é, sein düvida, um 
ano muito importante para todos os por- 
tugueses de Toronto. Através da ACAPO, 
temos conhecimento que provavelmente o 
Dr. Durào Barroso se desloque a Toronto 
para estar présente na Parada do Dia de 
Portugal, de Camôes e das Comunidades. 
Tem conhecimento dessa realidade? 
Dr. José Cesârio - Essa é uma matéria que 
sô o Sr. Primeiro ministro poderâ ponde- 
rar sobre ela. Se ele entender vir, acho que 
serâ uma boa opçào. 
JMC - Vai acompanhâ-lo? 
Dr. José Cesârio - Nâo sei. E cedo para 
decidir. • 

JMC - Mas houve um desafio para que 
viesse... 
Dr. José Cesârio - Neste momento, eu 
tenho desafios de todo o mundo, inclusive 
do Brasil, de toda a Europa... No entanto, 
o ano passado fiz o 10 de Junho na Europa 
e este ano espero poder fazê-lo fora delà. 
JMC - Por vârias vezes jâ o ouvimos dizer 
que é preciso mudar o pais (Portugal). O 
que é que tem em mente? 
Dr. José Cesârio - A mudança do pais tem 
a ver corn o modo como se perspectiva, 
como se olha para a emigraçào portugne- 
sa. Ai hâ que fazer um trabalho de formi- 
ga, um trabalho de mudança de mentali- 
dade. Esse trabalho vai ser feito, obvia- 
mente, corn a comunicaçào social e coin 
algumas figuras da vida püblica portugue- 
sa que é preciso ganhar para esta causa. O 
José Mario esteve présente num encontro 
no quai eu tenho muitas expectativas, 
espero que os présentes possam dar um 
contributo muito sôlido para esta 
mudança de mentalidades. O objectivo é 
ganhar personalidades da vida püblica 
portuguesa para este universo da emi- 
graçâo portuguesa e, por outro lado, 
tornar este universo de pessoas mais visivel 
em Portugal e fora dele. Esse é o caminho: 
aumentar o intercâmbio,. as acçôes e os 
contactos de maneira a podermos ganhar 
espaço progressivamente no tal trabalho 
de “formiguinha” que é preciso fazer-se 
todos os dias. 
JMC - As comunidades serâo finahnente 
reconhecidas por Portugal? 
Dr. José Cesârio - Eu espero bem que sim. 
Esse é o nosso desafio e sei que também é 
o desafio do Sr. Primeiro Ministro. 
JMC - Qiie pianos existem para a pro- 
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tecçâo e divulgaçâo da lingua portuguesa? 
Dr. José Cesàrio - Vamos tratar disso 
depois. Neste momento, jâ estâmes a 
apoiar algumas associaçôes que têm um 
trabalho mais visivel neste domiiiio. 
Espero vir a fazê-lo aqui no Canada. No 
entante, a grande mudança terâ de ser 
feita corn o Ministério da Educaçâo. Ao 
longo do proximo ano, espero que pos- 

samos desenhar o future do ensino por- 
tuguês no estrangeiro. 
JMC - Em suma, valeu a pena esta visita a 
Toronto e ao sul do Ontario. 
Dr. José Cesàrio - É évidente. Sobretudo, 
serviu para ganhar mais pessoas para esta 
luta diâria que temos. Nos nécessitâmes 
de muitos aliados no terreno. O objective 
foi ganhar as pessoas e acho que se con- 

Bm ataeno cotmvto na Nova Em. 

\ Fernando Costa nomeado présidente | 
I do Tribunal de Apelos de Pensâo de I 
I Reforma e de Velhice de North York i 
I Jane Stewart, ministra de 
I Desenvolvimento de Recursos 
I Humanos do governo do Canadâ, anun- 
I ciou que por decreto do Conselho de 
I Ministres o advogado Fernando Dias 
I Costa foi nomemado présidente do 
I Tribunal de Apelos de Pensâo de 
I Reforma e de Velhice de North York. 
I O tribunal é constituido por très mem- 
I bros, um medico em exercicio, um rep- 
I resentante do pûbhco em gérai e um 
I advogado. 
I Fernando Dias Costa tinha anterior- 
I mente sido distinguido em 1993 corn a 
I nomeaçâo, pelo Governo do Ontario, 
I para Présidente da Junta de Inquérito 
j que trata de assuntos disciplinares poli- 
I ciais, ao abrigo do decreto lei dos 
I serviços policiais. Em 1986 foi Director 
I da Corporaçâo Legal do Governo do 
j Ontârio e de Inovaçôes Ontario, uma 
I agenda vocacionada a apoiar compan- 
I hias com prqjectos envolvendo tecnolo- 

gia de vanguarda. f 
Também ocupou outras posiçôes civis | 
tais como Direcçâo de Saûde, Historia, | 
Junta de Planearaento e actualmente faz | 
parte da Comissâo de Ajustamentos da j 
Cidade de Toronto. 
Fernando Dias Costa sempre manteve a | 
sua presença e actividade desde 1971 | 
quando inidou o primeiro centro de | 
estudantes de direito para assistênda | 
legal e tem-se envolvido em organiza- | 
çôes da comunidade tais como, o First | 
Portuguese Canadian Club e Federation | 
of Portuguese Canadian Business and | 
Professionals da qual foi um dos fim- | 
dadores e antigo Présidente. | 
O Dr. Fernando Costa continua a I 

I exercer direito na comunidade onde | 
tem praticado lei nos ültimos 26 anos, | 
sendo casado com Filoména Moreira | 
Costa, com quern recentemente cele- | 
brou as Bodas de Prata. Têm dois filhos, | 
Francisco e Sofia. | 

Boas Festas 
Precisamos He nessoal experlente 

para trabalhar nos telhaPos. 
BOPS salârïos. trabalho estavel. 

Contacte jâ 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 „ 

^Dr.josé CeiXmn no 
Porlugut si‘ Rook Storf 
junto da proprietdrta 
^Jenny Tomas. ^ 

seguiu dar passos déterminantes; transmi- 
tir as pessoas uma ideia de afirmaçâo e de 
que o governo português esta interessado a 
trabalhar corn elas - corn os dirigentes 
associativos, a comunicaçào social e a 
comunidade em gérai. É fundamental dar 
um sinal de mudança e acho que se con- 
seguiu. 
JMC - Estamos numa época natalicia e 
aproxima-se mais um novo ano. A sua 
mensagem a esta comunidade. 
Dr. José Cesàrio - Vale a pena ter espe- 
rança porque Portugal vai mesmo mudar. 
Vamos desenvolver politicas de rigor, de 
austeridade, mas essas politicas sâo o 
garante da confiança que vale a pena ter 
em Portugal. Estamos a fazer contençâo e 
como tal, vale a pena dizer a todos os por- 
tugueses que vivem fora do pais que 
podem esperar que o pais vai ser mesmo 

diferente. Sô pedimos às pessoas uma 
coisa: paciência. O ano novo que ai vem 
vai ser dificil, mas mais uma vez nécessitâ- 
mes de paciência. Espero que os por- 
tugueses das comunidades estejam sempre 
connosco em todos os momentos, façam as 
suas criticas, dêem os seus contributes, as 
suas sugestôes e ideias e a suas propostas. 
Nos esperamos esta à dévida altura de os 
ouvir e de lhes dar a dévida sequêneia. 
JMC - Feliz Natal e até Janeiro. 
Dr. José Cesàrio - Bom Natal a todos. 
Obrigado por tu do e até Janeiro se Deus 
quiser. 

Vamos receber de novo o SECP em mea- 
dos de Janeiro de 2003. 
Até là, desejamos-lhe um Bom Natal e um 
bom Ano Novo. 

JMC/Ana Fernandes 

Artom 
\mm\m 
o QUE SflO 05 SflLDOS DE BOXIIIC WEEK.? 
SàO SIMPLESMENTE OS MAIGRES SALDOS DO ANO EM 

ARTNOVA FURNITURE... 

DURANTE OS ANOS OS NOSSOS CLIENTES POUPARAM 

MILHARES DE DÔLARES COM ESTE SALDO... 

TODA A NOSSA VIDA PAGAMOS IMPOSTGS, AGQRA, 
É A ALTURA DE NÀO OS PAGAR... 

DURANTE OS SALDOS DE BOXING WEEK OS NOSSOS 

CLIENTES NÀO PAGAM GST E PST 
EM TODAS AS MOBILIAS.». 

O PREÇO QUE VÊ NA ETIQUETA É O PREÇO QUE PAGA. 
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0 Congresso Nacional luso-Canadiano 
tem Coordenadora para um Projecto 
de nîvel Nacional. 
O Congresso Nacional Luso-Canadiano 
tem o prazer de comunicar que admitiu 
uma nova coordenadora para desenvolver 
um projeto de acçâo comunitâria a nivel 
nacional o quai se chama Meeting for 
Action/Reunir para Agir. 
Ana Paula Almeida, a candidata sele- 
cionada, é formada em Ciências pela 
Universidade de Toronto e tem larga 
experiência em coordenaçâo de projetas e 
voluntârios em organizaçôes nâo lucrati- 
vas, como o “Ontario Public Health 
Association” e o “Recycling Council of 
Ontario”. A sua experiência pessoal como 
Luso-Canadiana também deve ser ütil no 
seu trabalho para realizar os objectivos 
deste projecto, juntamente corn os 
Directores do Congresso e corn grupos 
comunitârios através do pais. 
Meeting for Action/Reunir para Agir, é 
projecto de acçâo comunitâria corn a 
duraçâo de 2 anos subsidiado pelo gover- 
no federal através do “Department of 
Canadian Heritage, Multiculturalism 
Branch” para desenvolver a capacidade de 
organizaçôes e individuos Luso- 
Canadianos de poderem empreender ini- 
ciativas nas suas prôprias comunidades. 
“Nos no Congresso estamos de parabéns 
por ter Ana Almeida junto de nos no 
lançamento deste tâo necessârio e impor- 
tante projecto”, disse Peter Ferreira, 
Présidente Nacional do Congresso. “Nos 
estamos comprometidos em trabalhar 

corn as nossas comunidades em todos os 
assuntos sociais, econômicos, politicos, 
educacionais e ainda culturais identifica- 
dos pelo nosso relatôrio ‘Os Luso- 
Canadianos de Mar a Mar’ [Nunes 1998].” 
O Congresso é uma organizaçâo nacional 
que représenta aproximadamente 4ÜÜ.000 
Luso-Canadianos. Fundado em 1993, o 
Congresso dedica-se em todos os assuntos 
que afectam a comunidade através da sua 
rede de 60 Directores, Delegados e ainda 
Représentantes os quais envolvem-se em 
assuntos como o apoio de esforços para 
preservar as linguas internacionais e a pro- 
gramaçâo em lingua portuguesa, contra 
racismo e discriminaçào, e pela preser- 
vaçâo e ampliaçâo do nosso sistema de 
saùde pùblica. 
Para mais informaçôes, poderâo contactar 
Peter Ferreira (Présidente Nacional) ou 
Fernando Nunes (Vice-Presidente 
Nacional), tel. 416-530-6608. 

NOVA 
Pastry & Bakery 

., Pâo 
sempre fresco 

Faça jà as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

BOLO RCI 
e to2a a jiasteàatia 

atusiva a esta 
ijuadza (fïestuya 

TJotos de TSoas 

^^estas e ^^eâis. 

KzAno 

( ^ 
• Pâo de Milho e 

Paposecos 
• Pastéis de Nata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversàrio 

• Mercearias e 
Congelados 

V.     J 

Pai dà baxdio ao seu I 

filho de 4 meses nas ^ 

âguas frias dum rio p 

no Cazaquistâo. 

Muiias pessoas 

acreditam que o i 

banho em àgua 

extremamente % 

gelada torna a 

pessoa nuds saudâvel | 

e mais resistente a | 

temperaturas baixas. | 
^ I 

roto da 
semana 

72 d:?J€o2i.da/u 

f. mmi 

' T' ./ '■ y ,0^' . . 
15 ■ 

Mel Lastman deseja Bom Natal à Comunidiule 

O Mayor da megacidade de Toronto, Mel Lastman, enviou um 
atractivo cartâo de Natal de saudaçào à Comunidade Portuguesa 
e o desejo de Boas Festas. 

Mensagem de Nattai 

Cari os amigos: 

Aproxima-se outra quadra natalicia e, como outras organizaçôes, o Congresso 
Nacional Luso-Canadiano aproveita esta oportunidade para reflectir sobre o ano 
quase terminado. Durante este tempo, o Congresso continuou a représentai' e 
defender os interesses dos Luso-Canadianos, particularinente temos apoiado 
esforços para preservar as linguas internacionais e a programaçâo em lingua por- 
tuguesa, e ainda a preservaçâo e ampliaçâo do nosso sistema de saùde pùblica. 

No ano 2003, pretendemos realizar uma série de mesas redondas através do 
Canada, que servirâo para aumentar a capacidade das comunidades Luso- 
Canadianas. Estas mesas irâo actualizar os objectivos do nosso projecto novo 
(Reunir Para Agir) subsidiado pelo Governo Federal Canadiano através do 
"Department of Canadian Heritage, Multiculturalism Branch". 

Em favor dos Directores, Delegados e représentantes locals do Congresso, 
desejo-vos um Natal iluminado pela saùde, felicidade Boas festas e muito 
prôspero ano novo! 

Peter Ferreira, Présidente Nacional 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
Tel. 416-5304i608 
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Sandra lopes 
sucesso em Inglaterra 
A estilista lusocanadiana Sandra, que con- 
quistou O prémio votaçào popular 
Smirnoff'2002, em Toronto, que lhe deu o 
direito de lançar os seus trabalhos em 
Manchester (Rendais Window Display) 

companheiros e a équipa do Canada que 
concorreu nos Jogos '2002. 
Uma boa recordaçào para a jovem estilista 
luso-canadiana e que lhe augura um futuro 
risonho na arte de desenhar e vestir. 

-Commonwelth Games, em Agosto passa- 
de, regressou e trouxe-nos algumas fotos 
do acontecimento. 
Na primeira foto, Sandra e seus modelos, e 
ainda alguns dos estilistas présentes em 
convivio, e na segunda fotografia, Sandra, 

Sandra deixou também o desejo de Boni 
Natal e feliz Ano Novo para a Comunidade 
Portuguesa e, em especial, para os seus 
amigos da CIRV-fm/FPtv/O Milénio. 
Retribuimos a gentileza à Sandra e sua 
familia. 

Onde as famüias Portuguesas podem comprar confeeçoes importada: 
de Portugal de alta costura e a preços moderados! 

. 'Vestuario para homem, senhora e crifuiça 

' I • Secçâo de Sapataria • Colchas • Linhas para crochet 
‘ * Roupas importadas de Portugal e Itâlia 

763 Dundas St. W. 

TORONTO 
6-GD3-<4SS3 

3SI5 Central Parkway W. 

MISSISSAUGA 
305-6 ns-1403 

Tel; 416535-8000 
titiartins@trelinet.com 

Dupont St. 
Toronto ON M6H SA6 

Dufferin/Dupont 
TOM MARTINS coaiieria Mam 

Representative 

DUFFERIN/ BLOOR 

Casa sôlida em tijolo, em excelentes 
condiçôes e pode servir i ou 2 
familias. Garagem corn telhado novo. 
Aquecimento e ar condicionado tam 
bem novos. 

Casa corn 15 anos, toda em tijolo. 
d quartos de cama corn châo de 
parquet no 2° andar. 
1° andar coin cozinha espaçosa coin 
saida para o quintal e duas salas. 
Cave acabadâ e Garagem. 

Limpe caleiras de lixos 
e folhas acumuladas 

ST CIJUB/LANSDOWNF 

Apaxtamento 
à renda 

Prédio completamente renovado. 7 
apai tamentos + 7 escritôrios. Sports 
Bar, liido alugado, corn rendimento 
armai de $145,000.00. Cave acabada e 
entrada separada, vaga corn possibili- 
dade para sports bar. Excelente inves- 
tiinemo. SI 1 dQ 000'°^ 

1 quarto, sala de estar, e jantar, 
todo em madeira, eletrodomésti 
cos novos. $850.00 por mes corn 
tudo incluido. 
Telefone para 416-235-2915 depois 
das 6:00 p.m. 

Isole o melhor possivel as portas e janelas 

MISSISSAUGA HtiRoxTAKio/Drtwv 

Casa grande corn 10 divisôes em 
boas condiçôes pode servir 2 
familias. Toda em madeira e 
cerâmica. 4 div'isôes por andar 
cave acabada corn driveway. 

\ Casa corn 2 anos, toda em tijolo, 2 andares 
ï corn A quartos de cama. Quarto de casai 
I corn casa de banho privana. 1° andar corn 
I sala de estar e jantar em madeira, cozinha 
\ grande à portuguesa em cerâmica corn 
l saida para o quintal. Driveway privado corn 
^ garagem e estacionamenlo para 4 carros. 
î Cave acabada.   

