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Embaixader de Pertugal saùda os portugueses 
Foi um convfvio 

extremamente sim- 

pdtico, acolhedor e 

benéfico. 

O Embaixador de 

Portugal no 

Canadà, Dr. Joâo 

Pedro da Silveira 

Carvalho, ofere- 

ceu um convivio 

que proporcionou 

aos convidados, 

membres repre- 

sentatives da 

Comunidade 

Portuguesa de 

lés-a-lés, um diâ- 

logo proficuo que, 

acreditamos, fez 

com que pudesse 

"iniciar a tomada 

de pulso" da 

Comunidade, 

neste principio de 

contactos. 
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PmâmA OIRASSOL 
r, SUNFLOWER BAKERY 

Padaria, Pastelarla e Café 

Pasti^lairia 
vaigiadlai. paira. 

todas atsi œasiïëes. 

Tel.: 416-537-2993 
191 Geary Ave., Toronto, ON M6H 2C1 

vv 

Nossas especialidades: 

Desejamos a todos 
os clientes e amigos 

um Feliz Natal e 
Prospero Ano Novo! 

* Frango no churrasco * Came assada 
• Lombo de Porco Assado • Costeletas 

* Leitâo à Bairrada * Cabrito Assado 
* Coelho Assado * Peru Assado 

• Arroz de Marisco • Marisco, Peixe 

e Bacalhau. 

Tel.: 416-658-9577 
370 Oakwood Ave. (at Rogers), Toronto, ON 

Hoots; 
MON WED 
9 mi Ü) ^ pm 
man $AT 

9 am itj 10 pm 
sm 

9 am OJ 7 (>m 

■ ■ ■ 
■ ■ 
as ■ ■ ■ IS ME MB U BSS ^ ^ 

■ ■as mm ■■■■■■■ 
■ ■ m miimmmmmmmumm ^ é. 

SS.Ç II!! 

S4 HORAS 
NA SUA 

COMPANHIA 

sua.! ^stinnz <2 

OÙZ (zstiz 



2 Quinta-feira, 08 de Dezembro, 2003 PUBLiCIDADE O Milénio 

Natal das Idasas da First Psrtagusss 
Foi dificil acomodar tanta gente no salào 
Mod Club Theatre (antigo salào de testas 
do First Portuguese), no II NATAL DO 
IDOSO. 
A Maria Tavares e os muitos voluntaries 
que colaboraram na festa viram-se em 
apuros para levar a agua ao moinho. No 
palco, o José Carlos Cardoso, nâo teve 
tarefa facil pois, quando ha muito para 
apresentar no meio de tanta ütil confusâo, 
hâ sempre falhas ou atrazos, o que nâo 
ajuda nada a quem trabalha à frente do 
microfone. O barco andou por ondas 
alterosas mas foi levado a bom porto. Logo 
apôs a Tesoureira do First Portuguese, 
Connie Lino, dar as boas vindas a todos, o 
Zé Carlos apresentou o melhor da festa: o 
Grupo de senhoras da Terceira Idade - 

Coral do First Portuguese Seniors' Centre, 
cantando e encantando corn os sens cânti- 
cos de Natal, cantados corn coraçâo e ter- 
nura. 
Depois, um grupo de alunos da Escola do 
First Portuguese ofereceram aos présentes 
a "Escola da Barafunda" para que os mais 
velhos relembrassem as malandrices que 
faziam quando eram da mesma idade. 
O magnifico Rancho da Associaçâo 
Migrante de Barcelos exibiu-se a seguir 
corn todo o garbo e saber, sob o aplauso de 
todos. 
O fado assumiu o seu lugar, corn os mùsi- 
cos Antônio Amaro, Gabriel Teves e 
Leonardo Medeiros e as vozes de 
Fernanda Diniz, Mario Jorge e Victor 
Manuel. 

A partir das 16h35, a CIRV-fm iniciou a 
sua participaçâo transmitindo em directo 
a segunda parte do espectâculo. Actuaram, 
Tony "Tabu" Gouveia, Steve Vieira, Ana 
Patricia, Helder Pereira acompanhado por 
Nuno Miller, o duo de Hamilton Amy & 
Daisy, Mano Belmonte e Minah Jardim. 
Para fechar, voltou ao palco o Coral do 
First Portuguese Seniors' Centre, com o 
êxito merecido. Depois, o esperado Pai 
Natal fez a sua apariçâo. O voluntârio do 
First Portuguese, Pedro Pereira, vestido à 
maneira e cheio de energia, entregou pren- 
das aos "meninos" da Terceira Idade. 
Manuel Gonçalves, recebeu um simpâtico 
Diploma de Agradecimento à CIRV-fm, 
entregue pelos responsâveis do First. Para 
encerrar em beleza, uma festa que se supe- 

riorizou à do ano 
anterior, um 
lanche para os 
nossos amigos do 
First Portuguese 
Seniors's Centre, 
os homenagea- 
dos do dia. 
Felicitaçôes aos 
organizadores, 
voluntârios e patroci- 
nadores. 
Para todos, particular- 
mente, os Idosos, o desejo 
de muita saüde e alegrias, junto das 
familias e dos amigos. 

JMC 

ESPECIÀIS DE AIMOÇO EHTRE AS 11H30 E AS ISHOO 

Especiais 
todos os dias 

3635 Cawthra Rd. Mississauga 
e Burnhamthorpe) 

905-270-3198 

gkg^mmmHgk #0 ^ ^SAS E UMA BEBIDA DA COCA COLA^Q 90 
wiilllllU A DE 591ML fADICIONAR $1.10 PARA BATATAS FfUTAS) 

Combo ^3 STEAK SANDWICH E 

UMA BEBmA DA COCA COLA DE 591HL 

Combo ^4 1/2 GALINHA COM ARROZ E BATATAS ASSADAS 

COM UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 
WILLIAMS PRWY. 

QUEEN ST. 

A CASA DO BOM 
^BBCAIHAD 

Criamos fama 
pelo nosso peixe sempre 
fresco, de todo o mundo, 
incluindo uma enorme 
variedade de mariscos 
frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

Combos 5 NUGGETS COM BATATAS FRETAS E 

UMA BEBmA DA COCA COLA DE 591ML 

raça as suas 
encomendas de 
Natal e Ano 
Novo antes do 
dia 15 de 
Dezembro 

Boas Testas! 

FECHADO ÀS 2" FEIRAS 

gSiaSü 3* A SAB. UAM - 8PM 
DOMINGOS II AM - 6PH 

0^rrasque^ 
NOVAESPEKASÇA 

EM BRAMPTON 

TIUJ BrieftyanI Way #2 
905-^7-55SI2 

www.portuguese-chicken.com 
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Por muito que queira mudar de assunto, cada vez 
tenho mais razôes para bâter na mesma tecla, ou 
seja, voltar sempre aos seguros e aos aumentos 
loucos que as companhias estâo a "despejar" sobre o 
Zé Pagante. 
Esquecendo as que jâ mencionei, volto à carga 
porque, câ na casa, um companheiro de trabalho 
apanhou um susto dos diabos quando pediu o seguro 
para o seu carro, apôs uma ausência de um ano e da 
anulaçâo do seguro anterior. A mesma companhia e 
a mesma gente, "esqueceu" que ele pagava dois (2) 
mil dôlares por ano e, sem mais estas ou aquelas, 
Pimba!, espetaram-lhe com uma "cacetada" de seis 
(6) mil dôlares por ano para o novo seguro! 
Protestos, argumentos vârios, mil-e-uma razôes para 
que tal disparate nâo tivesse lugar mas... nada surtiu 
efeito. E crime de lesa-pâtria, punivel corn aumentos 
absolutamente loucos, a anulaçâo do seguro anterior 
por ter vendido o carro e ter estado ausente'do pais 

por um ano. Abôboras, senhores. 
O nosso companheiro passou a andar de Pôncio para 
Pilatos à procura de outra companhia seguradora 
que "baixasse o louco aumento" da sua habituai 
seguradora (ou intermediârio entre ambos), para que 
pudesse continuar, corn toda a limpeza, a conduzir 
legal e descansadamente o seu carro, sem medos 
devido aos acasos que acontecem pelas estradas a 
toda a hora. 
E conseguiu! 
Conseguiu numa pesquisa que fez na internet. E pelo 
"velho" preço de $2.000. dôlares. 
Afinal, como é? 
Os seguros mudam de preço como quem muda de 
camisa? Porque razâo se paga um tanto nesta com- 
panhia, outro tanto naquela, e diferente preço numa 
terceira, e por ai fora, e sempre recebendo os mes- 
mos beneficios (?)! 
Hâ qualquer coisa que me escapa. As gasolineiras 