VerlHque màquinas de aquecimento e os 

detectores de monoxido de carbono. 
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A Casa do Alentejo 
agradece a quem os ajuda 
Decorreu sâbado passade na sede social 
da Casa do Alentejo, ein Toronto, um jan- 
tar/convivio de agradecimento a todos os 
artistas e apresentadores que colaboraram 
para o sucesso da Casa do Alentejo. 
Casa cheia de artistas e apresentadores 
locais que, também, quiseram dizer à Casa 
do Alentejo que poderia contar com eles. 
A Présidente Maria José e o "eterno" Raùl 
Raposo, deram o ponta pé de saida para a 
festa de agradecimento logo apôs o jantar - 
à escolha, carne à jardineira e bacalhau 

cozido-, confeccionado e servido pela 
gente da Casa do Alentejo, agradecendo a 
todos a amizade e a colaboràçâo nunca. 
negada. Raùl Raposo, agradeceu também 
e fez a apresentaçâo do Grupo Coral 
Feminino da Casa do Alentejo que, lidera- 
do pela Bia Raposo, entoaram cançôes alu- 
sivas ao Natal. 
Depois, os artistas présentes voluntari- 
aram-se para cantar e dar à festa um ar 
muito especial e feliz. Nào mencionamos 
os seus nomes porque... no entrar e sair,^ 

A Sata Expressjdeseja 

& todos os clientes e amigos 

e a toda a comunidade 

portuguesa em gérai um Feliz 

Natal e uni Prôspero Ano Novo. 

'/'à 

Prefirci SATA -EXPRESS, 
contâicte o ;eu agente ae \Aagens 

pava veçewav a çua paçça^em. 

The/ 
Party Pepper on i 

6 to S 
w ïiis u>tii , I .> , f -ît i 
Dipping 

16 .99 -r - A 

Wfc* L\.4iv«.'r QîjalitT 

* 

-m 
^ r.iis.p.ii.ïïV Ùtï. < 4 

av'xî9% 

<110^ - 

439-0000 Call (416)' 
(■*»< M» ■>■«*■! if» « S»!'!*:* 'hU «i |«mia-sÉ»*; mm mmif if -tüif 
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► poderiamos falhar alguns, provocando 
uma situaçâo injusta e desagradàvel. 
Todos de parabéns! 
Uma noite de agradecimento mùtuo pois, 
a Casa do Alentejo, também merece a 
nossa gratidâo pelo muito que tem feito 
em prol da cultura portuguesa. 

Um convivio de Natal oportuno e grato 
para artistas, apresentadores e Casa do 
Alentejo. 
Pela nossa parte, podem continuar a dis- 
por. 
Bom Natal e melhor Ano Novo. 

JMC 

r Aniversàrio-Adiaspora.coin I 
I Adiaspora.com, o "web site" promo- 
I tor da cultura lusa, célébra os lo. 

Aniversârio no salâo de festas do 
Lusitania de Toronto, de 11 a 12 de 

I Janeiro de 2003. 
I O tema central do encontre sera "A 

Diaspora Lusa na Miscigenaçào dos 
* Povos... Que futuro?", corn oradores 

convidados, entre eles, Dra. Alzira j 
Maria Serpa Silva, Directora 
Regional das Comunidades-Açores, I 
Dra. Gabriela Silva, escritora e poe- | 
Usa, Açores, e Prof. Onésimo 
Almeida, docente da Brown | 
University, USA. | 
Parabéns! | 

Aceitamos encomendas, 
com especiais t:odos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cost:elet;aa, 
galinha grelhada na 
brasa e no eapeto, 
aaladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 
* 905-829-8395 

6 DIAS POB SEMANA PAS 10AM-8PM • FECHADO À 2^ nURA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

2828 KmgSW3,y Drive, Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • 

AIDS Commisse of Toronto 

SERVIÇOS E PROORAMAS DO 
AIDS COMMITTEE Of TORONTO 

Zm Cbwrob 8t„ 4lh tbor 
Toronto, ON WS8 td# 

« Serviço de aconselhamento gratuito para famîiias e individu os 
infectados ou afectados pelo virus da AIOS/SIDA. 

- A|uda oa procura de etnprego e curriculum vitae (résumé). 

- Preenchimento de Deciaraçâo de Impostos 
(Income Tax return). 

- Aulas de computadores para pessoas HW positivas. 

- Programas de educaçâo e prevençâo para iovens e adultos. 

- Oportunidades de voluntarlado e respectivo treino. 

« Acompanhamento ao medico e ao hospital. 

- Assistêncîa para profissiona» que trahalham na ârea de 
MW/A IDS (médicos, assfet entes socials, etc). 

TEtî 416-34Ô-84S4, ext.290 (Fe:manda) ou ext. 242 (Rui) 

E-MAIL: fdasilvafîactoronto.org ou rpires#actoronto.org 

Wf BSîTEî www.actofonto .o rg / port uguese/ Index, ht ml 

Ontario 

Boas Festas! 
Nesta festiva quadra 

natalicia, quero dirigir a todos 

os leitores do jornal O 

Milénio, e às comunidades 

portuguesas e de expressào 

portuguesa, os meus desejos 

de um Feliz Natal em familia 

e de um Ano Novo cheio de 

prosperidade! 

Sào os votos de Rosârio Marchese, MPP Deputado 
provincial pelo circulo eleitoral de Trinity-Spadina. 

Para assistência em português, 
por favor contacte o meu assessor Helder Ramos 

O meu escritôrio esta localizado no 
854 Dundas St.West (entre as ruas Euclid e Manning) 

Tel: 1416) 603-9664 • FaX: (4161603-1241 
Email: rmarchese-co@ndp.on.ca 
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Exército jâ tern novos Comandos 
A cerimonia de encerramento do primeiro 

curso de formaçào de Comandos do 
Exército português teve lugar este sâbado. 
Nove anos depois da sua extinçâo, foram 
atribuidas as insignias a 121 soldados deste 
corpo especial do Exército. 
Os Comandos agora formados iniciaram o 
curso no passado mes de Setembro. 
A decisâo de reactivar aqueles que foram 

A Brigada Fiscal (BF) da Guarda 
Nacional Republicana de Vila Real de 
Santo Antonio (VRSA) apreendeu, na 
Praia Verde, naquele concelho, cerca de 
très mil quilos de haxixe e deteve seis 
homens e uma mulher envolvidos no 
narcotrafico, que foram ouvidos no 
Tribunal de Turno de Faro. Trata-se da 

conhecidos como «a elite das nossas tropas 
de elite» foi tomada no ano passado pelo 
entao ministro da Defesa Nacional, Rui 
Pena. O actual titular da pasta, Paulo 
Portas, assinou a proposta por baixo. 
A reactivaçâo do curso de Comandos prevê 
que esta força seja composta apenas por vo- 
luntàrios, e insere-se no âmbito da reestru- 
turaçào do Exército português, tendo em 

maior apreensâo de haxixe efectuada 
este ano pela Brigada Fiscal. 
Na operaçào, que começou às 22h00 de 
sexta-feira e prolongou-se até à manhâ 
de sâbado, participaram 25 opera- 
cionais, auxiliados por meios maritimos, 
corn vista a impedir a fuga dos suspeitos. 
A intervençào foi iniciada durante uma 
operaçào de rotina, tendo a Brigada 
Fiscal detectado sete individuos na Praia 
Verde, que faziam o transbordo do estu- 
pefaciente de uma embarcaçâo para dois 
jipes de matricula espanhola, que viriam 
a ser apreendidos, à semelhança de ou- 
tros dois veiculos (um dos quais de 
matricula alemâ) e vârios telemôveis. Ao 
aperceberem-se da presença dos polici- 
ais, cinco homens tentaram a fuga pela 
praia, sendo contudo capturados. Os 
outros dois individuos nào ofereceram 
resistência. 

vista a sua profissionahzaçào em 2004. 
A especialidade Comando terminou no 
Exército português em 1904. Alguns mi- 
litares do Exército corn a especialidade 
Comando vieram depois a integrar o 
Comando das Tropas Aerotransportadas / 
Brigada Aerotransportada Independente. 
Os primeiros grupos desta força de ope- 
raçôes especiais surgiram em 1962, em 
Angola. Em 1975 formou-se na Amadora o 
Regimento de Comandos, que viria a 
desempenhar um papel fundamental nas 
manobras militares desencadeadas em 25 
de Novembre desse ano. 
No final da década de 80 os sens métodos 
de instruçâo foram questionados depois da 
morte de militares que frequentavam a 

recruta. O curso foi entào reestruturado 
sendo admitida a sua frequência apenas a 
pessoal do quadro permanente e a volun- 
taries. No entante o Exército acabou por 
extingui-lo. Nove anos depois, volta-se a 
ouvir «Marna Sumae». 

Comunidade: 
TENHA UM ANO NOVO AZUL, INICIANDO-O NO FC PORTO DE 

TORONTO. JANTAR àS 19H00, CONFECCIONADO POR 

‘O BAIRRADINO”. MARISCO, BOLO REI E ESPUMANTE à 

MEIA-NOITE. MÛSICA DE SUPERMIX IJ 'S. 
RéSERVAS: 416 536-2921, ou 416 988-2896 

i A IGREJA DE SANTA MARIA DOS Ajyos, NO 1481 DUFFERIN 

I ST., EM TORONTO, REALIZA A SUA GRANDIOSA FESTA DE FIM 

I DE ANO. JANTAR àS 19H00. ANIMAçàO DO EJ-KARAOKE 

I AçORES. RéSERVAS; 416 766-3576, ou 652-6787, ou 533-2027. 
I BOAS FESTAS. 

Vila Real de Santo Antonio 

Toneladas de haxixe apreendidas 

H(mm VmwgM IVkehôcth 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 

Dia 31 He Dezembro 
Passagem de Ano 

(Marcar mesas) 

- conjunto 
Português Suave 

INFO: 905-286-1311 

Visite Horacio Domingos Wholesale Meats Ltd., nas 
novas instalaçôes, situadas no 3249 Lenworth Drive, 

Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef: 905 602-7746 e o Fax: 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

Horacio Domingos, um amigo sempre à mao! 

^ontuigos 

Deseia a todos 
umas Festas Felizes 

Tel: 905-602-7746 OU 1-800-935-4441 
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BCA 
Banco Coniercial dos Açores 

Representative Office 

836 Dundas St. West, Toronto, Ontario M6J 1V5 Tel: 1800-493-9660 

WWW.BCA.PT 

Desejamos a todos os Clientes e Comunidade em gérai, 

votos sinceros de Boas Pestas e Prospero Ano de 2003 

BCA com Resultado Liquide de 6.031 milhares de euros no 3" trimestre de 2002 

O Banco Comercial dos Açores encerrou o 3° trimestre do exercicio de 2002 corn um 

“Resultado Liquido” de 6.031 milhares de euros, o que représenta um crescimento de 24,4%, 

face a igual periodo do ano anterior. Também o “Cash-Flow” apresentou um comportamento 

favorâvel, registando, igualmente, um crescimento de 24,4%, ao atingir, no fecho do trimestre, 

12.863 milhares de euros. Os “Depôsitos de Clientes” aproximaram-se dos 759.915 milhares de 

euros, enquanto que o “Crédito sobre Clientes”, continuando a demonstrar assinalâvel 

dinâmica, cresceu, nos primeiros 9 meses do ano, 22,8%, e ronda, agora, os 798.620 milhares 

de euros. Sintetiza-se, no quadro abaixo, alguns dos indicadores de actividade. 

(em milhares de euros) 

Resultado Liquido 

Produto Bancârio 

Cash Flow 

Depôsitos de Clientes 

Crédito s/ Clientes 

Setembro 2001 

4.846 

27.659 

10.340 

759.915 

650.472 

Setembro 2002 

6.031 

30.670 

12.863 

761.395 

798.620 

% 

24,4% 

10,9% 

24,4% 

0,2% 

22,8% 
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on 

0 GRANDE SALDO de fim-de-ano 
ia começou na Addison on Bay. 
Preste atençâo: 
“40 LIQÀR VOCE JÀ ESTA A GANIIAR!” 
Faça O melhor negôcio da sua vida num modelo novo de 2002 

ou 2003, sem juros, durante 5 ou 4 anos, respectivamente. 

Aproveite a oportunidade de um prémio 
de um mùiimo de $1.000 até aos $10.000, ou mesmo 

O valor total do carro que comprou. 

Informe-se dos pormenores corn José da Costa, 
O seu vendedor e amigo. 

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

Xi>J 
A®DWÏÏŒ(Eara[CKIM)S!î 

A “GM” VAI OFERECER $S.600 EM 

PRÉMIOS □URAIMTE A C3UADRA IDE IMATAL! 

Falando com ele vai perceber a frase: 
«Ao ligar você jâ esta a ganhar!» 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 416-964-3211 

Natal no lusitânia 
de Toronto 
Decorreu em ambiente de franca alegria, a festa do “Natal da Criança”, e também o 
sorteio do “Cabaz de Natal”, habituais no Lusitânia de Toronto, ano-apôs-ano. 
Dina Ribeiro ensaiou e preparou as roupas para a apresentaçào do Presépio Vivo que, 
como sempre, agradou a miùdos e a graùdos. O Pai Natal -bem acompanhado por duas 
simpâticas “mâes” Natal da casa-, ofereceu prendas corn fartura aos muitos meninos e 
meninas présentés. Os “Cabazes de Natal” foram distribuidos por sôcios e amigos, pré- 
sentes na sala de Testas. 
Mais uma noite de felicidade para o José Silva e sens companheiros, que nunca viraram 
a cara às dificuldades e fizeram por merecer a festa de Natal de sâbado passado. 
Uma festa para as crianças mas que nào passou ao lado dos adultos, sempre felizes (par- 
ticularmente as babadinhas avozinhas...), desde que os mais pequenos também o este- 
jam. E estavam! 
Felicidades e Bom Natal para todos. 

Maria Vieira, da Remax West, 
deseja a todos os familiares, 
clientes e amigos, um Natal 
muito feliz e que o Ano de 

2003 lhe seja propicio pessoal 
e pronssionalmente. 

pM Boas Pestas 

416-769-1616 
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Descoberta baleia corn 20 milhôes de anos 
Paleontôlogos australianos 
descobriram novos restes que 
julgam pertencer a uma baleia 
que viveu hà 20 milhôes de anos 
no sul do pais. 

Os investigadores acreditam que os restes 
encontrados hâ poucas semanas per- 
tencem ao crânio, costelas e coluna de 
uma baleia-tubarào do periodo Mioceno 

(que vai de 21 milhôes a 10 milhôes de 
anos atrâs). A porta-voz do Museu das 
Australia do Sul, Belinda Bocson, comen- 
tou a propôsito do achado que ainda falta 
realizar alguns estudos para determinar 
com rigor a origem dos fôsseis. 
Paleontôlogos do Museu descobriram em 
finais de Outubro uma mandibula inferior 
quase inteira e quatre vértebras do gigan- 
tesco animal. 

Os fôsseis foram encontrados proximo da 
localidade de Blanchetown, numa zona 
que antigamente integrava um imenso 
mar interior chamado golfo de Murravian 
que tinha ligaçâo ao Oceano do Sul. 
Segundo peritos, a baleia, que mediria 
cerca de cinco metros de comprimento, 
pertenceria à familia de um grupo de 
baleias-tubarâo jâ extinto que se alimenta- 
va de peixes e que existiu hâ entre 10 e 30 

escassa na Australia. As baleias e os 
tubarôes maiores que jâ existiram 
povoaram o planeta no Mioceno, a quarta 
época do periodo Terciârio que começou 
hâ 23 milhôes de anos e terminou hâ 
aproximadamente cinco milhôes de anos. 

Sobredotados sem protecçâo legal em Pertugal 
Em Portugal existirâo 1,5 milhôes 
de pessoas sobredotadas, 15% da 
populaçào, segundo o conceito 
mais alargado. Mas estâo identifl- 
cados menos de cinco mil, o que 
séria perfeito, se estas crianças 
nâo tivessem problemas de adap- 
taçâo. As vezes, sâo mal interpre- 
tadas pelos professores, gozadas 
pelos colegas, incompreendidas 
pelos pais. Nâo sabem como tratà- 
las e falta leg^slaçâo para uma me- 
Ihor integraçâo escolar. 

A «legislaçâo estâ virada para uma escola 
inclusiva - todos juntos independente- 
mente da sua especificidade. A palavra 
sobredotado nâo existe no Continente. Na 
Madeira, hâ um diploma, desde 1997, que 
contempla estes alunos, como também 
existe no ex-territôrio português de 
Macau», diz Manuela Freitas, présidente 

do Centro Português para a Criatividade, 
Inovaçâo e Liderança (CPCIL). Aquela 
associaçâo é uma das que defende que 15% 
da populaçào é sobredotada, recorrendo a 
estudos internacionais que dâo uma 
definiçâo mais alargada. Nâo é necessaria- 
mente alguém que tem um elevado 
Quociente de inteligêneia (QI), mas que 
révéla capacidades excepeionais em algu- 
mas âreas. Mas hâ quem fale em apenas 
5%, segundo o conceito mais restrito que 
evidencia sobretudo as competêneias in- 
telectuais. Estas crianças acabam por be- 
neficiar da legislaçâo gérai, por exemplo, 
aquela que, desde o ano passado, permite 
que os alunos façam o l.“ ciclo em très 
anos e o 2.°/3.° em quatro, o que apesar de 
ser positive é considerado insuficiente. A 
Academia de Sobredotados, do Institute 
de Inteligêneia, é outre dos organismos 
que trabalha corn estas crianças. Entre as 
vârias actividades, organizam acçôes para 

crianças sobredotadas. No ultimo fim de 
semana, estiveram no Hotel Diplomâtico, 
em Lisboa, a promover jogos de estimu- 
laçâo da inteligêneia criativa. Sâo activi- 
dades que obrigam a diversas operaçôes 
mentais susceptiveis de promoverem 
respostas criativas e vào do problema con- 
creto a simples exercicios mentais de pura 
imaginaçâo. Tudo isto, para responder às 
necessidades especificas e que o meio esco- 
lar nâo consegue. 
Na escola, estes alunos tendem a aprender 
«por absorçào», jâ que gostam de mergu- 
Ihar profundamente nos problemas e de 
estabelecer uma espécie de cumplicidade 
corn os desafios intelectuais que aqueles 
suscitam. Mas nem sempre conseguem 
transmitir da melhor forma esses conheci- 
mentos. Podem pecar por defeito - têm difi- 
culdades de aprendizagem - ou por exces- 
so - podem parecer arrogantes e vaidosos. 
Pais e professores tendem a considerâ-las 

impulsivas, por vezes pouco ponderados. 
As suas ideias nem sempre sâo apreciadas 
nas aulas por se assumirem divergentes e 
colidirem corn o «intelectualmente correc- 
to», diz Nelson Lima, da Academia dos 
Sobredotados. Leandro Almeida, da 
Associaçâo Nacional para o Estudo e 
Intervençâo na Sobredotaçâo (ANEIS), da 
Universidade do Minho, diz que a legis- 
laçào contempla a possibilidade de os pro- 
fessores adaptarem os curriculos, o proble- 
ma é que nâo hâ espaço para que tal acon- 
teça. Defende que sô corn mais recursos e 
formaçào dos professores séria conseguido 
esse objectivo. E acrescenta: «os profes- 
sores tendem a contrariar essa diversi- 
dade». É, por todas estas razôes que os téc- 
nicos defendem que os sobredotados 
devem ser identificados o mais cedo pos- 
sivel, para se estar preparado em caso de 
surgirem problemas emocionais. Mas 
nunca, nunca, se devem colocar rôtulos. 
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0 Natal de CIRV-fm/FPtv/0 Milénio 
Nào puderam estar todos -alguém tem de 
trabalhar, claro- mas a esmagadora maio- 
ria dos que trabalham no Grupo de 
Informaçào "CIRV-fm/FPtv/O Milénio", 
juntaram-se alegremente no Restaurante 
Lisboa-à-Noite numa noite de convivio 
natalicio onde, o présidente Frank 
Alvarez, salientou o espirito da época, a 
necessidade de prosseguir em comunhào 
de principios e de manter cada vez coin 
mais empenho um serviço ütil e feliz à 
Comunidade Portuguesa, a Portugal e ao 
Canada. 
O jantar decorreu animadissimo, parti- 
cularmente, quando surgiu corn toda a 
surpresa, a jovem e bonita Lila, uma 
bailarina de "Dança do Ventre" que 
encheu "o olho" à rapaziada e divertiu 
que participou na dança... Imaginem, 
quem dançou corn ela; Frank Alvarez, 
Domingos-Melo, Aires Whyton Silva, 
Bon Falcone, entre outros. Foi o que se 

chama uma "bêla barracada". Nào é fâcil 
descobrir quem dançou pior, mas, a 
malta, deu o troféu ao Aires Whyton 
Silva! Levou uma garrafa de vinho para 
beber e esquecer a cena triste-divertida 
em que participou. 
Mas todos mereciam um prémio pela 
coragem e "lata" de fazer bailar a bar- 
riguinha desajeitada ao lado de uma 
"belly" de luxo... 
Enfim, assim é que tem graça e nào 
ofende ninguém. Mais tarde, jâ em fim 
de festa, devido a uns "copos a mais", 
houve um principio de "strip-tease" que 
nào teve o fim que alguns desejavam. 
Coisas que o generoso vinho português 
provoca nas meninas estrangeiras... 
Também faz parte da festa e rapaziada 
gosta, nào é? 
O ano de 2002, foi um ano de muito tra- 
balho, sacrificios e algumas decepçôes, 
por isso o sabor muito especial desta 

festa de Natal que veio "fazer esquecer" 
os dias passados e misturâ-los corn a 
esperança de hoje em dias melhores para 

nos e para todos. 
Bom Natal. Melhor Ano Novo. 

J 

Secçào de engenharia. 

QUEM NAO GONHECE O SABOR BAS FAMOSAS 
SANDWICHES DA SAN FRANCESCO’S FOODSP 

JOE SOUSA TEM-NAS PARA SI, NO 3045 CUYHIU, UNIT 1 
(ESQUINA COM A DUNDAS ST. WEST-EAST DA MAVIS), EM MISSISSAUGA 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

No NATALE NO 
ANO NOVO NÂO 
PERCAM TEMPO 
ACOZINHAR. 
ENCOMENDEM 

ASVOSSAS 

REFEIÇÔES À 
FAMfUA SOUSA. 
BOM, FâCIL E POR 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS PESTAS QUE 

SE AFROXIMAM! 

FELIZ NATAL! 

Toronto, ON MB J iYB 

Tel.: 416-516-8336 
Tax: 416-516-7724 

TODOS OS TIPOS DE SANDWICHES à ITALIANA, SOPAS, PASTA, 

QUEUos, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICîLIO. 

E-maril: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager ENCOMENDAS PEio TEIF: 905 804-1548 
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Alberto Elmir chejîa o departamento espanhoL 

tris Chineses e eslavos. 

Ivo, Luis Esgaio, Paulo Marques e 
companhia. Punjab. 

Marque uma entrevista com o Noturiata Honivopata 
Auténio .Medeiros, jâ coin n!idto.s auos de cxpcriéchi, 
que o potierd ajudur lUi soliti^ào dos sens problemas. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NA JURAIS E MEDÎCÏNA HOMEOPATICA 

Festas Felïzes 

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

Alex Rei dos leitfies 
 MiilUg   

• 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 

219 Ossington Avenue, Toronto, Ontario M6J 2Z8 

Tel.: 416-537-3175 
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Famüias Femandes, Gonçabies, 

H Felecidade e Silva. 

reixbendà^^ '0ênü6 
l”' de meUior f‘dançàri- 
jv-^' m de veidre” junto ; 

casai Mqdoubi. \ 

Fadtüias Alvarez, Martins, Falcone, 
Capp e Coelho. ^ 

Jimmy, Cristina Santos, Bemardete Goûveia, 
Ana Femandes, Jamie Ma e Domingos Melo. 

(Jlit mtatrando 
mmo 

I J 
\ I- ' \ \ ■■■ ^ % ' i m t 

VOILE 

Agora aberto ao Domingo para as compras de Natal. 

Visite-nos e verâ que vale a penal 

□eseja um Feliz Nat:al 
a todoa oa aeua 
client;es e amigos 

R.R. S, i453 QUEEN ST. W. 
BRAMPTON, ON LGV iAi 

ÜEI 



CIRV-fm e Happy Travellers 
fm8S.9 V TORONTO 

lMoe.Ue.ts 

UM NOVO y 
DESHNO PARA AS 

1 SUASFÉRIAS 

pE INVERNO, COM 

,MAIS QUAUDADE 

E UMA NOVA 

SELECÇÂO. 

Imagine-se aqui 

Faça as suas réservas em Happy 

Travellers, na Galleria Shopping 

Mall, em Toronto, ou telefone para: 

David Costa 
& Associates 
LaioyersjAdvogados 

Tnaniv IMUaurlfcfisrtiSi 
Homelife 

Oferece-lhe 
bom serviço, 
honestidade e efîciência na 
compra e venda da sua casa. 

(4 ni S'S3S)-aiOQO 

1015 Bloor St. W., Toronto 

A Miltioa SIKIIlijIt. E»E 
UE KXTKESSiio 

EOKxtJcajiEm m> CAI«/U»A 

EDGAR AGUIAR TJEW TTQJaXD 
DOWNTOWN OPA[^ A midj lU ■ Iv/« 

csi)WOTsu(ç&D sniE2SE22i 
Downtown Lumber 

Sk euilding Supplies co. 

O, AGUIAR FINE JEWELLERY 
SPECIAL ORDERS ^ MANUFACTURING 

716 COLLEGE ST. TORONTO, ON 
WWW.AVARANDA.COM/AGUIAiyfEWELLERY 

176 Ossington Ave., Toronto. 
Tel: 416 534-3347 e 416- 532-2813 Fax: 416 532-6040 

WWW.downtownlumber.com 

O MILENIO 

building centre 
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Ams m Gavaïuinko M AssMiaçio rie Bareelos 
A Associaçâo Migrante de Bareelos (Secçâo Cultural), sempre atenta à componente cultural musical 

portuguesa, tem ao dispor dos interessado uma Escola de Intruduçâo aos Instrumentes Musicals 
Tradicionais, onde ensinam o 

Cavaquinho, acordeâo e outres 
instrumentes. 

Curiosamente, inscreveram-se para aprender a tocar 
Cavaquinho e Concertina dezenas de alunos de todas as 
idades, dos mais novinhos aos mais idosos. 
Para outras informaçôes e inscriçôes na escola de mùsica, 
contactem a Graça Sousa: 
416 530-1662, ou 416 652-6354. 
A aulas de mùsica têm lugar à terça-feira, às 20h30, na 
sede-social da Associaçâo Migrante de Bareelos, no 2079 
Dufferin St., em Toronto. 
Boas Pestas. 

Pi Contacte ^ iMl 

epeçaa 
Caixa Digital. ^ 

Mande acihiar 
l onovo Canal Festival à 

PortnguêsTH-SIC. 

1-888-764-3771 
O ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIG, 

24 iioras par dia. 

Para mais datantes 

ligue para GiRV-fm: 

416-537-1088 OU 
1-888-764-3771 

uji m îÿïf S] 

Sacaaa aa ssacpLiLairs 
De 2^ a 6“ Feira 

4s 14h30 e 20h30 

fO «CD «ont 
{ llCftTB 

De 2"a6” feira 
AGATA NAS SUAS 

24 HORAS 

DIARIAS. 

As13H00 E 

Entrem em contacto corn a FPtv, Î* onde podem promover todos os dias 
^ TBS as vossas actividades. 

I \ / Enviem as informaçôes via 

' ^ «I-587-C1U J 

fDOIITeiDftl 
MWDÜÎiftPO 

CiDADftO 
ftFDKARDO ItAlft 

SftriDC 

TALA 
HAASIL 

2"* fDiras às 20h00 
Um programa sobre a 

emigraçâo, apresentado 
por Joel da Nala cam a 

participaçâe directa des 
, tele-espectadores. 

3"^feiras às 20li00 
A anàlise da peiftïca 

canadïana. Um pragrama 
apresentado por 
Armïndo Silva. 

4"^feiras às 19H30 
As noticlas, entrevlstas, 

imagens e a voz de Africa 
em sua casa. 

0 caler de Africa 
V no Canadà. > 

4°^feiras às 20h00 
Os diversos aspectos da 

saüde em discusâo 
corn O Dr. César Cerdeire e 

os teie-espectadores. 

5°^feiras às 201100 
0 sabor do Brasii corn 

Denise Guimarâes e sens 
convidades. 

Entrevistas, mùsica 
V e multo mais... I SDH, tsTiiBn trail E3Tt fitfniDTa • tiwTO ts mm simESTüEs wmt: Fi>Tv^isviiii.eQM 
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(d|)o£l ‘Btiken^ e Vm&th di»pm 
de keSm mlM de Halat pafia 

oieftle a pieçe» eipecim! 

3eh Rei, B’WM Coàtâam e de tHd, Vâe de £é 
(Kiititoift, VaneiMe» VwùadM, T<uMim e BOIM 

Almùm à E|)ec(i, Hôe aquecende e 
exedeeie (okica depSe deOpe 

Voiiiuquh e IbSiaue e mda VMtdam, Fiiui. 

1224 Êmm ST. MIST, iisüssineti^i • SOS-SOS'i^O 

t.|m 

p;n 1 
WJx " 
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Israel intensifica preparatives 
em case de guerra ne Iraque 
Israel intensificou nos ültimos dias os 
preparatives para a hipôtese de uma guer- 
ra no Iraque se iniciar nas prôximas se- 
manas, revelou fonte militar. 
A defesa passiva e a força aérea receberam 
ordens para se prepararem até ineados do 
mês de Janeiro para a hipôtese de uma 
guerra entre o fim de Janeiro e o fim de 
Fevereiro, revelou a radio publica israelita. 
Um milhar de militares norte-americanos 
de uma brigada anti-aérea actualmente na 
Alemanha sâo esperados nos prôximos 
dias assim como uma fragata norte-ameri- 
cana que deve posicionar-se no litoral 
israelita no Mediterrâneo para reforçar os 
sistemas de protecçâo radar. 
Os militares norte-americanos que operam 

FOrO OREL COHEN/EPA/LUSA 

baterias de misseis anti-misseis Patriot 
devem participar oficialmente num exerci- 
cio de defesa aérea em cooperaçâo corn o 
exército israelita, devendo continuai' em 
Israel apôs essa operaçâo. 

Eleiçôes palestinianas de Janeiro adiadas 
As eleiçôes presidenciais e legislativas 
palestinianas previstas para o dia 20 de 
Janeiro foram adiadas até que as tropas 
israelita deixem as zonas autônomas, 

FOTO MENAHEM KAHANA/EPA/LUSA 

anunciou esta semana, em comunicado, a 
direcçâo palestiniana. 
O comunicado, divulgado em Ramallah, 
référé que "a direcçâo palestiniana decidiu 
adiar as eleiçôes até à retirada de Israel 
dos territôrios palestinianos (reocupados), 
conforme a lei eleitoral". 
Jâ na sexta-feira, a comissâo eleitoral paies: 
tiniana tinha recomendado ao présidente 
da autoridade da Palestina, Yasser Arafat, 
para adiar as eleiçôes, considerândo que o 
acto eleitoral "nào podia realizar-se sob a 
ocupaçâo e debaixo de um estado de sitio". 

Mofcicies do Ontiario: 

I 
I 

Segurança remodelada no 
aeroporto Pearson 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

Com novos uniformes e aumento salari- 
al, os empregados do aeroporto interna- 
cional de Toronto vâo começar a uti- 
lizar um novo e mais sofisticado sistema 
de segurança a partir de 1 de Janeiro do 
prôximo ano. A autoridade para a 
segurança aérea canadiana anunciou a 
semana passada que os empregados nâo 
sô foram promovidos, como também 
viram os respectivos salârios aumentar 
de sete para onze dôlares à hora. Desde 
o seu aparecimento a 1 de Abril do cor- 

rente, a autoridade para a segurança jâ | 
treinou cerca de très mil empregados | 
alfandegârios corn o objective de tornar | 
as medidas de segurança no aeroporto | 
nas mais restritas de sempre. Este anün- | 
cio foi recebido de maneira positiva | 
pelo pùblico, sobretudo nesta época | 
nataheia em que o tréfego aéreo triplica. | 
Até ao final do ano, as autoridades | 
esperam um total de cerca de cem mil | 
pessoas a frequentar o aeroporto inter- | 
nacional de Toronto. 1 

nireito consuetndinàrio 
nâo garante igualdaile 
o tribunal supremo do Canada anunciou 
que os casais de direito consuetudinârio 
que se separem nâo sâo obrigados a 
dividir os seus bens do mesmo modo que 
os casais que estâo legalmente casados. 
Numa época em que os casais por direito 
consuetudinârio sâo cada vez mais 
comuns, o tribunal supremo do Canada 
anunciou que, em caso de separaçâo, 
estes nâo sâo necessariamente obrigados 
a dividir os bens da mesma forma que os 
casais que contrairam matrimônio. No 
entanto, a lei estabelece que a divisâo dos 

bens em dnquenta por cento poderâ | 
aplicar-se a estes casais ou a casais homos- | 
sexuais se estes procederem ao registo | 
legal da uniâo. | 
Esta decisâo surgiu quando uma mulher | 
de Nova Scotia apelou ao tribunal daque- j 
la provincia o direito a metade dos bens, | 
apôs se ter separado do marido com | 
quem viveu sob direito consuetudinârio e j 
de quem teve dois filhos. Este foi o | 
primeiro passo tornado numa lei que | 
tenta estabelecer os direitos do casai, seja | 
hetero ou homossexual. | 

NIORAS POR DIA 

iNrOBHIAQaES: 
416.537.1088 

FESTZVAL PORTUGUêS CANAL 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

General Electric 
*55."" 

‘125. 00‘ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

$00.00. 

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 

^BSllSMd-o5^[a)^(SB D(ô)©®D 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel; (905) 455-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*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 

Panasonic RX-D13 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 
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CAR^IçIRO 
21/03I 20/04> 

Nesta altura ira tirar maior partido da sua vida afectiva e orga- 
nizar melhor todos os aspectos pràticos. Sera um tempo melhor 
para agir do que para reflectir ou para se dedicar a visôes filosô- 
ficas da existência. 

TOLIRO 
21/04 ,1 20/05 

Nesta altura, em que a Lua percorre a sua terceira Casa 
Astrolôgica serâo beneficiadas as suas relaçôes corn Leôes e 
Carneiros. Dedique-se a tudo aquilo que tem a ver corn o movi- 
mento e contactos, planeie uma pequena viagem. 

<■ 
k. 

GCMCOS 
21/05 \ 20/06 

Ocasiào para explorar melhor os assuntos ou trabalhos que jâ 
tenha em andamento. Sera inoportuno iniciar novos afazeres, 
que seriam trabalhosos e de pouco êxito. Boas perspectivas nos 
seus contactos corn Touro, Virgem e Capricôrnio. 

CARANQLCJO 
21/06 A 20/07 ^ 

Sera uma boa altura para testar as suas capacidades profissionais 
e de negôcio. Uma pessoa pertencente ao mundo do trabalho 
poderâ ganhar maior importância na sua vida. 