têm preços variâveis na venda da gasolina mas den- 
tro do jogo dos cêntimos, nâo em milhares de 
dôlares como as seguradoras. Porquê este disparate? 
Qualquer dia, especialmente os mais jovens e caren- 
ciados, nâo têm hipôteses de conduzir um carro corn 
seguro. E, depois, quem paga a factura de algo de 
dramâtico que aconteça aos condutores sem seguro? 
Se um individuo -homem ou mulher-, nâo tem possi- 
bilidades de pagar o seguro ao preço exorbitante da 
actualidade, mas é obrigado a percorrer as distân- 
cias deste pais de automôvel, vai deixar de trabalhar 
e de fazer uma vida normal? 
Os "pagadores de promessas" onde andam? Os "P's" 
câ do burgo. Politicos, Policias e Protestantes, onde 
se meteram? Perdem tanto tempo em assuntos de 
lana caprina e deixam os Seguros... na maior das 
inseguranças? 
Seguramente andamos sem segurança nenhuma! 

JMC 

Tu Cft Tu Lfl-= 
Olâ, caros amigosl 
O frio jà bateu à porta, a neve aparece 
quando lhe apetece, as roupas mais quentes 
encontram-se disponiveis para o melhor e o 
pior. 
Tal como as testas natalicias e as compras 
tradicionais. 

No que respeita a Testas de Natal, é uma farturinha, 
graças ao menino Jesus. 
A Casa das Beiras, Sâbado, dia 13, realiza a Festa de 
Natal das Crianças e, em simultâneo, a festa do 
Rancho da casa. O jantar terâ inicio às 19h30. 
Haverâ exibiçào de folclore e uma pequena peça de 
teatro alusiva ao Natal. Animaçâo a cargo do DJ- 
Martins. Réservas e informaçôes; 416 604-1125. 

Também Sâbado, dia 13, o Rancho Folclôrico do 
Clube Português de Oshawa, corn inicio às 16h00, 
realiza a sua Festa da Criança, na sede-social. Neste 
convivio natalicio em Oshawa haverâ Teatro, 
Cantigas de Natal e surpresas. Pelas 20h00, 
actuaçôes do Rancho do Clube Português de Oshawa 
e do Rancho da Casa dos Poveiros de Toronto. 
Para mais informaçôes, contactem Lücia Lopes: 
905 721-9656. 

O Asas do Atlântico Social & Sports Club nâo foge à 
regra e, Sâbado, dia 13, realiza a sua Festa-Convivio 
de Natal, corn um saboroso jantar e muitos présentes 
paras as crianças que se encontrem na festa. Baile 
corn o DJ-Asas. 

O mesmo acontece corn Sport Club Angrense que, 
Sâbado 13, e Domingo 14, oferece aos seus sôcios e 
amigos, o Baile de Natal corn o conjunto musical 
TropicaT2000. No Domingo, a mâtiné tradicional de 
Natal dedicada às crianças do Angrense e corn a ani- 

maçâo do conjunto TropicaT2000. Muitas prendas e 
guloseimas para os mais jovens. Uma festa a nâo 
perder. Informaçôes: 416 537-1555. 

No Madeira Club, Domingo, dia 14, corn inicio às 
14h00, tem lugar a tradicional Festa do Natal das 
Crianças. Haverâ uma ternurenta encenaçâo do 
nascimento do Menino Jesus ao vivo, cânticos de 
Natal pelas crianças do Rancho Madeirense e, a apo- 
teose, corn o Pai Natal na entrega de présentes aos 
mais pequenos. Animaçâo musical corn o 
conhecido müsico e intérprete madeirense, Jorge 
Carvalho. Entradas de boa vontade. 
Informaçôes pelo telefone: 416 533-2401. 

O Arsenal do Minho de Toronto realiza a sua Festa 
do Natal, Domingo, dia 14, no Europa Catering, com 
o almoço a ser servido pelas 13h00. 
Haverâ muita animaçâo musical, Pai Natal 
na entrega das prendas aos mais pequenos, e as 
habituais surpresas, muito férteis entre minhotos. 
Para informaçôes e marcaçôes, contactem a Isabel 
Roriz, pelos telefones: 416 532-2328, ou 
416 588-4438. 

Sâbado, dia 20, corn abertura pelas 20h00, o 
Lusitânia de Toronto realiza a festa do Natal da 
Criança e, em paralelo, o Dia do Sôcio. 
Muita mùsica corn o DJ-Euro Knight, e o habituai 
sorteio do Cabaz de Natal. 
Convivio, surpresas e alegria. Informaçôes: 
416 532-3501. 

Claro, nâo faltem na grande festa do Natal da 
Criança Portuguesa, Sâbado, dia 13, corn inicio às 
15h00, na Casa do Alentejo. 
Uma festa corn realizaçào conjunta da Casa do 
Alentejo e CIRV-fm. Muitas prendas para os mais 

pequenos, corn as ofertas a serem entregues pelo Pai 
Natal, um lanche fabuloso por gentileza das Padarias 
e Pastelarias Nova Era. Som e luz a cargo de TNT 
Productions. Entre as 17h00 e as 19h00, a CIRV-fm 
transmitirâ o espectâculo em directo. Actuaçâo de 
vârios e magnificos artistas locals que, mais uma vez, 
aderiram graciosamente à festa. Informaçôes: 
416 537-7766. 

OPEN HOUSE 
Erank Alvarez, 
Présidente de 
CIRV-fm, FPtv e 
O Milénio convi- 
da os ■ amigos 
ouvintes, tele- 
espectadores e 
leitores, para con- 
fraternizarem no 
tradicional 
"Annual 

Christmas Open 
House", quarta- 

feira, dia 17 de Dezembro, entre as 17h00 e as 20h00. 
Colegas, représentantes de clubes, associaçôes e 
parôquias, artistas e patrocinadores, politicos e sim- 
patizantes, todos bem vindos ao nosso convivio de 
Natal. 
O convivio terâ lugar na sala de estar da CIRV-fm, no 
1087 Dundas St. West, em Toronto. Informaçôes pelo 
telefone: 416 537-1088. 
Comecem as festividades natalicias de 2003 na nossa 
companhia na CIRV-fm. 
Quarta-feira, diâ 17, das 17h00 às 20h00, contamos 
convosco no nosso convivio de Natal. 

Para todos, BOM NATAL. 
JMC 
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MacKay considéra unificaçâo 
urn pesadelo para Martin 
Os delegados do partido Progressista 
Conservador votaram a favor de uma 
unificaçâo da direita, com a Aliança 
Canadiana, para poderem desafiar em 
conjunto os Libérais que se encontram no 
governo hâ très mandatas. “Com uma 
enorme percentagem a favor da unifi- 
caçâo, acabâmos de nos tornar no pior 
pesadelo para Paul Martin”, disse o lider 
conservador Peter MacKay. 
Mais de 90 por cento dos 2.486 delegados 
conservadores reunidos na “convençâo 
virtual” votaram “sim” para a criaçâo de 
um novo partido unificado que se passarâ 
a chamar o Partido Conservador do 
Canadâ. Os delegados votaram simultane- 
amente em 26 cidades do pais. Dai o 
processo ter sido intitulado de “convençâo 
Virtual”. 
Os membros da Aliança Canadiana 
votaram pela unificaçâo tendo reunido 
praticamente 96 por cento dos votos a 
favor. MacKay disse ao delegados que a 
unificaçâo era necessâria para terminar 
uma década de divisâo de votos entre os 

conservadores, o que contribuiu para que 
o partido Liberal tivesse ganho os ültimos 
très mandatos fédérais. 
No entanto, nem todos favoreceram esta 
unificaçâo. Uma das vozes do contra foi a 
da ministra Flora MacDonald que justifi- 
cou o vota contra devido â filosofia da 
Aliança Canadiana em relaçâo a determi- 
nados assuntos, como é o caso dos direitos 
da mulher, imigraçâo e bilinguismo. 

Peter MacKay, porém, manteve-se entusi- 
asmado durante todo o processo. 
“Finalmente, depois de 10 anos, o Partido 
Liberal do Canadâ terâ de enfrentar uma 
familia forte e unida nas prôximas eleiçôes 
fédérais”. Unidos, os deputados progres- 
sistas conservadores e da Aliança detêm 
78 lugares na Câmara dos Comuns, em 
relaçâo aos 170 que o partido Liberal 
ocupa. Alguns dos membros, no entanto, 
dizem que nâo estâo dispostos a juntarem- 
se ao novo partido. Um dos membros que 
tenciona apresentar-se como independente 
é o ex-primeiro ministro Joe Clark. 

Instituto Nacional de Saude 
devera ser criado em Edmonton 
o governo federal deverâ anunciar em 
breve a criaçâo de um novo instituto 
nacional de saùde, em Edmonton, no 
valor de $50 milhôes de dôlares, corn o 
objectivo de tornar os hospitals mais efi- 
cientes e reduzir os erros médicos. 
Alguns criticos sugeriram que o instituto 
seja criado na ârea eleitoral de McLeUan 
para ajudar na sua re-eleiçâo nas prôxi- 
mas eleiçôes fédérais. No entanto, a 
autoridade responsâvel pelos fundos des- 
tinados à saùde, Sheila Weatherill, disse 
que a provincia de Alberta é um bom 
lugar para a construçâo deste instituto, 
uma vez que a provincia lidera as inves- 

tigaçôes no campo da saùde, sobretudo 
pela implementaçâo de dossiers de 
saùde a nivel electrônico. Os respon- 
sâveis pelas investigaçôes no campo da 
saùde dizem que os erros médicos 
cometidos no Canadâ poderâo ser 
responsâveis por cerca de dez mil mortes 
ao ano. Para Weatherill, os institutos ou 
centros de saùde nâo necessitam de estar 
localizados em Otava. Como exemplos, 
mencionou o Laboratôrio Nacional de 
Microbiologia, em Winnipeg e os treze 
Institutos Canadianos de Pesquina na 
ârea da saùde, espalhados por todo o 
pais. 

Foto da semana 
Oalpinista 
Escalou o corpo 
sinuoso de 
Daniela Pestova 
e ajeita-Ihe agora 
a lingerie. Um 
momento carica- 
to da colagem 
de um cartaz 
publicitârio 
gigante -126,5 
metros quadra- 
dos - corn as 
supermodelos 
Pestova e Naomi 
Campbell. No 
centre de 
Genebra, Suiça. 

Novo Partido Conservador ja 
torn candidate a iider 
o advogado de 
Calgary Jim Prentice 
tornou-se no primeiro 
candidato oficial do 
novo partido 
Conservador do 
Canadâ, ao ter anun- 
ciado a sua candidatu- 
ra à liderança do par- 
tido, um dia depois 
dos delegados dos par- 
tidos Progressista 
Conservador e 
Aliança Canadiana 
terem votado a favor 
de uma unificaçâo. 
“Penso que os canadi- 
anos querem ver liderança, mudança e 
eu tenciono trazer as duas à politica 
canadiana”, disse Prentice durante o 
programa televisivo Question Period, do 
canal CTV. 
Segundo ptvirtual.com apurou, embora 
Prentice seja o primeiro nome a apare- 
cer na candidatura oficial à liderança do 
novo partido, o lider da Aliança, 
Stephen Harper e o hder do partido pro- 

gressista conservador, Peter MacKay, 
indicaram terem intençâo de concorri 
ao cargo. Prentice, um conservador c 
longa data, sem nunca ter ocupad 
nenhuma posiçâo no parlamento, co; 
correu contra MacKay e ficou em segtr 
do lugar na ùltima convençâo para 
hderança do partido. 
O voto para o hder do novo partid 
deverâ ter lugar no fim de semana de 19 
de Março de 2004. 

Novo Partido Conservador 
é oficial 
Os lideres da Aliança Canadiana e do 
Partido Progressista Conservador 
anunciaram, esta segunda-feira, a cri- 
açâo oficial do novo Partido 
Conservador do Canadâ. Como 
ptvirtual.com apurou, o hder conser- 
vador Petr MacKay e o lider da 
Aliança Stephen Harper disseram que 
o novo partido ji tinha sido registado 
corn a autoridade responsâvel pelo acto 
eleitoral. “O novo Partido 
Conservador do Canadâ existe. A par- 
tir deste momento, passa a viver e res- 
pirar como um partido normal”, 
disseram os lideres durante uma con- 
ferêneia de imprensa. 
O Senador Progressista Conservador, 
John Lynch-Staunton, lider da 
oposiçâo no Senado, desde 1993, per- 

manecerâ como lider interino até que o 
novo lider Conservador seja eleito, no 
prôximo mês de Março. Nâo obstante 
a formaçâo de um novo partido politi- 
co, os deputados da Aliança e do 
partido Progressista Conservador con- 
tinuarâo a ser representados, por 
agora, como dois partidos dlferentes 
na Câmara dos Comuns. 
O ex-lider e ex-primeiro ministro con- 
servador Joe Clark disse que nâo farâ 
parte do partido unificado. Harper 
informou, no entanto, que ele e 
MacKay continuarâo a ser “voz” do 
partido, embora tenha admitido que 
ainda falta determinar quem serâ o 
lider do novo partido. O Senador 
Lynch-Staunton terâ autoridade sobre 
o partido. 

Casa Toste Ltd. 
Armazém Português 
Aberto ao Pûblico 

WHOLF 

Toste Bakery 
Especializados em Massa Sovada 

Famoso pâo de leite * Bolo Rei Caseiro 
Bacalhau * Peixe congelado * Mariscos sempre 
frescos todos os dias * Mercccirias * Queijos * e 

Produtos Portugueses 

BOAS 

FESTAS 

Preços de armazém (9051566-0295 
2480 Cawthra Road, unit 3, Mississauga^ 



O Milénio COMUNiDADE Quinta-feira, 08 de Dezembro, 2003 5 

na Galeria ap6s 
?ga da MedaUia e do Passaporte. 

A viûva do P^neim Mario Nàbrega entrega a Bemardete 
Gottveia o velko passap^^yda viagem em 1953. 

Medalha Comemorativa dos 50 anos entregue 
à Galeria dos Pioneiros 
No passade Sâbado, dia 6, 
teve lugar na Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, em 
Toronto, a cerimônia da 
entrega da Medalha 
Comemorativa dos 50 
anos oficiais da chegada 
dos portugueses ao 
Canadâ, corn a presença 
da Présidente da Comissâo 
"50 Anos - Uma 
Comemoraçâo Luso- 
Canadiana", Clara Santos, 
e do membro da Comissâo 
e um dos patrocinadores 
da iniciativa. Luis Louro, 
de Louro's Jewellery. 
Présentes para receber a 
medalha, dois dos fun- 

dadores da Galeria dos Pioneiros, 
Bemardete Gouveia e José Mârio Coelho, 
por impossibilidade profissional do ter- 
ceiro fundador. Manuel da Costa. Na 
ocasiâo, Clara Santos expressou a opiniâo 

que "a Galeria dos Pioneiros é o local apro- 
priado para guardar a Medalha 
Comemorativa dos 50 Anos", terminando 
por prometer entregar também o selo 
comemorativo das comemoraçôes das 
"Bodas de Prata da Comunidade", lançado 

Simplesmente a Mais 

\ Agora 

ENTREGASAO 
w O DOMICILIO em novo 

ir SACO TÈRMICO! 

Tel.: (416) 439-0000 

na altura em Portugal. A Galeria dos 
Pioneiros Portugueses, em Toronto, 
enriquece-se cada vez mais. Os fundadores 
agradeceram a atitude da Comissâo "50 
anos - Uma Comemoraçâo Luso- 
Canadiana", e selaram a cerimônia corn 
um "Porto de Honra". 
Neste ano de 2003, em que tivémos 
intimeras cerimônias comemorativas 
da chegada oficial dos portugueses 
ao Canadâ, a Galeria dos Pioneiros 
contribuiu corn o empréstimo de 
muitas peças e artigos vârios para a 
exposiçâo que ainda se encontra na 

sala de espera do Consulado Gérai de 
Portugal, em Toronto, para a passada 
exposiçâo da Semana Cultural do 
Centro Cultural Português de 
Mississauga e, ainda, para a 
exposiçâo/homenagem aos PIO- 
NEIROS que estâ a decorrer na 
Livraria Central de Mississauga 
(Mississauga Public Library). Uma 
autêntica utilidade para a memôria 
portuguesa nestas paragens e para 
facilidades de exposiçôes e estudos 
de interessados sobre a nossa gente. 
Feliz Natal, Pioneiros! 