LcÂo , 
22/07 A 22/08 ' 

Quase que se podia dizer que este é o momento do guerreiro. De 
facto, sob o bom aspecto entre a Lua e Marte, estarào em evidên- 
cia a energia, a saüde, a impetuosidade, o desejo de luta, a 
apetência de vencer. 

ViROCrt' 
23/08 A 22/09 

iJ 
Neste momento, estarâ em realce a sua face mais inconformista. 
A originalidade, uma çerta instabilidade, a independência, a 
imaginaçâo, a curiosidade pelo que se passa à sua volta, o seu 
sentido humanitârio estarào na ordem do dia. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Momento muito positivo para relaçôes püblicas, e dentro dessa 
caracteristica pode haver tendência para rriisturar relacionamen- 
tos pessoais com os de trabalho. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

AQLâRIO 
21/01 A 19/02 

<r- 

20/02 A'20/03 

Jupiter em bom aspecto corn Plutào faz corn que se sinta invadi- 
do por memôrias amargo-doces relacionadas coin a dolorosa 
perda de amigos e de amantes. Procure nào pensai- em demasia 
nas perdas do passado ou nas oportunidades desperdiçadas. 

Corn a passagem da Lua pela sua Casa VIII, sector astrolôgico 
que se relaciona corn os instintos e as emoçôes mais profundas, 
é um momento em que pode viver alguma contrariedade. 

Neste momento em que a Lua percorre a sua sétima Casa 
Astrolôgica, deixe de lado aquilo que lhe pede acçâo, agressivi- 
dade, prontidào e dirija-se para o mundo dos afectos, das 
relaçôes amorosas corn os outros. 

Sera uma boa altura para ampliar assuntos e métodos relaciona- 
dos com o trabalho e a saüde, jâ que a Lua transita a sua Casa 
VI. 

Nesta altura poderâ dar maior importância ao efeito, ao impacto 
de um projecto do que, aos meios para o realizar. Se précisa de 
atrair alguém para uma ideia sua, aproveite esta altura em que as 
suas capacidades de seduçâo estarào mais desenvolvidas. 

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

Fellz Natal 
Corn 7 prendasl 

g, 

60 

il 

Feliz Natal 
Corn 7 prendas! 
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Kylie 
vâo juntar-se para gravar 
«Especially For You», uma das 
cançôes mais emblemâticas do 
inicio da carreira da cantora aus- 
traliana. 
A sugestâo de gravar este dueto 
partiu da filha de Ozzy 
Osbourne, Kelly, que conheceu 
Kylie Minogue em Nov'embro 
nos Estados Unidos. Esta cançâo 
foi originahnente gravada em 
1989, em dueto corn Jason 
Donovan. 
Segundo a revista «Hello», Kylie 
Minogue concordou em apare- 
cer num dos episôdios do reality 
show «The Osbournes» no inicio 
de 2003 

PAGINA: 

Kvlie 
Minogue 
eOzzy 
Osbourne 
gravam 
dueto 

FILME DA SEMANA 

THE LORD or THE RINGS: THE TWO TOWERS 

Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Sean Astin, Ian McKellen, Ian Holm, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Liv 
Tyler, Christopher Lee, Cate Blanchett. Sean Bean, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Bernard Hill, Brad Dourif, Hugo Weaving, 
Miranda Otto, Marton Csokas, Karl Urban, John Noble, David Wenham 

A continuaçâo do êxito de bilheteira do ano passado Lord of the Rings continua a missao de levar milhares de pessoas às 
salas de cinema por todo o lado. 
Nesta 2“ fase da aventura de destruir o O Anel, aquele que possui o poder de destruir o mundo através das forças do mal 
do Lord Sauron, Frodo Baggins (Wood) e os seus companheiros de missào “the Fellowship” continuam a sua longa cami- 
nhada mas, agora, seguindo cada um pelo seu caminho. Este grupo teve de se separar para chegar ao inimigo por difereni 
vias de ataque, mas todos com o objectivo de chegarem às duas torres, nas profundezas de Mordor. 

The Lord of the Rings The Two Towers continua a dificil tarefa de transpôr p 
utilizando os mais modernos truques de cinema como também a invensao de 
o produto final nos faça “cair o queixo”. 
Esta é uma optima sugestâo para as férias de Natal. 

GéNERO 

DURACàO 

179 Minutes 

Peter Jackson 

ÆDISTRIBUTORS OF 

ÉS m PORTUGUESE 
mMARBLE 
M GRANITES 
^ SLABS 

& TILES 

15® Aniversârid 
dl® ®im iü®dl®3 ©s 

Pestas Felizes 
MARBLES OF PORTUGAL APOIA “RITMO BRASILEIRO” E “FALA BRASIL” 

1 1 Dublin Street, ToroirtOi Ontario 
Tel: 416-534-5155 www.mariiles-of-portugal.com 
Fax: 416-532-0072 e-mail: marbels@idirect.Gom 

FESTEJE A PASSAGEM DO ANO CONNOSCO! 
Jantar * Bar abeiio • Champanhe • D[ • $100 par pessaa 

BRP |/ 
5 OS SA Às 8:0 "CÎPA 
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Madeira/Ccilheta: 500 anos do concelho com especial destaque 

Câmara da Calheta lança boletim 
Inserido no 5° centenârio da autarquia, a 
Câmara Municipal da Calheta lança ofi- 
cialmente o primeiro exemplar do Boletim 
Informativo semestral da edilidade. O 
boletim gratuito da autarquia calhetense é 
constituido por 63 paginas e dâ a conhecer 
a obra municipal destes ùltimos anos, corn 

especial incidência para as comemoraçôes 
dos 500 anos do municipio, data assinala- 
da este ano e, por isso mesmo, nesta 
primeira ediçào corn muitas fotografias 
dos eventos realizados até à data actual. 
Segundo Manuel Baeta, présidente da 
autarquia, «esta é a mais nova forma de 

comunicaçâo à populaçào do concelho, 
esperando que esta corresponda às expec- 
tativas da populaçào». Para o autarca, o 
principal objectivo deste boletim é «infor- 
mar todos os habitantes do nosso concelho 
e eventuais interessados das actividades 
que a Câmara Municipal desenvolve». 

O Milénio 

Açores: 

Estudo universitàrio aponta falhas na 
protecçâo recursos hi'dricos e lixo 
Um estudo universitàrio sobre 
estado do ambiente nos AçOres 
révéla a existência de "alguns 
problemas" na protecçâo aos 
recursos hidricos e tratamento de 
lixos nas ilhas. 

Realizado pelo departamento de Ciências 
e Engenharia do Ambiente da 
Universidade Nova de Lisboa, o estudo 
sublinha que apesar dos esforços do 
Governo Regional essas areas continuam a 
evidenciar falhas. 
Na apresentaçào pùblica do documento, o 
secretârio açoriano do Ambiente, Hélder 
Silva, sustentou que o conteüdo do estudo, 
o primeiro do género realizado na regiào, 
confirma que em termos ambientais os 
Açores continuam "no caminho certo". 

Em resposta aos problemas detectados, o 
governante contrapôs os investimentos 
efectuados pelo executive tanto na criaçào 
do Conselho Regional do Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentâvel e do 
Conselho Regional da Agua. 
ü estudo sobre o estado do ambiente nos 
Açores abrangeu outros vectores como 
alteraçôes climâticas, ambiente sonoro, ar, 
energia, natureza e biodiversidade, pro- 
moçào e gestào ambiental, recursos natu- 
rais, riscos, solo e transportes. Coin duas 
notas negativas entre 12 areas analisadas, 
o documento conclu! que as ilhas apresen- 
tam ainda "elevados niveis de qualidade 
ambiental" e sublinha a necessidade de 
manter estes parâmetros "corn a aplicaçâo 
de politicas sustentâveis nos diverses sec- 
tores da actividade". 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

Caso Moderna 
Troufa Real, o principal mentor 
das obras na Universidade 
Moderna, ficou muito triste 
quando os administradores da 
Dinensino lhe ofereceram um 
jipe Mercedes modelo 320. 

Nào gostou da cor, e teria ficado muito 
mais feliz corn um Jaguar, disse a se- 
mana passada no Tribunal de Monsanto 
quando depôs como testemunha do caso 
Moderna. O arquitecto foi coordenador 
do curso de artes e, simultaneamente, o 
responsâvel pela reabilitaçâo das insta- 
laçôes, incluindo os espaços püblicos 
circundantes e a Casa Museu Lagoa 
Henriques, propriedade da Câmara 
Municipal. Intervençôes que foram 
todas suportadas pela cooperativa gesto- 
ra do estabelecimento de ensino. 
Obrigaçào que, relativamente aos 
espaços püblicos, nâo tinha, mas, segun- 
do Troufa Real, os dirigentes foram ge- 
nerosos, cumprindo o seu dever de 
cidadania. Os baldios foram ajardina- 
dos, adquiriram-se candeeiros de ilumi- 
naçâo e os passeios foram ajardinados. 
O envolvimento do arquitecto começou 
quando, em 1997, a autarquia comuni- 
cou à universidade a obrigatoriedade de 
estar dotada de um local para os 
automoveis. Amigo pessoal de Joâo 
Soares, Troufa Real foi convidado para 
realizar a obra, acabando por propor 
um projecto mais global, que passaria 
por erradicar as barracas em volta e 
reabilitar os edificios em ruinas, incluin- 
do os tais espaços exteriores. A sugestâo 
foi aceite pela Dinensino passando a 
ideia a denominar-se «Projecto do Bom 
Sucesso». As obras arrancaram e depres- 
sa o arquitecto - entretanto também con- 

vidado para coordenar o curso das artes 
- verificou que a Dinensino tinha proble- 
mas de tesouraria. De acordo corn as 
suas palavras, «a Universidade era 
pobre». Na evoluçâo dos acontecimen- 
tos, a cooperativa decidiu oferecer-lhe 
um jipe Mercedes. «Achei o mâximo», 
declarou o arquitecto referindo-se ao 
gesto. Mas nào apreciou o conteüdo. 
«Fiquei contente e triste. Nào gostei do 
carro. Jâ tinha um jipe de colecçâo coin 
a cor de que gosto e um Volvo. Se fosse 
um Jaguar...», disse. E depuis de subli- 
nhar que ainda hoje a coopierativa lhe 
deve cerca de 200 mil euros, esclareceu 
que logo devolveu a viatura depois de 
verificar que tinha sido adquirida em 
leasing. 
Conforme expUcou, os problemas inter- 
nos noticiados nos jornais deram-lhe a 
entender que a viatura poderia mais 
tarde servir para pagaraento de ho- 
norârios. «Nào gosto de receber em 
géneros, em pacotes de leite. Quero rece- 
ber em dinheiro», frisou. Troufa Real 
diz-se hoje um «arquitecto arrependi- 
do». 
Quanto às obras, afirmou que foi tudo 
de «fachada». Falta apurar se foram de- 
vidamente licenciadas e se a lisura pre- 
sidiu à parceria entre a universidade a 
autarquia. Vàrios empreiteiros disseram 
à Policia Judiciâria que nunca viram 
qualquer autorizaçâo caraarâria e, 
segundo o relatorio daquele corpo de 
investigaçào, o arquitecto foi «contrata- 
do pelo simples facto de ter bons e 
grandes contactes na Câmara 
Municipal». 
O amigo de Joâo Soares continua a ser 
interrogado a 6 de Janeiro. Seguem-se as 
férias judiciais. 

Feliz Natal e Prospero Ano Novoj 
a todos os clientes e amigos à 

CONFIE EM 
EXPERIÊNCIAE 
HONESnOADE 
AOITOSSO 2612 St. Clair Ave. W 

(esquiria corn a Jane SU T|MO, 

Tel/Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 
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SAUDE EM SUA CASA 
FELIZ NATAl COM BONS 
AROMAS E PRAZER 
O olfacto, pela sua com- 
plexidade, é o menos estu- 
dado e compreendido de 
todos os sentidos. Nào tem 
a precisào da ôptica da 
vista, nem da acüstica do 
ouvido. O seu fundamento 
é a quimica dos odores, 
fluida e delicada, a roçar 
as fronteiras do descon- 
hecido, Moléculas volàteis 
das substândas odorosas 
têm de atingir o tecto da 
cavidade nasal, e dissolver- 
se no muco que cobre as células recep- 
toras do olfacto. A falta de cheiro é, na 
maioria das vezes, um problema tem- 
poràrio causado por virus ou alergias. 
Qiiando a inflamaçâo atinge as células 
receptoras, estas perdem a capacidade 
de descriminar odores. Também qual- 
quer doença que afecte o acesso das 
moléculas aromâticas ao contacte corn 
as células receptoras pode produzir 
falta de cheiro. Os traumatismes da 
cabeça, incluindo as fracturas do crânio 
e dos ossos nasais, sô sào responsàveis 
por menos de 5% das perças de olfacto, 
e os tumores cerebrals sâo causas raras 
dessa perça. Por isso a falta de cheiro 

nâo deve ser motive para 
preocupaçôes e dores de 
cabeça. 
O cheiro é um sentido 
intimamente ligado ao 
prazer fisico e, através 
deste, ao desenvolvimen- 
to corporal, sexual, e 
propagaçâo das espécies. 
Na natureza, o aroma das 
flores atrai os insectos que 
transportam o pôlen 
propagador da vida vege- 
tal; mas o olfacto nào é 

menos importante na propagaçâo da 
vida animal. No corpo humane, os 
odores naturals, e os perfumes usados 
para estimular a atraeçào, exercem um 
poder etéreo de aproximaçâo, e ligaçâo. 
E o cheiro que nos dâ o gosto pelos 
prazeres da mesa, e nos permite sabore- 
ar melhor do que corn o paladar. Assim 
como os bons aromas fazem atrair, e 
estimular os apetites dos corpos pelas 
coisas, ou dos corpos pelos corpos, os 
maus cheiros causam repulsào e afasta- 
mento. 

Desejo a todos um Natal repleto de 
ôptimos aromas: Boas Pestas! 

Combater o 
do corpo 
Um método inovador no tratamento do 
cancre esta a ser realizado num hospital 
de Pavia, Itâlia. Os especialistas remove- 
ram o figado do corpo do doente e sub- 
meteram-no a uma sessào intensiva de 
radioterapia. 
No final transplantaram o figado no 
paciente sem que este fosse sujeito. aos 
efeitos secundàrios da radiaçào. Ao fim 
de um ano nào se verificaram quaisquer 
vestigios de células malignas. Uma nova 
esperança renasce para estes doentes. 
Este novo tratamento, que foi anunciado 
na revista cientifica “New Scientist”, foi 
levado a cabo por médicos do Hospital de 
San Matteo e engenheiros fisicos do 
departamento local do Institute Nacional 
de Fisica Nuclear. Admitem, contudo, 
que este processo inovador sô é indicado 
para determinados tipos de cancre. 
O novo método, aplicado a um doente de 
48 anos a quem diagnosticaram 14 
tumores no figado, consiste em remover o 
ôrgào afectado e injectar-lhe âtomos de 
boro, usando um feixe de neutrôes para 
transformar esses âtomos em particulas 
energéticas destrutivas. “Através da 
remoçào e do transplante do ôrgâo 
pudemos administrar uma dose elevada e 
uniforme em todo o figado, o que era 
impossivel de se conseguir dentro do 
corpo sem que o paciente corresse um 

cancro fora 

grande risco”, explicou o fisico Tazio 
Pinelli. 
Um ano depois o ôrgào funciona normal- 
mente. Na lista estào jâ outres seis 
doentes vitimas de cancro. 
Apurou-se que o IPO do Porto - Institute 
Português de Oncologia - vai abrir, den- 
tro de dias, a primeira Unidade de 
Radioterapia Intra-operatôria, que vai 
permitir efectuar radioterapia na zona 
onde foi extraido o tumor (leito tumoral) 
no doente, sendo indicado para quem 
tenha tumor no esôfago, pancreas, mama 
e sarcoma (tumor no técido conjuntivo). 
Alberto Santos, membre da direcçào da 
Sociedade Portuguesa de 
Gastrenterologia, explicou que o “tumor 
do figado nâo é sensivel às radiaçôes, 
pelo que apenas uma pequena percent- 
agem de doentes é submetida a esta ter- 
apêutica, optando-se na maioria dos 
cases pelo transplante hepâtico e pela 
quimioterapia”. 
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Bakery a Pasteries Inc. 
* Bolos para todas as ocasiôes. 
* Grande variedade de pastelaria. 
* Carnes Frias. 

Durante esta quadra Natalicia, e até ao Dia de Reis, adquira o seu ^— 
Bolo Rei na Caldense e poderâ ganhar uma das 12 1/2 libras em 
ouro que temos para lhe oferecer - 3 1/2 libras por cada estabelecimento 
- ou ainda uma viagem a Portugal; Continente, Açores ou Madeira. 
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Cada vez que visitar um dos 
estabelecimentos Caldense e comprar 

ura Bolo Rei, estarâ a habilitar-se. 
Corn 4 estabelecimentos à escolha, 

encontra sempre uma 
Caldense bem perto de si!. , 

Temos ^ 
sistema de 

Satélite e licença 
is. de bebidas j 

|1209 Dundas St W. 
TORONTO 

416-534-3847 

337 Symington Ave 
TORONTO 

416-535-9993 

2406 Eglinton Ave. W. 
(West Side Mail) TORONTO 

416-657-1999 

447 Spears Road 
OAKVILLE 

905-845-5221 
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Oferta de turismo rural val duplicar em 2003 nos Açores 
A oferta de turismo em espaço 
rural vai duplicar nos Açores. Isto 
porque vâo ser brevemente aprova- 
dos mais de uma dezena de projec- 
tos candidatos ao SIDET (Sistema 
de Incentives ao Desenvolvimento 
Turistico). 

Segundo afirmou ao AO o secretârio 
regional da Economia, Duarte Ponte, os 
incentivos financeiros devem começar a 
ser distribuidos pelos empresârios nos 
primeiros dois meses de 2003. Até 2004 
prevê-se que a actual oferta de 19 espaços 

de turismo rural nos Açores 
praticamente duplique. Nos 
Açores, a oferta de turismo rural 
esta acima de tudo centrada em 
Sào Miguel, mas ilhas como Sâo 
Jorge (corn as suas fajàs) e o Pico 
(corn as adegas tipicas) estâo par- 
ticularmente vocacionadas para 
este tipo de turismo. Na Regiâo, 
sô as ilhas Graciosa e do Corvo 
ainda nào têm qualquer 
empreendimento deste tipo. Foi 
criada também recentemente 
uma Associaçâo de Turismo no 

Espaço Rural. A oferta regional até é 
equilibrada. Hà 11 espaços de turismo 
rural no grupo oriental, 7 no grupo cen- 
tral e 1 no ocidental. Por ilhas, Sâo 
Miguel tem 9 empreendimentos de turis- 
mo rural, 8 dos quais concentrados na 
zona oeste da ilha. 
No grupo central, o Faial tem 3 
empreendimentos (bem espalhados pela 
ilha), enquanto que a Terceira tem apenas 
2 (concentrados na zona de Angra). O 
turismo rural é rentâvel quando explo- 
rado por empresas familiales corn 
patrimônio arquitectônico. 

Estudo aponta um grande investimento. Câmara quer sanear primeiro para negociar depois 

Sâo précisas 164 casas no concelho da Povoaçâo 
Completou um ano desde que o municipio 
da Povoaçâo se tornou um bastiâo social 
democrata. Francisco Alvares é o seu pré- 
sidente e, no balanço de um ano, a sua pri- 
oridade continua a ser aquilo para que 
alertava quando nem sequer iniciara ainda 
funçôes: o saneamento financeiro da 
autarquia. Resultado disso é que a câmara 
nâo fez lançamentos de grandes obras no 
ano que agora finda. Francisco Alvares 
confirma essa politica de contençâo como 
forma de alcançar algum equilibrio finan- 
ceiro que possa, até ao final do mandato, 
cumprir pelo menos em parte corn o que 
prometeu aos povoacenses durante a cam- 
panha eleitoral. Uma das principals apos- 
tas que o autarca faz, porque também é 

esse o principal constrangimento que se 
sente, é investir na habitaçâo. 
A Câmara jâ fez um levantamento exaus- 
tivo das necessidades locals e o que pode 
constatar é que hoje faltam 164 moradias 
em todo o concelho. Francisco Alvares 
ressalva que se fica por um conjunto de 
cerca de quinze casas e sô nâo avança para 
a implementaçâo de um pacote de uma 
centena, porque a autarquia «nâo tem 

condiçôes financeiras» para isso. 
Da Secretaria de Estado, a garantia que 
vem é que desde que a edilidade assuma a 
sua parte, o Instituto Nacional de 
Habitaçâo (INH) intervirâ na celebraçâo 
de um protocolo «para construir as 
habitaçôes que forem necessârias no con- 
celho». Caso as mediaçôes corn o Governo 
Regional nâo surtem efeito, a soluçâo é o 
acordo feito directamente. 

Salârio minimo sobe para 
356,60 euros 

COM PUT ERS 

c Vendas 
c Reparaçôes 
c Upgrades 
c Suporte Técnico 
c Programaçâo 
c Web Design 
c Web Hosting 
c Design Grâfico 

Contacte Nuno ou Patricia 

WWW. viperteam.ca 

Habilite-se a ganhar um écran piano de 15” 
ou um conjunto de teclado e rato sem fios. 
Para concorrer, visite www.viperteam.ca 
ou telefone para (416) 827-7614. 

O Conselho de Ministros aprovou a actu- 
alizaçâo do salârio minimo nacional em 
2,47 por cento, que passa desta forma a ser 
de 356,60 euros para a generalidade das 
actividades e de 353,20 para o serviço 
doméstico. 

Em Janeiro, o salârio minimo nacional 
passa a ser de 356,60 euros para a genera- 
lidade das actividades e de 353,20 euros 
para o serviço doméstico. A actualizaçâo 
foi feita depois de ouvidos os parceiros 
sociais, no âmbito do Conselho 
Permanente de Concertaçâo Social. O 
aumento foi ligeiramente abaixo da 
inflaçâo esperada. O valor do salârio mini- 
mo nacional definido pelo Governo é, no 
entanto, 25 cêntimos superior aos 356,35 
euros propostos aos parceiros sociais a 28 
de Novembre, em reuniâo da Comissâo 

Permanente de Concertaçâo Social. Em 
termes de variaçâo, antes a proposta go- 
vernamental apontava para um aumento 
de 2,4 por cento, enquanto a actualizaçâo 
decidida foi de 2,47 por cento. Na reuniâo 
em que o valor foi apresentado, a Uniâo 
Gérai de Trabalhadores (UGT) e a 
Confederaçâo Gérai dos Trabalhadores 
Portugueses (CGTP) rejeitaram a proposta 
do Governo, porque esta actualizaçâo re- 
presentaria uma perda de poder de com- 
pta para os trabalhadores. Os dirigentes 
das duas centrais sindicais consideraram, 
ainda, que esta é uma forma de o Governo 
fazer convergir o salârio minimo nacional 
e as pensôes minimas - nâo aumentando 
consideravelmente o valor das pensôes, 
mas baixando o valor real do salârio mini- 
mo. Actualmente o salârio minimo 
nacional é de 348 euros. 

£m nome dos 
residentes da 
area da Davenport e 
em meu nome pessoal, 
desejo a toda a 
comunidade um Feliz 
Natal e um Prôspero 
Ano de 2003. 

416 392-7012 
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it^SSir 

I Predsa-se Assistente de Administraçâo, 3 dias por 
I seraana, fluente em inglês e Português. 
• Enviar résumé para Ana Almeida. Fax; 416 530-6612, 
I ou E-mail; portugueseoongress@vahoo.ca, ou telefone; 
I 416 53045608. 

'• Pessoal para companhia de portas e janelas de 
\ madeira, com ou sem experiênda. 
l ContactarJorge. Tel.;4l6-746-6534. 

I Homens com experiênda na instalaçâo de folhas de 
! metal. Tel.;416«04-7533. 

! Pessoal patra a cozinha de uma padaria em 
I Mis,sissauga. 
I Tel.;005-3064144(). 

Senhora para mercearia, corn experiênda, fluente em 
português e rnglês. Tel:416-658-y718. 

Pessoal para fazer limpeza. Tel.;lK),5-568-3838. 

Pessoal corn experiênda em limpeza, reparaçâo e poli- 
mento de mârmore e granito. 
Contactar Esmeralda. Tel.;4l6-654-0l68. 

Bricklayers com alguma experiênda. Contactar 
Sr.J ûüo.Tel :647-203-9353. 

Casai para fazer limpeza. Tel.:416-652-2220. 

Carpinteiros de acabamentos. Contactar Jorge. 
Tel.:4t6B16-3S72. 

Os roubos nas bagagens voltam a acontecer nos voos entre Lisboa e Ponta Delgada 

Insegurança de passageiros aumenta 
Ros aéroportés 
Cerca de 20 passageiros que viajaram 
anteontem de Lisboa para Ponta 
Delgada, a bordo da Sata 
Internadonal foram vitimas de rou- 
bos nas suas prôprias bagagens. 
Sô ao chegaram a casa é que se 
deram conta. Ao abrirem as malas 
faltavam vârios produtos, entre 
muitos, prendas de Natal. Ao longo 
deste ano tem havido sucessivas vio- 
laçôes e roubos nas bagagens entre 
Lisboa e Ponta Delgada. As queixas 
de passageiros junto dos serviços da 
SATA jâ ultrapassam uma centena. 
desde o inicio do ano. A prôpria 
Policia de Segurança Püblica jâ tem 
encaminhado para o Ministério 
Piiblico algumas queixas-crime. 
O comissârio Rodrigues, da PSP de 
Ponta Delgada, admite que as "inves- 
tigaçôes têm sido extremamente difi- 

ceis porque até agora nada aponta 
para o local dos roubos. Mas estamos 
a trabalhar afincadamente nisso". Ao 
que tudo indica as violaçôes e roubos 
acontecem no aeroporto de Lisboa, 
depois de entrar nas zonas restritas 
dos terminais de carga e descarga, 
praticadas por um alegado grupo 
organizado, constituido por fun- 
cionârios do aeroporto. Recorde-se 
que hâ alguns anos a Policia 
Judiciâria numa longa investigaçâo 
conseguiu desmantelar um grupo 
organizado que se dedicava ao roubo 
de bagagens. 
Actualmente decorrem novas investi- 
gaçôes. Continua-se sem se saber se 
esses roubos têm origem no serviço 
de assistência em terra prestado pela 
TAP à SATA no aeroporto de Lisboa. 
Um facto é que os roubos continuam 

abrangendo varias companhias 
aéreas que operam no aeroporto de 
Lisboa, responsâveis pela segurança 
das bagagens dos sens passageiros. 
Os sucessivos roubos levaram a que 
em final de Outubro a entidade regu- 
ladora dos transportes aéreos em 
Portugal, o Instituto Nacional de 
Aviaçâo Civil (INAC) tivesse imple- 
mentado medidas excepeionais de 
segurança a nivel de bagagens. 
Segundo Madruga da Costa, porta- 
voz da SATA, as medidas tiveram 
eficâcia dado que desde o final de 
Outubro até quarta-feira, nào surgi- 
ram mais queixas de violaçôes ou 
roubos em bagagens nos voos. Corn 
estes novos furtos, a SATA «voltou a 
notificar o INAC», de forma a refazer 
ou implementar novas medidas de 
segurança. 

Noua vacina dentro de très anos 
Uma nova vacina contra a Malaria 
deve surgir nos prôximos très anos, 
a confirmarem-se os resultados obti- 
dos nos primeiros testes. 
De acordo com exames realizados a 
27 pacientes num hospital de 
Lambaréné, no Gabâo, ficou 
demonstrado que «o antibiôtico fos- 
midomycina mata rapidamente o 
parasita da malaria Plasmodium fal- 
ciparum», révéla um. estudo publi- 

cado na revista cientifica «The 
Lancet». O projecto esta orçado em 
1,8 inilhôes de euros e deve ser pago 
pela Ihiiao Europeia. 
O objectivo é rombater o virus da 
malaria que é cada vez mais 
resistente aos tratamentos actuais. 
A doença mata actualmente 1,5 e 
très inilhôes de pessoas por ano, na 
Europa de Leste e na Asia Central. 
Muitas das mortes sâo de crianças 

coin menos de seis anos de idade. 
O estudo esta a cargo das universi- 
dades de Giessen (Aleinanha), 
Louis Pasteur (Fiança), Sâo Paulo 
(Brasil), do Vale (Colômbia), o 
Hospital Albert Schweitzer 
(Gabâo), a Organizaçâo de Luta 
contra as Epidemias na Africa 
Central (Cainarôes) e o Centro de 
Pesquisa Biomédica dos Primatas 
(Holanda). 

Polvo corn Arroz à Mioda do Minho 

InCREDItriTES: 

iDL 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. 

* 1 COLHER (DE SOPA) DE VINAGRE 

1 MOLHINHO DE SALSA PICADA 

* 1 DL AZEITE 

* AZEITONAS Q.B. 

(OmiECÇÔO: 
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 pô. Deixe 
refogar por 1 minuto e de seguida adicione o vinagre 
e o polvo cortado aos bocados. Tapa-se o tacho, é 
derxa-se ferver durante 15 minutos, tempera-se corn 
sal e adiciona-se 3 dl de âgua a ferver. Tapa-se nova- 
mente o tacho e derxa-se ferver durante 40 minutos, 
acrescentando mais âgua a ferver para substituir a que 
se évapora. Em seguida, verifica-se se o polvo estâ 
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 apiinen- 
tado. Quando levantar fervura, introduz-se o arroz, 
misturando bem. Em recomeçando a ferver, mete-se 
no forno durante meia hora. Sirva acompanhado de 
azeitonas. 

Sobremesa: 

Tmneo de Natal 

InCRtDIEIlTtS: 
10 ovos 

* 5 GEMAS 

* 300 GRS DE AÇÛCAR 

250 GRS DE FARINHA 

* SAL Q.B. 

(OnPECÇflO: 
Bâter os ovos e gemas corn o açùcar até triplicarem 
de volume, juntar a farinha, mexer sô o necessârio 
para envolver a farinha. Cozer em tabuleiro untado e 
forrado corn papel vegetal à temperatura de -^-220". 
Para o recheio e cobertura: 
5 claras de ovos 
150 grs de açùcar em pô 
1,50 grs de margarina 
75 grs de cacau 
Bâter as claras corn o açùcar até triplicarem de vo- 
lume, junte a margarina aos pedaços e volte a bâter 
até a margarina estar bem misturada; dissolva o 
cacau em +- 1 dl de ôleo morno e misture bem. 
Enrôle a torta recheada corn o creme de chocolate, 
corte as pontas da torta e coloque-as de lado na torta 
de maneira que fique corn aspecto de tronco de 
ârvore cortado, barre na totalidade o tronco corn o 
creme de chocolate e cubra-o corn raspas de choco- 
late e polvilhe coin açùcar em pô. 

13û/n KÂfîctita! 
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Sarcôfago corn 
3 mil anos no 
Museu da 
Farmàcia 

O mais antigo tümulo egipcio existente 
no nosso pais esta em exibiçào no 
Museu da Farmâcia. A peça, da quai 
ainda se sabe muito pouco, foi adquiri- 
da em Outubro e pertencia a uma 
jovem de classe alla. 
O mais antigo tümulo egipcio existente 
em Portugal foi adquirido pelo Museu 
da Farmâcia. O sarcôfago pertence à 1“ 
dinastia dos faraôs, entre 725 e 715 
antes de Cristo e foi comprado em Outubro por uma 
quantia que nào foi revelada. Ao subir a escadaria que dâ 
acesso à zona dedicada à medicina do Médio Oriente, o 

Temperatura madia aumemou 
0,5 graus em 2002 
O planeta esta a aquecer. Este 
ano a temperatura aumentou 0,5 
graus centigrados em relaçâo à 
média das ultimas décadas e 2002 
corre o risco de tomar-se o ano 
mais quente desde 1998. 

As temperaturas recolhidas durante o corrente ano em 
vârias zonas do planeta mostram que a Terra esta a 
ficar mais quente. Os valores encontrados pelos peritos 
da Organizaçâo Mundial Meteorolôgica (OMM) sào 
0,5 graus centigrados superiores à média dos ültimos 
anos. A confirmarem-se os dados recolhidos até ao 
final de Novembre, 2002 pode tornar-se o segundo ano 
mais quente, depois de 1998, desde que a OMM faz 
mediçôes para os sens 185 paises membres. Em con- 
ferêneia de imprensa, especialistas explicaram que «a 

subida global das temperaturas desde 1900 é superior 
a 0,6 graus centigrados». «A temperatura média na 
superficie do globo nâo aumentou de forma regular 
durante o século passade mas constatou-se que, desde 
1976, progrediu a um ritmo aproximadamente très 
vezes mais rapide», acrescentaram. 
A principal causa para o aquecimento do planeta é o 
efeito de estufa, provocado pela aeçâo do homem, e o 
aumento da urbanizaçâo, adiantou o director de assun- 
tos climatéricos da OMM, Kenneth Davidson. O «El 
Nino» é apontado como outra das razôes para esta 
subida generalizada de temperatura. Os seus efeitos 
começaram-se a registar em Maio de 2001 e devem 
continuar até Abril de 2003. Para além destes factores 
referidos, o facto da capa de gelo do Ârtico ter sido 
inferior em Setembro a todos os valores registados 
nessa época do ano desde 1978, também esta a preocu- 
par os especialistas. 

visitante é brindado corn esta impo- 
nente peça. O museu optou por expor 
esta peça na vertical e nào na horizon- 
tal para quebrar a ideia de morte geral- 
mente associada aos sarcôfagos. Pouco 
se sabe acerca deste tümulo, para além 

^ '■ de que pertencia a uma jovem de 
classe alta. O egiptôlogo do Instituto 
Oriental da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa esta a traduzir 

as inscriçôes do sarcôfago para que se saiba mais por- 
menores sobre esta fascinante peça e a sua jovem propri- 
etâria. 

Pàssaros podem ser 
portadores do Ebola 
Os pàssaros podem ser os mais importantes 
vectores do mortal virus Ebola. O alerta partiu 
de cientistas da Universidade de Purdue, no 
Estado de Indiana, EUA. 
«A transmissâo do Ebola por parte dos pàssaros nào é 
absolutamente segura, mas a sua semelhança corn outros 
virus deveria alertar as autoridades de saüde», disse 
David Sanders, director do estudo publicado terça-feira 
na revista «Journal of Virology». O grupo de investi- 
gadores assegura que a proteina externa do virus é simi- 
lar à de outros virus transmitidos pelas aves, o que poderà 
ser um alerta. «O ébola é um dos virus que mais preocu- 
pa os organismos nos EUA encarregues da luta contra o 
terrorismo biolôgico e a identificaçào dos seus vectores 
deveria ser uma prioridade», adiantou Sanders. 
Recorede-se que centenas de pessoas morreram em pais- 
es da Africa Central ao contrairem o virus que causa uma 
febre hemorrâgica e a destruiçào do tecido, resultando na 
morte de 70 por cento das pessoas afectadas. 