0 prôprio Pai Natal se surpreendeu: 
-Comprar tudo isto e começar a pagar em 
2005? Mas, se estâo jâ a dar tudo, o que 
estou eu fazer aqui? 

Neste Natal a ARTNOVA tem tanto 
para dar que nem o Pai Natal 
consegue dar mais. Visite a 
Artnova e pague s6 em 2005. 

E,tome nota: 
pode comprar tudo isto o sô começar a pagar em 2005. 

_jy{an.iieù. da .^lâoa 
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Aprecie corn Ele uma sala de jantar para a ceia de Natal. 
E, também, um quarto de casai a condizer corn a sala de jantar. 
O Pfp Natal tem ainda para si uma sala de estar, um quarto 

de cama, um sofa, sala de jantar... 

Visin JÂ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

416-53S-1133 
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Passei o fim de semana e a segunda-feira, 
1° de Dezembro, em Montreal para 
participar na mesa do redonda do 
Congresso Nacional Luso-Canadiano. 
Decorreu com êxito. Foi com pena, contu- 
do, que nâo assisti, a 29 de Novembro, ao 
encerramento da exposiçâo a homenagear 
o arquitecto Joao Correia Rebelo na Casa 
dos Açores de Montreal. Felizmente veio- 
me parar às maos, por gentileza do Sr. 
Lino de Sousa, o livro publicado em 2002 
pelo Instituto Açoriano de Cultura, Joào 
Correia 
Rebelo. Um 
Arquitecto 
M o d e r n o 
nos Açores. 
Hoje com 80 
anos e muito 
diminuido 
fisica e men- 
t a 1 m e n t e 
devido a 
uma trom- 
bose, o arqui- 
tecto, parece 
ter apreciado 
este tributo 
tardio à sua 
obra. O livro é de excelente qualidade e 
merece ser conhecido tanto por leigos 
como por especialistas. Para mim, foi o 
reviver de muitos bons momentos que pas- 
sei em companhia da familia Rebelo, em 
Montreal, na década de setenta. 

Relembrei e aprendi muita coisa sobre o 
homem que conheci, acabado de imigrar e 
que se debateu pelo reconhecimento 
profissional que nunca chegou a ter, pois é 
esse o destino que conhecem quase todos 
os profissionais que imigram, com perda 
para o pais que os acolhe e para si 
proprios. 
Joao Rebelo, imigrado com a familia aos 
46 anos por razoes economicas mas tam- 
bém politicas - era pai de très rapazes, o 
mais velho com idade de ir para a tropa e 

para o Ultramar 
- nâo medrou 
no Canadâ. 
Frustrado do 
ponto de vista 
profissional e 
pessoal, Joao 
Rebelo sempre 
me pareceu ser 
um tanto tris- 
tonho e reser- 
vado, nâo 
obstante o seu 
sentido de 
humor apura- 
do. O casai, 
hoje radicado 

em Sherbrooke, gostava de receber bem 
no seu apartamento de quarto andar na 
esquina de Querbes e Laurier, depuis na 
sua casa da rua Waverly. Os natais eram 
especialmente alegres, por vezes com a 
visita do tio Luis, irmâo de Joâo, violinista 

- tudo o que de incultura, de 

ignorância do fenômeno evolutive 

da arquitectura, de comoflismo, de 

falta de respeito pela arquitectura do 

passado, do espirito de subserviêneia e 

de falta de seriedade profissional esta 

expresse nos alçados-tipo da nova 

praceta de Ponta Delgada. 

jâ falecido, nessa altura 
“desterrado” para o conser- 
vatôrio de müsica de Val d’Or, 
a muitas horas norte de 
Montreal. 
Filho do pintor Domingos 
Rebelo e de Josefina Correia (a 
“avô Fifi” para os netos), Joâo 
Correia Rebelo era um dos 
cinco filhos do casai. Obteve o 
diploma de arquitecto em 1956 
e esteve estabelecido em Ponta 
Delgada até 1961, tendo depuis 
vivido no continente até â data 
de imigraçâo, em 1969. Tinha convicçôes 
fortes tanto profissionais, como pohticas e 
espirituais. Essencialmente, Joâo acredita- 
va que, nas construçôes feitas de novo, se 
deve utilizar a arqui- 
tectura do século em 
que se vive, senâo 
deixa de ser arquitec- 
tura e passa a ser 
“mascarada”. Esta 
crença ele defendeu e 
exprimiu no Correio 
das Ilhas, em 1953, 
em que se opôs forte- 
mente à construçâo 
da praceta das Portas 
da Cidade em Ponta 
Delgada no estilo 
pombaüno, estilo em 
vigor no século 
XVIII. 
Na verdade, a elite 
da ilha dos anos 
cinquenta era ainda 
muito conservadora, 
nâo tendo a visâo e a 
clareza do seu desti- 
no para compreen- 
der denunciar a 
transposiçào tardia 
do Terreiro do Paço 
para a avenida mar- 
ginal de Ponta 
Delgada, obra do 
arquitecto Francisco 
Quintanilha, e tudo 
quanto isso repre- 
sentava no simbolis- 
mo politico e iden- 
titârio para os 
Açores. Nesse aspec- 
to, Joâo estava 
muito â frente do 
seu tempo, embora o 
seu propôsito fosse 
mais arquitectônico 
do que politico, 
baseado como era 
no I Congresso 
Nacional de 
Arquitectura ém 
1948. 
Convicçôes politicas 
também, porque 
Joâo era antifascista 
e fez a sua parte con- 
tra a ditadura, pela 
calada, como outros 
intelectuais de 
entâo. Ouvi relatos 
de reuniôes sécrétas 
e de distribuiçâo de 
panfletos que eram 
feitos â noite, ou de 

madrugada, em Lisboa. 
Convicçôes espirituais, 
porque Joâo e sua esposa 
Natalia eram catôlicos pro- 
gressistas e tinham uma 
relaçâo de casai baseada nos 
principios e prâticas do 
Vaticano II. Aliâs, Joâo foi 
um dos fundadores do 
Movimento de Renovaçào 
de Arte Religiosa (MRAR). 
Muitas outras coisas aprendi 
ao 1er este livro, dedicado â 
sua obra nos Açores, embora 

se passe em revista toda a sua obra. Que 
Joâo foi o ùnico arquitecto português a 
recorrer ao panfleto como forma de 
protesto; que escrevia muito bem, que a 

Nalilia o |oao Retielo oa Serre^la i -«iîs.Mîiiîa 
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PASQUALiNO Bom Natal 
e FeUz Ano 

Nâo se esqueça delà 
Nâo se esqueça de si 

Até 21 de De/eu 
cornpra de um 
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Joâo Correia Rebelo, arquitecto e arquétipo 
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sua obra é hoje considerada a mais ino i Teotônio Pereira e corn Joào José Malato, 
vadora dos Açores, pelo que deixa uma I corn os quais Joâo se cor-respondia no 
marca histôrica Canadâ. 
indelével. Um belo 
Como se diz a 
pâginas tantas, 
e isto resume 
bastante bem a 
sua carreira: espontânea, acorrentada como anda, a incompreendi- 

do, forte de 

là [Espanha] como câ [Portugal] a homem que se 
exprimia corn 

arquitectura esta impedida de brotar eloquência, 
admirado mas 

“Na sua Ilha 
nâo lhe 
negaram o 
mérito (...) Para 
os seus ideais a 

falsos conceitos de nacionalismo e a 

dirigismos de natureza politica 

convicçoes, 
inconformista 
e insatisfeito, 
“muito mais 

Ilha era pequena demais, nâo lhe dava i actualizado e sintonizado corn as questôes 
espaço; atirou-o para fora, mas sem o do seu tempo que a generahdade dos seus 
libertar de si; roubou-lhe uma carreira que 1 conterrâneos ilhéus, fosse quai fosse o seu 
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î 
bem poderia ter sido de sucesso...”; “para a 
construçâo moderna da cidade açôrica, foi 
Joào Rebelo o quase ünico. Nesse contexto 
praticou e construiu residências, equipa- 
mentos e lojas, sem quaisquer precon- 
ceitos, das mais sofisticadas às mais 
humildes.” Sem esquecer o Colégio de Sâo 
Francisco Xavier cuja foto, tirada durante 
a construçâo, adorna a capa do livro, a cen- 
tral térmica de Ponta Delgada, o edificio 
dos CTT em Vila do Porto, e outros... 
“De volta a Lisboa em 1961, de onde ainda 
trabalha e acompanha uma razoâvel 
carteira de projectos açorianos, nomeada- 
mente uma das suas obras capitals: a 
Estalagem da Serreta (Ilha Terceira).” Esta 
situaçâo desconfortâvel e pouco prâtica 
acaba por levar à ruptura corn o trabalho 
nos Açores. Em Lisboa trabalha no 
Ministério das Corporaçôes e Previdência 
Social, na concepçào de alguns bairros, e 
colabora corn os arquitectos Nuno 

nivel cultural ou sua formaçào académi- 
ca”, poderia dizer-se sobre Joào Rebelo 
que, além de arquitecto, foi também o 
arquétipo do inovador social, genial, 
incompreendido e s6 reconhecido 
tardiamente. 
Acho mesmo que foi essa falta de com- 
preensào e de reconhecimento que, liga- 
da à imigraçâo, lhe precipitou a doença. 
Em 1995, como um fusivel rebentado 
num circuito emotivo sobrecarregado 
durante muitos anos, Joâo foi siderado 
por uma trombose. Encontrado caido, 
sem assistência durante horas, nâo 
voltou a recuperar. Pelo menos que a 
sua familia, principalmente os seus 
filhos - Manuel, Joâo Maria e Miguel - e 
mais tarde os netos canadianos, gozem 
plenamente destes momentos de gloria 
e de reconhecimento. 

Comente para: ijanuario@oise,utoronto.ca 
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Nevâo nos EUA jà provocou mortos 
É o maior nevâo deste ano, nos Estados 
Unidos. Jâ provocou a morte de, pelo 
menos, 8 pessoas e estâ a dificultar a vida 
de milhares de habitantes dos estados 
mais a noroeste do pais. Estradas cor- 
tadas, voos cancelados, escolas fechadas, 
sâo apenas alguns dos incômodos que a 
neve estâ a provocar. 
A maioria dos norte-americanos anseia, 
todos os anos, pelos primeiros flocos 
de neve, mas este ano tudo parece bem 
diferente. O primeiro grande nevâo da 
época de Inverno jâ caiu e estâ a provocar 
inümeros estragos e contratempos. 
Muitos alunos nâo puderam prestar 

provas de admissào em algumas escolas, 
tudo porque a neve nâo deixou, mas, os 
estudantes nâo sâo os ünicos a ter razôes 
de queixa. 
As auto-estradas tornaram-se um perigo 
para os automobilistas. Oito pessoas 
acabaram mesmo por morrer em aci- 
dentes de viaçâo, durante o fim-de- 
semana. Muitos aeroportos também jâ 
cancelaram centenas de voos. Em 
Boston, dos 800 voos marcados, sô se 
realizaram perto de metade. Mas, ainda 
assim, hâ quem aproveite para se divertir, 
enquanto espera que tudo regresse à 
normalidade. 

Zimbabué sal da Commonwealtb 
o Zimbabué anunciou que se retira da 

Commonwealth depois de saber que o 

grupo pretendia manter a suspensâo do 

pais por tempo indeterminado. Alguns 

dos lideres da Commonwealth, que se 

reuniram na Nigéria, informaram o 

présidente do Zimbabué, Robert 

Mugabe, de terem concordado em 

manter a suspensâo dada ao seu pais hâ 

um ano. 

Em contrapartida, o governo do 

Zimbabué pubhcou um comunicado, a 

que ptvirtual.com teve acesso, onde se lê 

que nâo aceitaria a posiçâo da 

Commonwealth e retirava-se imediata- 
mente como membro do grupo. 

O Zimbabué foi suspenso da actividade 

da Commonwealth depois de Mugabe 

ter sido acusado de nâo conduzir uma 

eleiçâo legal que, supostamente, o colo- 

cou no poder. Na Nigéria, os lideres 

concordaram elaborar um piano que 

vigiasse de perto o Zimbabué quanto ao 

progresso nos assuntos de direitos 

humanos e de reformas democrâticas. 

Como resultado, o présidente da 

Nigéria, Olusegun Obasanjo, deveria 

viajar até ao Zimbabué e depois entregar 

um relatôrio da sua viajem ao comité de 

seis naçôes, constituido pela Austrâlia, 

Canadâ, India, Jamaica, Moçambique e 

Africa do Sul. 
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lUSOlOGIAS 
0 culto do silêncio 
Em sociedades condenadas a viver num 

regime de geografia limitada e, logo, 
num espaço determinada- 

mente reduzido, as 

condiçôes de vida sâo 

igualmente ditadas por 

essa limitaçâo vivencial. A 

insularidade, sendo uma 

destas condiçôes de vida, 

torna-se propicia a uma 

vivência quase «em 

famüia» de todos os acon- 

tecimentos, por pequenos 

que sejam, os quais seriam 

completamente ignorados 
na frenética e fria relaçâo social das 

grandes métropoles. 
Nas micro-sociedades, existe um pacto 

cumplicitârio colectivo, vâlido em per- 

manência, como justificaçâo do isola- 
mento imposto pela Natureza, ou como 

razâo parcial para a sobrevivência 

colectiva 
Com os meios tecnolôgicos da infor- 

maçâo e comunicaçâo postos à dis- 

posiçâo dessas sociedades insulares nas 

ultimas décadas, estas sentem-se menos 

isoladas nas fronteiras morais que até 

entâo necessitavam. A abertura vinda de 

fora em velocidade luz, faz estragos na 

concepçâo do pensamento insular, trans- 

portando alteraçôes prôprias ao desen- 

volvimento do pensamento humano. 

Interferências que alteram, inevitavel- 

mente, as fronteiras estabelecidas sobre 
todos os conceitos, corn especial incidên- 

cia nos morais, religiosos e sociais. 

O pacto do silêncio é uma das carac- 

teristicas mais relevantes do ilhar social. 

O isolamento provoca o perdurar que se 

transforma em cultural, matriz de uma 

especificidade, denominada identidade 

prôpria. 
O pacto transforma-se em culto. 

A familia convencional, pressionada 

pelas mudanças que interferem e provo- 

cam em simultâneo uma globalizaçâo 

das ideias, desmorona-se, dando lugar a 

novo edificio social de grupo privado, 

Lusologias<^HotmaiL corn 

despido de mitos religiosos e mais con- 

centrada na tolerância produzida pelas 

novas ideias libérais, filhas 

de instituiçôes geradas pelos 

direitos universais da pri- 

mazia Humana. 

Renascem as democracias, 

corn certes de bisturi na pri- 

vacidade individual e no 

egoismo institucional, em 

bénéficie do bem colectivo. 

A comunicaçâo social, trans- 

formada em porta-voz natu- 

ral da sociedade, coloca-se 

em lugar de destaque junto 

da sua mandatâria - a sociedade. 

Meticulosamente escutada, forma e 
informa todos por igual, pois que o seu 

poder nâo sô reside agora na letra escri- 

ta e restringida aos privilegiados da 

leitura, mas a todos, através do som e da 

imagem. Nunca uma fotografia valeu 

tanto as mil palavras do velho 

provérbio... 

Todos têm agora acesso à informaçâo 
global, pénétrante e eficaz, mesmo as 

intimidades desviantes dos padrôes 

aceites. 

Assiste-se, por fim, ao desmoronamen- 

to das atrofias sociais que vitimam os 
cidadâos mais impotentes (as crianças, 

os déficientes motores, etc), através do 

alarme gérai dado em cada moradia, 

pela comunicaçâo social, porta-voz 

(repito) incontestâvel da sociedade em 

gérai. 

As duas dezenas de detençôes de casos 

de pedofilia este ano nos Açores, sâo 
apenas a ponta do iceberg que feliz- 

mente começou a degelar na consciên- 
cia insular. Efeito dominé do alarme 

nacional, é certo, mas importante dado 

no desmantelamento da «cultura do 

silêncio» que urge alterar - até porque 

nos faz todos e cada um de nos, cüm- 

plices passives de tolerâncias aber- 

rantes, para qualquer raciocinio salutar. 