2000 hole 
Descubra as nossas raizes, as 
festas, as romarîas e tradiçôes 
do Portugal 2000 hoje. Corn um simples clique no seu com- 

putador, descubra como sâo as 
histôrias, os concelhos e freguesias, 
desde as origens, lendas e figuras 

ilustres da sua terra. 
2000 hoje... Procure ir ao encontro das cul- 
turas e valores que identificam cada um de 
nos. 
Reconhecer as alteraçôes dos usos, costumes 
e modos de viver, é desvendar a sua autenti- 
ddade. 
Festas, romarias e tradiçôes do local que o 
viu nascer, agora em CD rom. 
2000 hoje... Um legado para os seus filhos. 
Este magnifico CD rom indu! o arquipélago 
dos Açores. 

À venda nos clubes e associaçôes 
portug^eses do Ontario. 

DISTRITOS 
oiSPONfvEis EM CD ROM: 

• BRAGA 

• COIMBRA 

• SETûBAL 

• VlANA 
DOCASTELO 

• B^A 

• PORTO 

• AçORES 

• AVEIRO 

• LISBOA 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

416 537-1088 
IPurio 

Festas, Romarias e Trad 
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Dez desGObertas que marcaram 
A revista «Science» considéra as novas re- 
velaçôes sobre o âcido ribonucleico (ARN) 
O grande acontecimento cientifico de 2002 
e destaca outros nove que marcaram o ano. 
A revista «Science» destacou os dez acon- 
tecimentos que considéra terem marcado 
0 ano de 2002 na area da ciência: 
1 - As novas pesquisas sobre o ARN, enca- 
rado até agora apenas como um auxiliador 
do dominante ADN (âcido desoxirribonu- 
cleico, onde estâo contidas as instruçôes 
genéticas das células), demonstraram que 
esta molécula contrôla acçôes essenciais 
como ligar e desligar os genes, controlar o 
desenvolvimento do embriâo, podendo até 
desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento do cancro; 

II - Investigaçôes efectuadas sobre os neu- 
trinos, particulas elementares que se 
descobriu recentemente terem massa; 
III- A sequenciaçào de genomas de düzias 
de formas de vida; 
IV- A investigaçâo sobre a «infânda» do 
Universo; 
V- A possibilidade descoberta por fisicos 
de tirarem as mais râpidas fotografias de 
sempre (medidas em «attosegundos», ou 
seja, fracçôes de segundo de 21 zeros). Os 
investigadores utilizam actualmente esta 
capacidade para estudar o funcionamento 
interno do âtomo, algo nunca observado; 
VI- A descoberta de proteinas na boca e 
nas células da pele que respondem aos 
sabores quimicos e a temperaturas; 

VII- A possibilidade de ver a très 
dimensôes a estrutura molecular 
de proteinas em funcionamento 
dentro da célula; 
VIII- Um novo tipo de telescôpio 
que possibilitou aos astrônomos a 
visào mais clara dos céus jamais 
captada a partir da Terra; 
IX - A descoberta de um tipo de 
células na retina do olho (as células 
ganglionàrias da retina) que, nâo 
fazendo parte do sistema de visào, 
contribuem, enviando sinais para o cére- 
bro, para «acertar» o relogio biolôgico do 
organisme. 
X- A descoberta de um fossil em Africa 
que poderâ ser o mais antigo antepassado 

do homem. O fossil, designado Tournai, 
foi datado de entre 6 e 7 milhôes de anos, 
quando o anterior recorde de antiguidade 
pertencia a Lucy, um fossil com 3,2 mi- 
lhôes de anos. 

Descodificado o genoma do arroz 
Investigadores de varies paises descodi- 
ficaram o genoma do arroz. Os cientistas 
esperam conseguir, corn os resultados, 
identificar as funçôes genéticas e a melho- 
ria das colheitas, aumentando a produçào 
de arroz. 
Représentantes de uma équipa interna- 
cional de investigaçâo anunciaram ao 
primeiro-ministro japonês, Junichiro 
Koizumi, a conclusào dos seus trabalhos 
de descodificaçào do genoma do arroz. Os 
investigadores, dirigidos pelo japonês 
Takuji Sasaki, do Institute Nacional de 
Ciências Agrobiolôgicas do Japào e prove- 
nientes de dez nacionalidades distintas. 

afirmam ser os primeiros a apresentar os 
resultados completes de uma descodifi- 
caçào précisa do genoma do arroz. 
SegTindo os cientistas, foi uma empresa 
suiça a primeira a realizar uma descodifi- 
caçào em bruto do genoma do arroz, em 
Abril, tende cedido os seus dados de 
forma gratuita um mês depois à équipa 
internacional de investigaçâo. Os analistas 
esperam que estes ültimos resultados sobre 
o genoma contribuam para a identificaçào 
das funçôes genéticas e a melhoria das co- 
lheitas, aumentando assim a produçào de 
arroz. O tipo de arroz utilizado para a 
investigaçâo é uma variedade japonesa 

chamada Nippon Bare, na quai os cientis- 
tas encontraram 400 milhôes de pares de 
bases nucleôtidos (os componentes bâsicos 
do ADN) e entre 40 mil a 60 mil genes 
aproximadamente, referiu a équipa. O 
Japào começou a descodificar o genoma 
do arroz em 1091 e continuou a desem- 
penhar um papel crucial nas investigaçôes 
depois da équipa internacional ter sido 
fundada em 1907, sendo responsâvel por 
,55 por cento dos resultados totais, acres- 
centaram os cientistas. O governo japonês 
investir! 131 milhôes de euros na investi- 
gaçào relacionada corn o genoma do arroz 
nos ültimos 12 anos. 

Feliz 

UPPER CANADA COLLEGE 

Upper ('anada College is pleased to announce the inirodiiction of Senior Kindergarten 
starting in September 2003. The inti'oduction of tlus SK class will result - for Ike 200S - 200i 
school year only - in the admi.ssion of one dass at both .Senior Kindergarten and Grade 1. 

This is an exciting opportunity. We bcli(?ve that these new students will benefit ;ind draw 
inspiration from the renowned International Baccalaureate Primaiy Years Programme and 
the caring, nurtnring atmosphere that characterizes the Prep school. 

IMPORTANT ADMISSION DATES AND TIMES 

Portuguese Scholarship 

CeVebv»'®’’ 

For further information regarding admission, scholarships and this exciting 

opportunity, please visit wv»v».ucc.on.ca or contact our Office of Admission at 

(416) 488-1125, extension 4123. We welcome your inquiry and application. 

Panel Discussion 41 Wednesday. January 7,2003 7:30 pm 
Panel Discussion 41 Wednesday, January 29, 2003 7:30 pm 

OPEN HOUSE DATE TIME 

Grade 7 ■ Grade 10 Saturday, February 8, 2003 1:00 - 3:00 pm 

ENTRANCE TEST DATE TIME 

Grade 7 - Grade 10 Saturday, March 1, 2003 9:00 ■ 11:30 am 

APPLICATION DEADLINES DATE 

Grade 7 - Grade 10 Friday, February 21, 2003 
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A. Portela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, 
reparaçôes e aumentos da sua casa, 

varandas e casas de banho 
fl. PORTELO OEERECE-LHE ABSOLUTOMEnTE CRflTIS 

O "PERMIT" PARA A consTRUçôo DA novA CARACEM 

M33 

Tel.: 416-535-7252 : 
. - Cell: 416-822-0474 

Rosa e Tibério 
Branco desejam 
a todos os seus 
clientes um 
Natal muito 
Feliz e que o 
Ano Novo traga 
a todos aquilo 
que merecem. 

1171 Dundas St. W. 
TORONTO 

416-534-7515 

José Patricio Caires 
• Présidente • 

Angelo Martins 

Patricio 
AUTO COLLISION 

3090 Woodchester Dr., Unit 4B, Mississauga, Ont 

T6l: 905-820-6551 • FIK 905420-5130 
Email patricioautocollision@on.aibn.com 

5ilve5tre¥ 
Martial Arts Sustem'' 

Passageni 
de Ano 

corn jantar de gala 
e Karaoke. 

Para mais info 
e bilhetes 

416-534-5497 
A équipa do jornal 

0 MILENIO 
□eseja a todos os leitores um 

Feliz Natal 

Crdnica à distancia 
Um Bom Natal! 

Começo por desejar a todos os 
Portugueses das nossas 
Comunidades de vârios paises do 
mundo, um Bom Natal e um Feliz 
Ano de 2003. 
Expressar, principalmente àqueles 
que, de momento, sentem maiores 
dificuldades, toda a amizade e soli- 
dariedade do Povo Madeirense. 
Por câ, foi aprovado o Piano e o 
Orçamento da Regiào Autônoma 
para 2003, que estruturam para o 
proximo ano, a continuidade de ri- 
goroso cumprimento do Programa 
de Governo votado pelo eleitorado 
madeirense. 
Foi também assumido um financia- 
mento internacional para as quatro 
Sociedades de Desenvolvimento e 
para a Sociedade de Parques 
Industriais, um arrecadar de meios 
financeiros que permitirào realizar 
investimentos importantissimos. 
Entretanto, os sociais-democratas 
madeirenses reafirmam-se 
solidârios corn o Governo da 
Repüblica. 
É entendimento dos sociais-demo- 
cratas, ser este o posicionamento 
adequado para ajudar a Coligaçâo 
PSD/CDS a reformar o Estado por- 
tuguês, pelo que perdem tempo 
aqueles que tentam provocaçôes que 
levassem a uma atitude diferente. 
Acresce que o Governo da 
Repüblica tem cumprido os com- 
promissos assumidos corn a Regiào 
Autônoma, ao contrario do procedi- 
mento anterior dos socialistas, pelo 
que nào séria ética uma conflituali- 
dade que, em nada, serviria à 
Madeira e ao Pais. 

A igualizaçào do tarifârio de ener- 
gia ao Continente é exemple bem 
recente. 

Alias, os escândalos 
em Lisboa, bem como a 
degradada situaçâo 
nacional, demonstram o 
descalabro e descrédito 
do inaceitâvel regime 
politico-constitucional 
da III Repüblica, a care- 
cer de urgente mudança 
democrâtica dado o 
impasse que atingiu e que 
jâ Francisco Sa Carneiro, 
sempre previra. 
Por isso, e insistindo o 
Governo da Repüblica numa via 
reformista que esta impedida pelas 
estruturas constitucionais, a 
Madeira exige uma maior celeri- 
dade e simultaneidade no desman- 
telamento do aparelho ideolôgico 
marxista do Estado português, 
nomeadamente nas areas da 
Educaçâo, Cultura, Justiça, 
Comunicaçâo Social e Segurança, 
bem como dos poderes das estru- 
turas corporativas que atentam con- 
tra a Democracia representativa. 
A aeçâo do Governo da Repüblica 
carece de maior determinaçâo e 
celeridade em todos os sectores 
politicos do Estado, nào podendo o 
discurso se cingir às finanças pübli- 
cas ou às normas laborais. 
Os objectivos devem ser alcançados 
firmemente, sem imagens de debili- 
dade ou de recüo. E sem o Governo 
da Repüblica se desacreditar, corn a 
inadmissivel continuidade de 
auxilios financeiros e perdôes de 
dividas às ex-colônias, que nunca 
beneficiam sequer as respectivas 
populaçôes e sô servem inconce- 
biveis «classes politicas» dai, ou corn 
«expediçôes militares» quixotescas, 
enquanto faltam equipamentos às 

Forças Armadas e de 
Segurança, bem como se 
pede sacrificios aos con- 
tribuintes, nomeada- 
mente às Regiôes 
Autônomas e às 
Autarquias. 
O escândalo da pedofilia 
no Continente, teste- 
munha bem o pôdre do 
regime politico, assim 
como outros vàrios 
escândalos. 
E recorda que tudo isso 

era abafado, enquanto se lançava 
uma campanha miserâvel, de diver- 
sâo, contra a Madeira, num periodo 
eleitoral, corn a participaçào da 
comunicaçâo social de Lisboa afecta 
ao regime, a quai, agora, hipocrita- 
mente, se quer mostrar «indignada». 
Mas, na Madeira, investigou-se, 
deteve-se, julgou-se e condenou-se 
os criminosos. 
Também, hâ poucos dias, a Câmara 
Municipal do Funchal anunciou um 
concurso para concepçâo, cons- 
truçào e concessào na zona mariti- 
ma do Tôco, que abrirâ importantes 
perspectivas de investimento e de 
desenvolvimento naquela zona 
litoral, hoje abandonada. 
Igualmente é de realçar que a 
Madeira, vem insistindo corn o 
Governo da Repüblica para as con- 
sequêneias do alargamento da 
Uniào Europeia, no tocante às 
Regiôes Ultraperiféricas, bem como 
na necessidade de, na nova 
Constituiçâo Europeia, cautelar- 
mente estar reconhecido o estatuto 
destas especificidades geogrâficas. 
Corn um grande abraço, uma vez 
mais desejo a todos, um Bom Natal 
e um Feliz Ano de 2003. 

Oposîçâo ainda nâo percebeu de onde 
virâo tantes impestes 
Da esquerda à direita do Parlamento chove- 
ram mais criticas ao empolamento das 
receitas riscais e à ausência de cortes em 
areas consideradas secundàrias 

Depots de dois dias de debates, a oposiçâo continuou 
na mesma, sem perceber como serào garantidas as 
receitas do Orçamento Regional para 2003. O "mila- 
gre" de cobrar mais 14,7% de impostos foi denunciado 
por todos os partidos, nas intervençôes finais. 

Um ponto comum, nas intervençôes de Duarte 
Caldeira (PS), José Manuel Rodrigues (CDS-PP), 
Guida Vieira (UDP) e Leonel Nunes (CDU). Da esquer- 
da à direita do hemiciclo, também se repetiram criticas 
à ausência de cortes em despesas consideradas 

secundàrias, corn destaque para os apoios ao futebol 
profissional. Em comum, a oposiçâo teve, ainda, a defe- 
sa dos idosos e déficientes e propostas para reduçâo de 

impostos. O lider da bancada socialista, Duarte 
Caldeira, depots de reservar grande parte do seu dis- 
curso à forma como foi debatido o Orçamento, criticou 

o présidente do Governo Regional por ter «voltado as 
costas ao Parlamento», estando ausente durante os dois 
dias de debates. Um facto que se deverâ, segundo 
Caldeira, a Jardim nâo pretender «ouvir tanta asneira» 
produzida pela bancada do PSD. Uma afirmaçâo que 
conseguiu provocar uma das tradicionais "algazarras" 
na Assembleia. 
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Israel intensifica preparatives 
em case de guerra ne Iraque | 

fyotiicies do Ontarios 

Segurança remodelada no 
aéroporté Pearson Israel intensificou nos ültimos dias os 

preparativos para a hipôtese de uma guer- 
ra no Iraque se iniciar nas prôximas se- 
manas, revelou fonte inilitar. 
A defesa passiva e a força aérea receberam 
ordens para se prepararem até meados do 
mes de Janeiro para a hipôtese de uma 
guerra entre o fim de Janeiro e o fim de 
Fevereiro, revelou a radio publica israelita. 
Um milhar de militares norte-americanos 
de uma brigada anti-aérea actualmente na 
Alemanha sâo esperados nos prôximos 
dias assim como uma fragata norte-ameri- 
cana que deve posicionar-se no litoral 
israelita no Mediterrâneo para reforçar os 
sistemas de protecçào radar. 
Os militares norte-americanos que operam 

FOTO OREL COHEN/EPA/LVSA 

baterias de misseis anti-misseis Patriot 
devem participar oficialmente num exerci- 
cio de defesa aérea em cooperaçào corn o 
exército israelita, devendo continuai' em 
Israel apôs essa operaçâo. 

Corn novos uniformes e aumento salari- 
al, os empregados do aeroporto interna- 
cional de Toronto vào começar a uti- 
lizar um novo e mais sofisticado sistema 
de segurança a partir de 1 de Janeiro do 
proximo ano. A autoridade para a 
segurança aérea canadiana anunciou a 
semana passada que os empregados nâo 
sô foram promovidos, como também 
viram os respectives salérios aumentar 
de sete para onze dôlares à hora. Desde 
o seu aparecimento a 1 de Abril do cor- 

rente, a autoridade para a segurança jà | 
treinou cerca de très mil empregados | 
alfandegârios corn o objective de tornar | 
as medidas de segurança no aeroporto | 
nas mais restritas de sempre. Este anün- | 
cio foi recebido de maneira positiva j 
pelo püblico, sobretudo nesta época j 
nataheia em que o trâfego aéreo triplica. | 
Até ao final do ano, as autoridades 
esperam um total de cerca de cem mil 
pessoas a frequentar o aeroporto inter- | 
nacional de Toronto. | 

Eleiçôes palesOnianas de Janeiro adiadas 
As eleiçôes presidenciais e legislativas 
palestinianas previstas para o dia 20 de 
Janeiro foram adiadas até que as tropas 
israelita deixem as zonas autônomas, 

FOTO MENAHEM KAHANA/EPA/LUSA 

anunciou esta semana, em comunicado, a 
direcçâo palestiniana. 
O comunicado, divulgado em Ramallah, 
référé que "a direcçâo palestiniana decidiu 
adiar as eleiçôes até à retirada de Israel 
dos territôrios palestinianos (reocupados), 
conforme a lei eleitoral". 
Jâ na sexta-feira, a comissào eleitoral pales- 
tiniana tinha recomendado ao présidente 
da autoridade da Palestina, Yasser Arafat, 
para adiar as eleiçôes, consideraiido que o 
acto eleitoral "nào podia realizar-se sob a 
ocupaçào e debaixo de um estado de sitio". 