Lusologias@hotmail.com 

^ 529 Rogers Road , 
I Produtos Naturals e Espirituais 
Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 

familia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de 
injustiças • conter os seus nervos • a ter paz na sua vida 

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes 

• conflitos financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

Vitoria do partido quo apoia Putin 
Legislativas russas marcadas pela queda 
acentuada do partido comunista que 
denuncia irregularidades no processo 
eleitoral. «Russia Unida», o partido que 
apoia Putin, venceu as eleiçôes legislativas 
de domingo na Russia. Os resultados 
ainda provisôrios ditam a queda acentua- 
da do partido comunista e dos partidos 
libérais. 

Corn 36,7%, a «Russia Unida» vê assim 
alargado o numéro de deputados na 
Duma, parlamento russe. O partido 
comunista caiu para os 12,8% e contestam 
o acte eleitoral apontando algumas irregu- 
laridades. Também os observadores 
europeus pôem em causa a transparêneia 
da campanha eleitoral. 

FAO alerta para escassez de 
alimentes em Africa 
A escassez de alimentos, devido a 
fracas colheitas ou a conflitos, esta 
a pôr em perigo 23 paises do conti- 
nente africano, alertou a organiza- 
çâx> das Naçôes Unidas para a 
Agricultura e Alimentaçâo (FAO), 
no ültimo relatôrio sobre Africa. 
Apesar destes numéros negatives, a FAO 
révéla que existem boas colheitas em 
outras regiôes daquele continente, 

nomeadamente na zona Este, devido a 
«condiçôes climâticas globalmente 
favorâveis». 
O relatôrio salienta ainda que o HIV tem 
provocado efeitos devastadores na segu- 
rança alimentar na Africa sub-saariana. 
Entre os 23 paises expostos a graves faltas 
alimentares, segundo a FAO, estâo 
Angola, Cabo Verde, Costa do Marfim, 
Quénia e Somâlia. 

Comando da ETA desmantelado 
Presumfvel chefe do comando da Andaluzia dotido 

A poheia francesa deteve no sul de 
França quatro militantes da ETA, um 
dos quais um dos mais procurados do 
mundo. A detençâo de Gorka Palacios e 
outres presumiveis terroristas da organi- 
zaçâo separatista basca acontece menos 
de uma semana depuis da detençâo de 
"Susper", um dos presumiveis chefes da 
ETA. 
Gorka Palacios Aidai foi detido numa 
casa nos arredores de Pau, nos Pirinéus 
Atlânticos, juntamente corn outres très 
presumiveis etarras. Na casa onde foram 
detidos, a policia francesa apreendeu 
também varias armas. 
Os quatro sâo suspeitos de ^rtencer ao 
comando da ETA da Andaluzia de que 
Gorka Palacios é o presumivel chefe. Este 
homem de 29 anos figura na lista dos ter- 
roristas mais procurados na Uniâo 
Europeia e tem, desde Junho de 2002, 
todos os seus bens bloqueados por decisâo 
da Administraçâo norte-americana. 
Presumivel chefe do comando da 

Andaluzia, Gorka Palacios é suspeito de 
ter estado envolvido em vârios atentados 
mortals em Espanha, entre os quais no 
assassinio de um conselheiro municipal 
de Malaga, em Julho de 2000, e na 
morte de um coronel da Força Aérea 
espanhola, em Outubro do mesmo ano. 
Os investigadores especializados na 
questâo da ETA acreditam que Gorka 
Palacios é o "mimero lun" do aparelho 
militar da organizaçâo separatista basca 
e que terâ praticado as suas primeiras 
acçôes terroristas em 1996, quando fazia 
parte do comando Larrano, 
Actualmente, para além ser o "chefe de 
comando" do "comité executivo" do 
comando da Andaluzia, séria também o 
responsâvel pelas formaçâo de novos 
membres. 
Para além de Gorka Palacios foram 
ainda detidos Inigo Franco Vallejo e 
Juan Luis Rubenach Roig, ambos com 
responsabilidades no seio do comando 
militar. 

OSCE e EUA pôem em causa eleiçôes 
na Russia 
Organizaçâo europeia e Washington criti- 
cam alegadas influências nos locals de 
voto. Tal como a Organizaçâo para a 
Segurança e Cooperaçâo da Europa 
(OSCE) duvida da legalidade das eleiçôes 
russas, também os Estados Unidos vieram 
a pùblico colocar em causa as legislativas 
russas, através do porta-voz da Casa 

Branca, Scott McClellan. 
O responsâvel norte-americano partilha 
das mesmas düvidas da OSCE, que esta 
segunda-feira criticou a forte presença do 
aparelho de Estado em alguns locals de 
voto, além da preferêneia dada ao partido 
do présidente Vladimir Putin, a «Russia 
Unida», nos ôrgâos de comunicaçâo social. 



O Milénio PORTUGAL Quinta-feira, 08 de Dezembro, 2003 9 

"Durmo corn tranquilidade" 
Présidente de Geverne Regienal des Açeres reage à pelémica de 
pedefilia ne arquipélage 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, diz estar tranquilo 
em relaçâo ao recente escândalo de 
pedofilia no arquipélago, denunciado pela 
SIC e pelo Expresso. O caso levou à demis- 
sâo do secretârio Regional para a 
Agricultura, Ricardo Rodrigues, que expli- 
cou se ter demitido para salvaguardar a 
imagem do Executive açoriano. 
O présidente do Coverno Regional dos 
Açores cumpriu a agenda politica. Em 
Angra do Heroismo, disse à SIC estar 
tranquilo em relaçâo ao escândalo que 
abalou o arquipélago. "Durmo corn a tran- 
quilidade que O présidente de um governo 
regional deve ter e quando faz o que deve 
fazer", disse. 
O escândalo rebentou na semana passada. 
Uma reportagem da SIC e do Expresso 
revelava que vârias figuras importantes do 
Açores estâo a ser investigadas pela 
Judiciâria por suspeita de crimes de 
pedofilia. Na lista de suspeitos estâo politi- 
cos conhecidos na regiâo, professores, um 
padre, um magistrado, dois médicos, um 
arquitecto, um advogado e vârios 
empresârios. 
O caso levou à demissâo do secretârio 

regional da Agricultura dos Açores. 
Ricardo Rodrigues demitiu-se esta segun- 
da-feira, alegando estar a sér alvo de uma 
"onda de boatos" que o relacionavam corn 
o processo de abuso sexual de menores. 
Carantiu, porém, nâo ter noticia de qual- 
quer investigaçâo ou referêneia à sua pes- 
soa por parte das autoridades de direito no 
âmbito deste processo. 
O présidente do Coverno Regional dos 
Açores disse, porém, esperar que Ricardo 
Rodrigues regresse à politica. "Ricardo 
Rodrigues veio para a politica para ajudar. 
Sai da politica para ajudar. E espero que, 
inocentado, régressa à politica para nos 
continuar a ajudar", frisou Carlos César, 
apôs a tomada de posse do novo secretârio 
da Agricultura e Pescas. 

Ricardo Rodrigues 
acusa Sic 
Em declaraçôes à RTF, Ricardo Rodrigues 
explicou que se demite para salvaguardar 
a imagem do governo dos Açores. O ex- 
secretârio regional acusa ainda a SIC de 

lançar os "boatos" que 
o relacionam corn o 
escândalo de pedofilia. 
"A SIC passou ima- 
gens e relatos que 
inconfundivelmente 
me identificam. 
Portanto, nâo posso 
admitir estar no 
Coverno corn essa sus- 
peita. A autoridade de 
um governante nâo é 
susceptivel de se man- 
ter corn essa suspeita 
em curso", frisou. 
"A minha consciência ditou-me que eu 
deveria demitir-me para salvaguardar a 
imagem do governo regional. Quanto aos 
alegados factos, sâo absolutamente falsos", 
disse ainda Ricardo Rodrigues, acrescen- 
tando que "quem divulga boatos incorre 
na mesma pena que o caluniador". 
Na reportagem da SIC/Expresso nunca é 
referido qualquer nome, référé a Direcçâo 
de Informaçâo do canal de televisâo. A 
SIC nâo alimentou quaisquer rumores ou 
boatos. Apresentou apenas o testemunho 
de alegadas vitimas de abusos sexuais. 

envolvidas também numa investigaçâo 
judicial. 
Vasco Cordeiro, até agora lider da 
bancada do PS no parlamento açori- 
ano, é empossado esta terça-feira 
como substituto de Ricardo 
Rodrigues na Secretaria Regional da 
Agricultura e das Pescas. 
Carlos César descreve Vasco 
Cordeiro como "uma pessoa familia- 
rizada corn o sector agricola", frisan- 
do que se trata de uma "grande 
esperança do Partido Socialista". 