I O tribunal supremo do Canada anunciou 
j que os casais de direito consuetudinârio 
I que se separem nâo sâo obrigados a 
I drvidir os sens bens do mesmo modo que 
I os casais que estào legalmente casados. 
I Numa época em que os casais por direito 
I consuetudinârio sâo cada vez mais 
I comuns, o tribunal supremo do Canada 
I anunciou que, em caso de separaçâo, 
I estes nâo sâo necessariamente obrigados 
I a drvidir os bens da mesma forma que os 
I casais que contrairam matrimônio. No 
I entanto, a lei estabelece que a divisào dos 

bens em cinquenta por cento poderâ J 
aplicar-se a estes casais ou a casais homos- | 
sexuais se estes procederem ao registo | 
legal da uniâo. ■ | 
Esta decisâo surgiu quando uma mulher | 
de Nova Scotia apelou ao tribunal daque- | 
la provincia o direito a metade dos bens, | 
apôs se ter separado do marido com I 
quem viveu sob direito consuetudinârio e | 
de quem teve dois filhos. Este foi o j 
primeiro passo tornado numa lei que | 
tenta estabelecer os direitos do casai, seja | 
hetero ou homossexual. i 

84 HORAS POR DIA 

iNfOBMAÇOES: 

416.537.1088 

Est:es radias estâo à 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA; Nova Pastry & Bakery - 3635 

Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

(n)®© ©©gjOJlGlnl'ië©© 0@©S 
Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON; - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel: (905) 528-0165 

LONDON; Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*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 

FESTZVAL PORTUGUES CANAL 

General Electric 

Panasonic RX-D13 
*160.'"'* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $ Q || 00* 
Cassette/Recorder Player ^ " 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO $0Q 00> 

Panasonic RK-fS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125."“* 
AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 
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Nesta altura irâ tirar maior partido da sua vida afectiva e orga- 
nizar melhor todos os aspectos pràticos. Sera um tempo melhor 
para agir do que para reflectir ou para se dedicar a visôes filosô- 
ficas da existência. 

-V'" 

CAR^J[EIRO 
21/03*20/0^1 

TOURO 
21/04 A 20/0S 

Nesta altura, em que a Lua percorre a sua terceira Casa 
Astrolôgica serâo beneficiadas as suas relaçôes corn Leôes e 
Carneiros. Dedique-se a tudo aquilo que tem a ver corn o movi- 
mento e contactos, planeie uma pequena viagem. 

GCMEOS 
21/05 A 20/06 

Ocasiào para explorar melhor os assuntos ou trabalhos que jâ 
tenha em andamento. Sera inoportuno iniciar novos afazeres, 
que seriam trabalhosos e de pouco êxito. Boas perspectivas nos 
seus contactos corn Touro, Virgem e Capricôrnio. 

CARANGUCJO Serâ uma boa altura para testar as suas capacidades profissionais 
21/06*20/07 ^ e de negôcio. Uma pessoa pertencente ao mundo do trabalho 

poderâ ganhar maior importância na sua vida. 

LcÂo 5 
22/07 A 22/0* ' 

i -f -   

Quase que se podia dizer que este é o momento do gmerreiro. De 
facto, sob o bom aspecto entre a Lua e Marte, estarâo em evidên- 
cia a energia, a saüde, a impetuosidade, o desejo de luta, a 
apetência de vencer. 

ViROd^ 
23/08 *22/09 

Neste momento, estarâ em realce a sua face mais inconformista. 
A originalidade, uma certa instabilidade, a independência, a 
imaginaçào, a curiosidade pelo que se passa à sua volta, o seu 
sentido humanitârio estarâo na ordem do dia. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Momento muito positivo para relaçôes püblicas, e dentro dessa 
caracteristica pode haver tendência para rriisturar relacionamen- 
tos pessoais corn os de trabalho. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Jupiter em bom aspecto corn Plutào faz coin que se sinta invadi- 
do por memôrias amargo-doces relacionadas coin a dolorosa 
perda de amigos e de amantes. Procure nâo pensar em demasia 
nas perdas do passado ou nas oportunidades desperdiçadas. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 * 20/01 

Corn a passagem da Lua pela sua Casa VIII, sector astrolôgico 
que se relaciona corn os instintos e as emoçôes mais profundas, 
é um momento em que pode viver alguma contrariedade. 

J- 
Neste momento em que a Lua percorre a sua sétima Casa 
Astrolôgica, deixe de lado aquilo que lhe pede acçào, agressivi- 
dade, prontidâo e dirija-se para o mundo dos afectos, das 
relaçôes amorosas corn os outros. 

AQLâRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'^0/03 

Sera uma boa altura para ampliar assuntos e métodos relaciona- 
dos corn o trabalho e a saüde, jâ que a Lua transita a sua Casa 
VI. 

Nesta altura poderâ dar maior importância ao efeito, ao iinpacto 
de um projecto do que, aos meios para o realizar. Se précisa de 
atrair alguém para uma ideia sua, aproveite esta altura em que as 
suas capacidades de seduçâo estarâo mais desenvolvidas. 
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SyPEKLIGA 
• T)  

EauiPAS J V E 

1 FC PORTO T5 18 3 

2 BEIMFICA 16 10 3 

3 GUIMARÀES 15 9 2 

4 SPORTIIMG 15 9 1 

5 VARZIM 15 8 1 

6 GIL VICENTE 16 7 2 

7 BELENENSES 15 7 2 

8 U.LEIRIA 15 6 3 

9 MARiTIMO 15 6 1 

10 SP.BRAGA 15 5 4 

11 NACIONAL 15 5 3 

12 VIT.SETÙBAL 15 3 8 

13 P.FERREIRA 15 5 2 

14 BOAVISTA 15 4 5 

15 BEIRA-MAR 15 3 5 

16 MOREIRENSE 15 3 4 

17 ACADÉMICA 15 2 6 

18 SANTA CLARA 15 3 3 

M 

PORTUCUtSfl DE fUTEDOL PROEISSIOHOL 

0 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

6 

8 16 

32 12 

33 12 

31 

25 20 

39 

33 

20 29 

SM l'i aîBimaa 
  

24 20 

23 24 

19 20 

22 21 

6 

7 

4 

8 

6 

7 

8 

7 

9 

25 

14 22 

18 20 

18 16 

1« 24 

14 16 

16 24 

15 21 

16 

20 30 

28 

25 

23 

23 

21 

19 

19 

18 

17 

17 

17 

14 

13 

25 12 

12 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
ADRIANO Louzada (Nacional) 
Fabricio Bento "CEARÀ" (Santa Clara) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
TIAGO Mendes (Benfica) 
ROMEU Almeida (Guimaràes) 
Eric Cornes "GAÜCHO" (Maritimo) 

Paye FARY (Beira-Mar) 

H LIGA 
^ PORTUCUESO DE fUTEftOL PROEISSIODOL i 

X 

EQUIPA J P 

1 ALVERCA 17 31 
2 EST.AMADORA 15 28 

3 PORTIMONENSE 16 26 
4 SALGUEIROS 15 26 

5 MAIA 15 24 

6 SP.COVILHÀ 16 24 

7 MARCO 15 22 
8 DESP.AVES 15 21 

3 RIO AVE 15 21 
10 PENAFIEL 15 20 

11 OVARENSE 16 20 

12 NAVAL 15 13 
13 DESP.CHAVES 15 13 

14 FARENSE 15 18 
15 U.MAOEIRA 15 15 

16 FELGUEIRAS 15 15 

17 LEÇA 15 15 
18 U.LAMAS 16 S 

RESULTADOS 

Belenenses - U. leirla, 1-3 
Boavista - Benfica, 0-0 

Moreirense - Santa Clara, 2-2 
Oil Vicente - Beira-Mar, 3-1 
Sp. Braga - V. SetiiOal, 1-0 

P. Ferreira - Académica, 0-0 
Sporting - N. Madeira, 2-0 

Varzim - FC Porto, 0-2 
V. Guimaràes - Maritimo, 2-0 

PRôXIIVIA JORNADA 

(05 Janeiro 2003) 

Moreirense - Maritimo 
Beira-Mar - V. Guimaràes 
Benfica - Gii Vicente 
U. Leiria - Boavista 
N. Madeira - Beienenses 
V. Setiidai - Sporting 
FC Porto - Sp. Braga 
Académica - Varzim 
Santa Ciara - P. Ferreira 

RESULTADOS 

SALGUEIROS - MARCO, 1-0 

ALVERCA - D. AVES, 0-0 

D. CHAVES - OVARENSE, 2-1 

FARENSE - RIO AVE, 0-1 

U. LAMAS - PENAFIEL, 0-1 

U. MADEIRA - FELGUEIRAS, 2-0 

E. AMADORA - LEçA, 2-0 

N. 1° MAIO - S. COVILHÀ, 0-0 

MAIA - PORTIMONENSE, 5-1 

PRôXIMA JORNADA 

(05 JANEIRO 2003): 

U. MADEIRA - D. AVES 

OVARENSE - N. 1° MAIO 

RIO AVE - D. CHAVES 

MARCO - FARENSE 

LEçA - SALGUEIROS 

PENAFIEL - E. AMADORA 

FELGUEIRAS - MAIA 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B 

EQUIPA J P 

1 LEIXÔES U 3ü 
2 FC PORTO B 15 33 
3 TOUS ADA 14 30 
4 VIZELA 14 27 
5 DRAGÔES SAND 14 23 
ü ESPINHO 14 22 
7 BRAGA B 14 22 
8 GONDOMAR 14 21 
U PAREDES 14 20 

10 INFE.STA 15 20 
11 FREAMUNDE 14 17 
12 P.RUBRAS 14 17 
13 VILANOVENSE 14 lü 
14 VILA REAL 14 15 
15 FAFE 14 14 
lü CAÇ.TAIPAS 14 13 
17 ESPOSENDE 14 13 
18 ERMESINDE 14 13 
19 CANELAS 14 11 
20 VIANENSE 14 10 

Resultados 
Infesta - Vüa Real, 2 2 
FC Porto B - Ermesinde. 4-1 
Gondomar - Sp. Braga B. 1-0 
Dragôes vSandinenses - Fafe, 3-2 
Leixôes - Espinho. 1-0 
Caç. Taipas - Freamunde, 0-2 
Vilanovense - Lousada, 1-1 
Vizela - Esposende, l-O 
P. Rubras - Canelas Gala, 2-1 
Vianense - Paredes, 0-1 

15‘Jornada 
Infesta - FC Porto B 
Ermesinde - Gondomar 
Sp. Braga B - D. Sandinenses 
Fafe - Leixôes 
Espinho - Caçadores Taipas 
Freamunde - Vilanovense 
Lousada - Vizela 
EsjX)sende - Pedras Rubras 
Canelas Gaia - V'ianense 
Vila Real • Paredes 

EQUIPA J P 

1 FEIRENSE 15 31 
2 SP.POMBAL 14 27 
3 OLIVEIRENSE 13 20 
4 ESTRELA PORT 13 20 
5 SAN JOAN ENSE 14 22 
0 TORREENSE 13 22 
7 ACAD.VISEU 13 20 
8 DESP.FÀTIMA 13 20 
!) ESMORIZ 15 17 

10 CALDAS 13 17 
11 SERTANENSE 14 17 
12 OL.BAIRRO 13 17 
13 OL.HOSPITAL 13 10 
14 ÀGUEDA 13 15 
15 VILAFRANQLEN: 13 13 
10 SÀO JOÀO VER; 13 12 
17 ACADÉMICA B 13 12 
IH BENFICA CB 13 0 
l‘J MARINHENSE 13 0 

Resultados 
Feirense - Académico Viseu, 2-1 
Esmoriz - Sanjoanense, 0-2 
Sp. Pombal - Sertanense, 3-1 
D. Fâtima - A. Coimbra B. 4-0 
O. Bairro - Vilafranquense, 2-1 
Marinhense - Âgueda, 3-2 
B. C. Branco - E. Portalegre, 1-1 
S. Joào Ver - O. Hospital, 0-2 
Oliveirense - Torreense, 1-3 
Folgou: Caldas 

15* Jornada 
Feirense - Esmoriz 
Sanjoanense - Sp. Pombal 
Caldas - Desp. Fàtima 
A. Coimbra B - Oliveira Bairro 
Vilafranquense - Marinhense 
Âgueda • Benf. Castelo Branco 
E. strela Portalegre Sào Joào Ver 
Oliveira Hospital - Oliveirense 
Académico Viseu - Torreen.se 
Folga: Sertanense 

EQUIPA J P 

1 AMORA 15 30 
2 ESTORIL 14 20 
3 ODIVELAS 14 24 
4 OL.MOSCAVIDE 14 24 
5 PONTASSOLENS 13 23 
0 LOULETANO 14 23 
7 OLHANENSE 14 21 
8 ÜPERARIO 13 20 
0 MICAELENSE 14 19 

10 MAFRA 14 18 
11 BARREIRENSE 14 18 
12 CAMACHA 13 17 
13 ORIENTAL 14 Ri 
14 CASA PIA 14 15 
15 IMORTAL 14 14 
IG LUSITANIA 14 13 
17 SPORTING B 14 13 
18 MARITIMO B 14 12 
10 LUSITANO VRS- 14 12 
20 SEIXAL 14 10 

Resultados 
Odivelas - Seixal, 1-0 
Camacha - Olhanense, adiado 
Barreirense - Lusitania, 3-2 
Amora - Casa Pia, 2-1 
Loulefano - Micaelense, 1-2 
O. Moscavide - Oriental. 1-ü 
Operârio - Lusitano VRSA, 4-2 
M^aritimo B - Pontassolense, 2-3 
Mafra - Estoril-Praia. 1-1 
Sporting B - Imortal, 1-1 

15* Jornada 
Odivelas - Camacha 
Olhanense - Barreirense 
Lusitania Açores - Amora 
Casa Pia - Louletano 
Micaelense - Clivais e Moscavide 
Oriental - Operârio 
Lusitano VRSA - Maritimo B 
Pontassolense - Mafra 
Estoril-Praia - Sporting B 
Seixal - Imortal 

CL EQUIPA 

1 BRAC;ANçA 

■2 MONÇÀO 
3 VALDEVEZ 
4 JOANE 
5 VALENCIANO 
(i VILAVERDENSE 
7 SANDINENSES 
8 MARIA FONTE 
!» VILA POUCA 

U) T.BOURO 
11 CERVEIRA 
12 AM ARES 
13 VALPAÇOS 
14 MtJNTAI.EGRE 
1') MIRANDELA 
l(> RONFE 
17 AG.GRzXÇA 
18 MARINHAS 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - lit Divisâo 

32 
28 
28 
27 
23 
23 
22 
21 
18 
17 
l(j 

14 
14 
U 
14 
13 
11 
10 

MARIA FONTE - CERVEIRA, 40 

VALENCIANO - VALDEVEZ, 00 

MARINHAS - TERRAS BOURO, 2-2 

VALPAçOS - VOA PoucA ACUIAR, 0-2 

RONFE • Os SANDO^ENSES, 1-2 

MIRANDELA - JOANE, 1-1 

ÂCUIAS GRAçA - BRACANçA, M 

AMARES - ViLAVERDENSE, 1-1 

MONTALEGRE - MONçAO, 1-2 

CL EQUIPA 

1 LIXz\ 
2 OUVEFRENSE 
3 TROFENSE 
4 RIO TINTO 
5 TIRSENSE 
C) TORRE MONC. 
7 S.P.CCJVA 
8 PEDROUÇOS 
0 FAMALICÀO 

lu FIÀES 
11 RIBEIRÀO 
12 LI'S.LOLROSA 
13 REBORDÜSA 
14 CTNFÀES 
15 LAMEGO 
10 CAMBRES 
17 PEVIDEM 
18 SERZEDELO 

22 
21 
20 
20 
20 
U» 
10 

LusrrANiA LOUROSA - TROFENSE, 1-2 

TIRSENSE - RIBEIRAO, BO 

SAO PEDRO COVA - OLIVEIRENSE, SO 

PEDROUçOS - PEVIDEM, 20 

LAMECO - LDCA, M 

FiAES - CAMBRES, M 

SERZEDELT» - RK) TTNTO, 00 

FAMALICAO - TORRE MONCORVO, 0-2 

CINFAES - REBORDOSA, M 

CL EQUIPA J 

1 VALECAMBRENSE14 
2 PAMP1LH(.),SA 14 
3 TOCHA 14 
4 F.ALOODRES 14 
5 CESARENSE 14 
0 P.CASTEL(5 14 
7 ESTARREJA 14 
H MILHEIROENSE 14 
!) CAFANHA 14 

10 ANADIA 14 
11 U.COIMBRA 14 
12 SATÀO U 
13 MANOUALDE 14 
14 MII.EU 14 
K* CÎOU\'ElA 14 
l(i ARRIFANENSE 14 
17 ESTAÇAO 14 

18 A\ANCA 14 

27 
26 
23 
25 
24 
24 
23 
21 
21 
18 
17 
17 
15 
;4 
13 
12 
10 

UNIAO COIMBRA - MANGUALDE, 1-1 

PENALVA CASTELO - ESTAçAO, 20 

P.UIPILHOSA GOUVEIA, 4-1 

AVANçA - MILEU, 20 

ARRIFAKKNSE - CESARENSE, 1-2 

MILHEIROENSE - TOCHA, 3-1 

VALECAMBRENSE ESTARREJA, 2-1 

FORNO ALGODRES - GAFANHA, 2-1 

ANADIA - SATAO, 1-1 

CL EQUIPA J 

1 LOURINHAN. 13 
2 SOURENSE 14 
3 RI.ACHENSE 14 
4 PORTOMOSENSE13 
5 ALCAINS 
6 RIO MAIOR 
7 BENEDITENSE 
8 BIDOEIRENSE 
!) FAZENDENSE 

10 ALMEIRIM 
11 MIKENSE 
12 CARANGUEj, 
13 PENICHE 
14 SERNACHE 
15 NAZARENOS 
16 M1R.ANDENSE 

25 
24 
24 
24 
22 
20 
10 
17 
15 
14 
12 
10 

TORRES NOVAS 13 

Fazendente - Mlrecae, lO 

Sourense - Kiacheote, 2-2 

Bldoeireiue - Alcaliu, I-l 

Rio Malor - Portomoaoue, 1-1 

Oi NazareuM - Benedlteiue, 0-2 

Vltôrla Semacbe - Caraogu^dra, 0-0 
LourinhanenM - Kliraodenae, 6-0 

Torre* Nova* - Afaneirlm, 10 

Folgou: Penlche. 