Carlos Cruz quer 10 
milhôes de euros 
Apresentador de televisâo pede Indemnizaçâo 
por alegada prisâo Hegel 
Os ad vogados de Carlo s C ruz préparant 
um recurso para apresentar no Tribimal 
Européu dos Direitos do Homem no 
quai pedem ao Estado português uma 
indemnizaçâo no valor de dez milhôes 
de euros. Uma quantia calculada com 
base naquilo que p apresentador pode- 
ria ganhar se trabalhasse até aos 70 
anos, sem esquecer os prejuizos morais. 
A noticia foi avançada no Jornal de 
Notkias (JN) e référé que os advogados 
de Carlos Cruz vâo recorrer ao 
Tribunal Europeu do Direitos do 
Homem por considerarem ilegal a 
prisao do apresentador. A novidade 
prende-se corn o facto do recurso, que 
esté ser ultimado segundo o JN, incluir 
um pedido de indemnizaçâo no valor de 
dez milhôes de euros. 
Os advogados de Carlos Cruz alegam 
que o seu cliente, detido desde 1 de 
Fevereiro ultimo; continua sem saber 
onde, como e quando terâ, alegada- 
mente, abusado de alunos da Casa Pia 
de Lisboa e, por isso, consideram que a 
decisâo de manter o apresentador na 
prisâo constitui; uma ilegalidade. 
O pedido de indemnizaçâo no valor de 
dez milhôes de euros é calculado, 
escreve o JN, com base no que Carlos 

Cruz podëria ganhar se trabalhasse até 
aos 70 anos. Actualmente, o apresenta- 
dor de televisâo tem 61 anos. 
Segundo a defesa, corn todo este procès^ 
so em que Carlos Cruz estâ envolvido, 
dificilmente, o apresentador conseguirâ 
recuperar a projecçâo que ünha anteri- 
ormente, dai o valor da indemnizaçâo, a 
que se junta o câleulo pelos danos 
morais de Carlos Cruz e respectiva 
familia. 
Até agora, todos os recursos interpostos 
pelos advogados do apresentador fpram 
chumbados e, por essa razao, a defesa 
quer levar o caso ao Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem. 

IVatal da Criança 
Portu^uesa 

E, prontos!, jà estâmes no Natal. £, o Natal da Criança 
Portuguesa, numa organizaçào conjunta da Casa do Alentejo 
e da CIRV-fm, dedicada às crianças portuguesas mais caren- 
ciadas, esta à porta, corn muitos brinquedos e um delicioso 

lanche oferecido pelas Padarais e Pastelarias Nova Era, um 
grande marco no fabrico de pâo e pastelaria fina. 

FESTA EINSCRIÇÔES: 
LOCAL; Casa do Alentejo 
1130 Dupont Street 
DATA; Sâbado, 13 de Dezembro 
HORÂRIO; 15h00 
As familias devem registar os sens filhos 
corn idades compreendidas entre um mês 
e os 9 anos de idade. 

Informaçôes pelo telefone: 416 537-7766. 
Esta festa tâo tradicional deve-se à gentileza de: 
Montepio Gérai, Nova Era Bakery, Newport Fish 
Importers, Azores Car Sales, Arco Iris Construction, 
Joel da Naia Immigration Counsel e Top Line Roofing 
& Sheet Metal. 
Som a cargo de TNT Productions. 
CIRV-fm transmitirâ em directo o acontecimento, entre as 17h00 
e as 19h00, com actuaçôes de vârios e valiosos artistas locais. 
Mamâs e papâs, inscrevam os vossos filhos... jâ! 



10 Quinta-feira, 04 de Dezembro, 2003 COMUNiDADE O Milénio 

Grupo Coral Masculino da Casa do Alontoio 
Golebrou 20 anos 
No ano em que a comunidade portuguesa 
do Canadâ célébra os pioneiros portugue- 
ses, a Casa do Alentejo celebrou, no pas- 
sado sâbado, o aniversârio do Grupo 
Coral Masculino que, embora nâo tenha 
feito as bodas de ouro, completou 20 anos 
de canto alentejano no Canadâ. 
Depois do jantar e perante uma sala bem 
“recheada” de amigos, sôcios e ex-mem- 
bros do Grupo Coral, o espectaculo teve 
inicio, com a apresentaçào de Max 
Albuquerque, coordenador cultural da 
Casa do Alentejo. Numa homenagem ao 

Grupo Coral Masculino, a abertura foi 
feita pelo Grupo Coral Feminino da Casa 
do Alentejo, este jâ com onze primaveras 
de existência. Seguiu-se o primeiro 
numéro do Grupo de Ginâstica Ritmica 
da Casa do Alentejo, com o esquema 
Victory. Depois actuaram os ranchos etno- 
grafico da Casa do Alentejo e o Ceifeiros. 
A primeira parte do espectaculo foi encer- 
rada com o segundo esquema do Grupo 
de Ginâstica Ritmica da Casa do Alentejo, 
intitulado Enya. É imperativo mencionar 
o amadurecimento que se tern vindo a 

Visite o salâo de exposiçâo e venda da Plaza Pontiac 
Buick, onde é recebido na sua propria lingua. 

* Acompradeumaviaturaéuma * 
decisâo importante. Aceite o conselho 
do Paulo Gonçalves, o sou vendedor na 

Plaza Pontiac Buick. 

Plaza Pontiac Buick 
BMC Tracks 

3400 Dufferin St., 
Toronto, Ont. MüA 2V1 

Paulo Gonçalves, o 

prazer de bem o servir 

com os preços mais 

justos do mercado. 

Plaza Pontiac Buick, ao serviço da 
Comunidade hâ 47 anos, tern agora a 

recebé-lo o vendedor Paulo Gonçalves. 

Paulo Gonçalves, a sua voz no Plaza Pontiac Buick. 

Telefones: 416 781-5271, ou Toll Free: 1 

verificar neste grupo de Ginâstica Ritmica 
da Casa doAlentejo, nâo so na execuçâo 
dos sens esquemas, como também na 
coordenaçâo que os seus elementos 
demonstram em palco. 
A segunda parte do espectâculo iniciou 
com o grupo aniversariante. Depois do 
hino à Casa do Alentejo e mais dois temas, 
que fazem parte do CD que o Grupo 
gravou recentemente, Raul Raposo anun- 
ciou que deixaria de ser o responsâvel pelo 
grupo, aliâs cargo que desempenha desde 
a sua fundaçào. Entretanto, numa voz 
entrecortada pela emoçâo, Raul Raposo 
pediu um minuto de silêncio pelos oito 
membros do Grupo Coral jâ falecidos. Foi, 
entào, logo apôs esta homenagem que 
Raul Raposo entregou o livo do Grupo 
Coral - a que chamou a Biblia - a Bento 
Mestre, a partir de agora responsâvel par 
todo o Grupo Coral Masculino, para além 
de ser um dos seus pontos principais. Para 
terminar a actuaçâo, Raul Raposo convi- 
dou os ex-membros que ali se encon- 
travam para se juntarem a eles em palco, 
para o jâ chamado “Hino da Despedida”; 
«Vamos lâ saindo, por esses campos fora, 
que a manhâ vem vindo, nos campos da 
aurora...» 

A encerrar o espectâculo, esteve Ana 
Patricia, acompanhada pelas suas bailari- 
nas. A Ana Patricia apresentou, na sua 
maioria, temas do trabalho que lançou 
recentemente. Parabéns Grupo Coral 
Masculino da Casa do Alentejo. 