CL EQUIPA 

1 RIBEIRA BR. 
2 SINTRENSE 
3 LOURES 
4 CLOBOS 

BENFICA B 

15 
13 
14 
15 
15 

6 ATLÉTICO MAL. 14 
7 ELVAS 
H ALCOCHETEN. 
9 PORTOSANTEN. 

10 CARREGADO 
11 1- MAIO 
12 SACAVENENSE 
13 CALIPOLENSE 
14 S.ÀO VICENTE 
1.5 MACHICÜ 
10 REAL 
17 SANTACRÜZ. 
18 ÀGUIAS CAM. 

28 
27 
26 
26 
23 
23 
1!» 
1!» 

19 
18 
18 
18 

16- 
16 ■ 
12 

i 
CAUPOLENSE - SANTACRUZENSE, 10 

ALCOCHETENSE • Pc»TOSANTENSE, 10 

CARREGADO - RIBEIRA BRAVA, 2-3 

*0 ELVAS' - !♦ MAK), 50 

ATLéTOX) MALVEIRA - REAL, 2-1 

LouREs - AGUIAS CAMARATE, 3-1 

SAo VICENTE - SINTRENSE, ADIADO 

SACAVENENSE - CAMARA LOBOS, 10 

MACWCO - BENRCA ■B", M 

CL EQUIPA J 

1 BEJA 14 
2 VASCO GAMA 14 
3 ESTRELA VN 14 
4 PÎNHALNOV. 14 
5 SILV’E.S 14 
6 UNIÀO SC 14 
7 ATLÉTICO 14 
H ALMANSILENSE 14 
9 MESSINENSE 14 

lÔ MONTIJO 14 
11 QIJARTEIRENSE 14 
12 JUV.EVORA 
13 LUS.ÉVORA 
14 FUT.BENFICA 
15 SESIMBRA 
16 ESP.LAGOS 
17 FERREIRENSE 
18 PADERNENSE 

30 
30 
27 
25 
25 
23 
22 
22 
21 
19 
19 
16 
15 
14 

14 
13 
6 
6 

FTJTEBOL BENFICA - MONTüO, 2-1 

PiNHALNOVENSE • VASCO GAMA, 1-1 

MESSINENSE - EST. VENDAS NOVAS, 20 

QUARTEIRENSE - BEJA, 2-2 

SESIMBRA • JUVENTUDE, 10 

LUSITANO ÉVORA - PADERNENSE, 50 

FERREIRENSE - ALMANSILENSE, BO 

ESPERANçA LAGOS - SILVES, 2-1 

UNIAO SPORT CLüBE - ATLéTICO 

CLUBE PORTUGAL, 3-2 
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Trein^ldor esteve bem metis activo no treino de 2“ feira 

Académica: «A équipa esta bem, mas pede 
ficar melher», diz Artur Jerge 
Artur Jorge orientou esta segunda-feira 
O seu primeiro treino de forma activa na 
Académica. O antigo seleccionador jâ 
tem estado corn a équipa desde a quinta- 
feira, mas como observador aos treinos 
de Vitor Alves, dai que nâo se tenha sen- 
tado no banco no jogo do passado 
domingo em Paços de Ferreira (0-0). 
No campo do Bolâo, Artur Jorge esteve 
bem mais activo, assumindo as rédeas 

da sessâo. «A équipa esta bem, mas 
pode ficar melhor. Para isso temos 
que ser exigentes e corrigir aquilo 
que esta menos bem», referiu o 
treinador no final do treino 
à agência Lusa. 
Artur Jorge ficou satisfeito corn 
a «boa imagem» que a Académica 
deixou em Paços de Ferreira, mas 
considerou que a équipa «esteve aquém 

das expectativas no aspecto da 
finalizaçào». 

Roberto e Dârio fizeram treino 
condicionado, enquanto 

Fredy e Marcelo estiveram 
ausente devido a lesôes 

traumàticas. Os «estudantes» 
vâo agora folgar dois dias e 

retomam o trabalho jà na prôxima 
quinta-feira. 

Sporting-Nacional, 2-0 

Boloni: iiEspero que o proximo auo comece 
da mesma forma» 1 
Laszlo Bôlôni estava agradado corn a 
exibiçâo do Sporting na vitôria deste 
domingo frente ao Nacional (2-0), na 15“ 
jornada da Superliga. O técnico romeno, 
em francês, admitiu que a équipa perdeu 
o contrôle do jogo no segundo tempo, 
mas frisou que os leôes mostraram-se 
sempre confiantes no objective dos très 
pontos. 
«Estou contente pela primeira parte», 
começou por analisar o treinador do 
Sporting. «O jogo teve um bom ritmo. A 
minha équipa reagiu bem, de uma forma 
forte, à pressâo e oportunidades que o 

nosso adversârio teve para mar- 
car», disse, acrescentando 
ainda que o Sporting poderia 
ter marcado mais cedo: 
«Criâmes diversas situaçôes 
antes do golo. O Nacional 
mostrou-se corajoso.» 
Bôlôni gostou menos da segun- 
da parte. O técnico admitiu que 
a équipa entrou em sub-rendi- 
mento. «Na segunda parte 
acusâmos o esforço fisico feito no 
primeiro tempo e perdemos algum 
dominio no meio-campo. Nessa altura, o 

Nacional aproveitou para 
fazer contra-ataques 
perigosos. Felizmente a sorte 
esteve connosco. Nâo 
obstante isso, a minha 
équipa acreditou na vitôria 
corn elevada confiança. 
Mareâmos dois golos e criâ- 
mos muitas ocasiôes, man- 
tendo um ritmo elevado. 
Jogâmos forte. Estou con- 

tente por isso e por termes terminado o 
ano corn uma vitôria. Espero que o prôxi- 
mo comece da mesma forma», afirmou. 

Sokota: 
«0 Boavista ioga 
mau futebolH 
Tomislav Sokota considéra que o Benfica 
se deixou arrastar pelo «mau futebol» do 
Boavista no empâte do Estâdio do Bessa 
(0-0) e que os encarnados também «podi- 
am ter jogado mais». 
«Foi um jogo mau, corn muitas faltas e 
pouco futebol, mas no Bessa é sempre a 
mesma coisa. O Boavista joga assim, corn 
mau futebol. Precisâvamos também de ter 
jogado mais, mas os jogadores foram 
apanhados no meio do jogo do Boavista», 
contou sobre o jogo no Bessa acrescentan- 
do que «é dificil jogar là». 
O avançado croata esta a recuperar de 
uma lesào no tendâo de Aquiles e tem 
estado afastado dos treinos conjuntos, mas 
jâ tem uma opiniâo favorâvel sobre José 
Antonio Camacho. «É um bom treinador, 
nomeadamente na implicaçâo que ele terâ 
nos resultados e nas boas exibiçôes da 
équipa, mas os meus companheiros é que 
podem falar melhor sobre ele, porque eu 
nâo tenho estado muito corn eles», limi- 
tou-se a dizer. 
Depois uma época para esquecer, Sokota 
deixou expressos os seus desejos para o 
ano que se avizinha: «Saüde para mim e 
para a minha familia e o desejo de jogar 
futebol. Quero um Benfica, que é o meu 
clube, melhor ainda.», contou. 

LOCAL 183 
AiJilitucA ivtîh 
ÀJ-. »/■/.■ C.I.O. 
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Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Coiacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco Di Giovanni 
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Mark J. Levns 
General Counsel 

Eastern Office: 
4CX) Hopkins Street 

Whitby, Ontario 
LIN 2B9 

Telephone: 
(905) 668-5557 

Facsimile: 
(905) 668-5258 

UNIVERSAL WORKERS UNION, LOCAL 183 

Nesta época do ano tâo especial para todos, aproveitamos para agradecer todas as bençàos 
que os ùltimos 12 meses nos trouxeram, ao mesmo tempo que recordamos os menos felizes. 
Lembremos nas nossas oraçôes aqueles para quem o Natal sera marcado pela amargura e 

ajudemos aqueles que estâo em necessidade. Demos graças por tudo e nunca nos 
esqueçamos que somos todos irmàos e irmàs. 

Neste momento em que também celebramos o 50“ aniversàrio, reconhecemos as bodas de 
ouro da nossa comunidade portuguesa no Canada e aplaudimos os pioneiros por todas as 

contribuiçôes feitas à comunidade. 
Um feliz e santo Natal para todos sào os votos da admistraçào executiva, dos directores e e 

dos 27.000 membros do sindicato Local 183. 

Antonio Dionisio 
Business Manager 

Tony Dionisio Roger J. Quinn John Dias Tony Pinto 
Business Manager President Secretary-Treasurer Vice President 

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

INFORMATION 

Social Services 
241-1183. Ext. 173^5 

Credit Union 
242- 6643 

Dental Clinic 
241- 1190 

Prepaid Legal Plan 
243- 2088 

Training Centre 
242- 7551 

SmeTrt Plan 
Generalr 240-7480 
Claims; 240-7487 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centre 
247-9289 

Union Medkai Phannacy 
242-8822 
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Extremo do Setùbal apresenta-se nas Antas no proximo mês 

Pinto da Costa confirma Marco 
Forroira para Janoiro 
Marco Ferreira, extremo do 
Setùbal e aqiiisiçâo varias vezes 
admitida como possivel na 
reabertura do mercado de trans- 
ferências pelos responsâveis 
portistas, integ^arâ o plantel do 
F.C. Porto em Janeiro. 

A confirmaçào foi dada ao final da 
manhà de 2“ feira, por Pinto da Costa, 
que nào soube precisar a data da apre- 

sentaçâo do jogador, durante a inaugu- 
raçâo do «Antas Showrrom», espaço des- 
tinado à apresentaçào de lugares anuais 
no novo estâdio, acto em que participou 
também o treinador José Mourinho. 
Marco Ferreira, médio-ala de 24 anos e 
ainda jogador do Setùbal, iniciarâ em 
Janeiro um contrato de quatro anos corn 
o F.C. Porto, jâ assinado, corn a dificil 
missâo de fazer concorrência e sombra a 
Capucho e Cândido Costa. 

França: L’Equipe nâo esqueceu o melhor marcador da época passada 

Pauleta no «onia» ideal de 2002 
Pauleta integra a equipa-tipo do 
jornal «L'Equipe» do ano 2002. 
O avançado português nâo 
podia ter sido esquecido depois 
de ter concluido a época passa- 
da, corn a camisola do Bordéus, 
como o melhor marcador do 
campeonato, a par de Cissé, que 
também integra o «onze», corn 
22 golos, aos quais jâ juntou 
mais dez esta época, apenas 
menos um que Nonda, avançado 
do Monaco. 
O «onze» eleito pelo diârio 
francês conta corn quatro 
jogadores do Auxerre (Mexès, 
Boumsong, Tainio e Cissé), dois 
do Lyon (Coupet e Carrière), 
dois do Paris Saint-Germain 
(Fleintze e Ronaldinho), dois do 
Sochaux (Daf e Pedretti) e um do 
Bordéus (Pauleta). 

Coreia do Sul corn Humberto Coelho na lista para seleccionador 

Braga, Portugal : José Chürito expulsa um gaUnâceo que 

decidiu invadir o relvado quando se disputava ojogo entre 

o Braga e o Vüôria de Setùbal, no Estâdio 1° de Maio em 

Braga. 

Ricardo Rocha faz 
ressonância 
para aualiar losâo 
Ricardo Rocha vai ser submetido na tarde desta segunda- 
feira a uma ressonância magnética, para avaliar a dimen- 
sâo da lesâo 
contraida no 
ultimo sâba- 
do, no jogo 
entre o 
Boavista e o 
Benfica. 
O defesa 
«encarnado» 
foi substitui- 
do aos 14 
minutos de 
jogo, depois de se ter lesionado no joelho direito. As 
primeiras observaçôes apontam para uma entorse, o 
exame complementar procurarâ averiguar eventuais 
danos nos ligamentos. 

Humberto Coelho é um dos técnicos preferidos pela 
Federaçâo da Coreia do Sul para ocupar o cargo de selec- 
cionador, a par corn o francês Bruno Metsu. Os respon- 
sâveis sul-coreanos pretendem tomar a decisâo final em 
Janeiro. 

O treinador designado terâ a dificil missâo de substituir 
Guus Hiddink, que levou a Coreia a um brilhante quarto 
lugar no Mundial-2002. O técnico holandês abandonou a 
équipa apôs o Campeonato do Mundo, para treinar o 

PSV. A équipa tem sido comandada a titulo provisôrio 
por Kim Ho-Kon. 

Humberto Coelho, que se encontra ausente do pais, jâ 
tinha sido contactado pela Federaçâo chinesa, corn quem 
chegou a manter contactos, tendo sido depois escolhido o 
holandês Arie Haan. 
O técnico português, que orientou a équipa nacional na 
fase final do Euro-2000, foi seleccionador de Marrocos até 
Julho deste ano. 

O arhitro Istdoro Rodrigues, 
conversa corn um Pai Natal, 
no estâdio de Ahalade 

mementos antes do inicio do 

jogo Sporting vs Nacional da 
Madeira. 

# Jacinto's 
Car Wash 

Soft Cloth Tunnol Waoh 
24HR COIN WASH 

iljJJ LiïJjv I liJIljJ t PïÙS>ptïL> AJJD I JD7D SaOlfl St. 

416-531-8134 ^ 
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AIIGA.. desligou 
Foi penoso assistir ao jogo da 
jornada entre o Boavista e o 
Benfica. Muito mal se joga na 
SuperLIGA, Santa Deus! 

Repito, foi penoso assistir ao jogo, um jogo que se arras- 
tou pelos tais 90 minutos da ordem e mais o tempo extra 
que o ârbitro quis dar, sem genica, sem ambiçào, todos 
muito contentes corn o zero no marcador e na exibiçâo. 
No Restelo, as coisas nâo foram nada azuis, uma vez que 
a Uniâo de Leiria venceu os donos da casa, por 3-1 e, o 
jogo, embora emotivo dada a marcha do marcador, pouco 
teve de qualidade. O Restelo continua aziago para Os 
Belenenses. 
Na Mata Real, outro jogo vazio de interesse entre o Paços 
de Ferreira-Académica, cujo resultado foi um pobre 0-0. 
Outra miséria, foi a primeira vitôria do Sp. Braga nos 
ùltimos dois meses, sobre o V. Setübal, que perdeu fora 
pela primeira vez. Um saboroso,l-0, para os bracarenses. 
Moreirense e Santa Clara, dividiram os pontos, empatan- 
do por 2-2. 
O Gil Vicente venceu bem o Beira Mar, por 3-1. 
Nos jogos “quentes” da jornada, Sporting-Nacional e 
Varzim-FC Porto, a “montanha pariu uns ratitos” e nada 
mais. Em Alvalade, o Nacional deu boa réplica, fez por 
merecer o ponto de honra... mas s6 contam os golos que 
o Sporting marcou. O Joâo Pinto resolveu a contenda 
corn dois golos oportunos. O varzim recebeu o cada vez 
mais isolado FC Porto, lutou, esbanjou oportunidades... 
mas o que conta sâo os golos marcados! O FC Porto mar- 
cou dois e deixou os adversârios mais directos... mais 
longe. 

Tudo o resto é conversa de moralistas. Ah, é bom repetir, 
joga-se cada vez pior em Portugal. 
Até dia 5 de Janeiro. Talvez o futebol melhore em 2003. 
Bom Ano Novo. 

JMC 

se do bom futebol 

Paulo Turra,do Boavista tenta escapar a Simao durante o 
jogo, disputado no Estadio do Bessa, no Porto. 

Ojogador do FCPorto, Déco, disputa a bola corn Rodolfo no 

Estadio do Varzim, Povoa de Varzim. 

Champanhe é sempre uma boa compra. 
T^as também o é meias quentinhas ou um câozinho. 

VP^OFF VPC.0FF VP^OFF vP^OFF 

Para festejar o Novo Ano, a Labatt oferece $2.00 de desconto no preço normal da Big Blue 5L kegs, 
no dupio Blue Party Pack, no John Labatt Pack e no Labatt Holiday Pack. Esta oferta é por tempo limitado. 

For a limited time only. *7M/MC Ubatt Brewing Company 