Ana Fernandes 
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0 PESO DA TRADIÇ&O 
O meu pai fez anos na passada 

terça-feira - oitenta e uma invernias gastas 
num corpo que, apesar das sequelas do 
ultimo acidente cardiovascular, guarda 
uma mente que continua a resistir às 
investidas traiçoeiras da demência, decre- 
tada por uma medicina que ignora os 
parâmetros que medem a vontade de viver. 
Numa idade em que cada vez mais se 
privilegiam os afectos e a dignidade corn 
que se vive, as prendas a oferecer devem 
ter em conta este objectivo primeiro. Foi 
por isso que depressa conclui que o melhor 
présente que lhe poderia dar séria ir buscâ- 
lo ao lar, onde agora vive, para passar uma 
semana comigo. Por essa razâo, algumas 
rotinas foram alteradas câ em casa. A tele- 
visào, contrariamente ao que é habituai, 
esteve sempre sintonizada naqueles pro- 
gramas destinados a encher os vazios dos 
que se esgotam nas horas de solidâo. 
Ocupada noutras tarefas, mas obrigada 
pela força da vigilância a fazer pequenas 
incursôes ao espaço onde o meu pai se 
encontrava, apercebi-me dos cenârios que 
enchiam o écran da televisâo - motivos a 
assinalar o advento da quadra que se 
avizinha. Aos ouvidos chegam-me também 
frases soltas de alguns dos convidados 
entrevistados - uns muito jovens, outros 
nem tanto. Uma, porém, atravessou o dis- 
curso de quase todos, independentemente 
do grupo etârio a que pertenciam. A ideia 
expressa prendia-se corn o facto de a 
tradiçâo jâ nâo ser o que era. Todos eram 
unanimes em cdmeçar as frases por 

“antigamente”, seguido de um pretérito 
imperfeito de um qualquer verbo, a vincar- 
Ihe a marca do passado como acçâo fre- 
quente e repetida na roda dentada do 
tempo. E eu interrogava-me sobre o facto 
de alguns deles serem ainda tâo jovens, 
mas olharem para trâs como se a estrada 
percorrida estivesse jâ suficientemente 
longe para que a nâo reconhecessem. E 
continuel a interrogar-me sobre esta nos- 
talgia de olharmos para o passado como se 
o tivéssemos feito atravessar um passador 
que lhe retirasse todas as impurezas. 
Aquilo que nos chega sâo apenas filamen- 
tos impregnados da pureza que s6 um fil- 
tro pode dar. E o melhor filtro que todos 
utilizamos é o da memôria afectiva, aquela 
que apenas deixa passar as coisas boas, 
retendo as mâs nas malhas do crivo do 
tempo. E é por isso que o Natal é sempre 
recordado como uma das mais bêlas 
quadras da nossa infância. Mesmo quando 
a perda da inocência nos obriga a deixar 
de acreditar no Pai Natal, nos continu- 
amos a precisar de todos estes icônes 
porque é corn eles que faremos sonhar a 
criança que nos hâ-de suceder. Essa con- 
tinua a merecer-nos tudo porque serâ ela a 
herdeira do momento présente, aquele que 
nâo perdeu ainda nenhuma da magia que 
lhe estâ incorporada. 

Apesar do desencanto que me 
invade, perante a febre consumista que 
espreita a cada momento publicitârio, 
insisto teimosamente em manter viva a 
tradiçâo, mesmo quando, na minha 

perspectiva de adulta, ela 
se tenha pouco a pouco 
despido do que de mais 
genuino continha. Resigno- 
me a aceitar que jâ nâo é 
possivel fazer réplicas do 
passado, nem retornar aos 
presépios que laboriosa- 
mente construiamos até ao 
mais infimo pormenor, 
para depois perceber que a 
paisagem recriada em nada correspondia 
à original - a aridez do deserto substituida 
pelo verde musguento das briôfitas 
descobertas em peregrinaçôes aos quintals 
abandonados. 

Afasto a desilusâo para que ela 
nâo interrompa o fio que me liga à infân- 
cia. Chamo os meus netos e alicio-os a 
fazer a ârvore de natal e demais deco- 
raçôes. Abro as caixas e responsabilizo-os 
por algumas tarefas. O mais novo deixa 
cair um pastor. Ergo-o do châo e vejo-o 
mutilado - perdeu um braço. Agora é que 
todas as figuras do meu presépio começam 
lentamente a desfilar à minha frente. 
Poucas eram as que se encontravam na sua 
forma original, compostas que estavam de 
pequenos pedaços colados pelas mâos 
poupadas de minha mâe. Nunca esqueci a 
ovelha - sempre de cabeça descaida como 
se lhe faltasse força animica para levantar 
pescoço. Neste instinto tâo maternai de 
protéger sempre os mais fracos, pego nela 
ao colo e acaricio-a. Sô entâo reparo que 

nâo se trata de uma deficiência 
congénita. A minha mâe 
aproveitara a cabeça de uma 
outra que se desfizera em mil 
pedaços e colara-a nesta, num 
processo de clonagem imper- 
feito. Nenhum dos outros meus 
irmâos percebeu nada desta 
engenhosa operaçào cosmética, 
entretidos que estavam a forrar 
de musgo os montes e vales de 

uma orografia saida da sua imaginaçâo. 
O Natal continua a ser tudo isto, 

esta enorme capacidade de juntar os 
cacos partidos nas lutas corn que se sobre- 
vive a um quotidiano cada vez mais vio- 
lento. É este exercicio lento e esforçado 
de reunir estilhaços desfeitos, que nos 
permite pôr de pé as tréguas da reconcili- 
açâo. E por muito que me digam que o 
Natal é sempre que um homem quer, con- 
tinuo a acreditar que sô esta época traz 
consigo memôrias felizes, de paz e har- 
monia, resquicios de um tempo de 
inocência que nâo se répété. Enquanto 
houver crianças numa casa, vale sempre a 
pena vivê-la corn o mesmo encanto e recu- 
perar todo o peso da tradiçâo, por mais 
minimalistas que sejam os rituais que 
agora praticamos. É que elas sâo as ünicas 
que continuam a acreditar na generosi- 
dade dum velho de barbas brancas a per- 
correr os céus em busca de sorrisos para 
as colocar nas bocas das que, por trâs de 
uma vidraça, aguardam a sua chegada. 

Santana Lopes homenageia 
Joâo Amaral 
Joâo Amaral morreu hâ quase um 
ano, mas a Càmara de Lisboa quis 
recordar o ex-Presidente da 
Assembleia Municipal, que foi 
também deputado do pais, no dia 
do seu aniversârio. 
A Homenagem ao politico comu- 
nista foi conduzida por Santana 
Lopes. O présidente da Câmara 
enalteceu a figura de Joâo Amaral 
enquanto politico dialogante, ape- 
sar de seu adversârio. 
Joâo Amaral era «um homem 
preocupado com o pensamento e 
empenhado nas melhores soluçôes para 
os municipes de Lisboa e para os por- 
tugueses», afirmou Pedro Santana 
Lopes. 
Coerente, inconformado, respeitador 
das diferenças, preocupado corn os mais 

necessitados, foram alguns dos elogios 
feitos a Joâo Amaral na cerimônia que 
entregou, à familia, a medalha de honra 
da cidade de Lisboa. No mesmo dia em 
que foi lançado o livro «Contextos de e 
Sobre Joâo Amaral». 

Cinco mortos em colisâo 
frontal no IP-5 
Dois automôveis chocaram de frente 
no 1P5, na zona de Vouzela. O aci- 
dente provocou a morte dos cinco ocu- 
pantes dos dois veiculos. De acordo 
corn a agência «Lusa», dois homens 
corn cerca de 30 anos que seguiam 

num dos automôveis e um casai e uma 
filha que viajavam no outro. 
A colisâo ocorreu cerca das 18 horas, o 
trânsito foi cortado durante cerca de 
duas horas para limpeza dos 
destroços. 

Tem serviço completo de: 

VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

SUN ROOFS - TECTOS DE VIDRO ^ 

WINDSHIELDS - PARA-BRISAS 

UPHOLSTERING - ESTOFOS 

AUTO GLASS - VIDROS 

Manuel (Manny) 
Mendonça e o seu 
pessoal convida-os 

a visitar as suas 
intalaçôes e a usarem 

os seus serviços. 

Tel.: (416) 534-3653 
Fax; (416) 534-0108 

IlDf'ô TOnnyyiil^tia Woj» ©Eùtlos» HW® 
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S AUDE EM SUA CASA 
QUEM DEVE MEDIR 0 COIESTEROI 

Alguns dos factores que aumentam o 
risco de oclusâo das artérias sâo mais 
perigosos do que outros. A diabetes estâ 
entre os maiores factores de risco para o 
aparecimento précoce de ateroscle- 
rose*l, podendo causar, com maior 
facilidade, ataques de coraçâo, trom- 
boses cerebrais, e mortes prematura. O 
risco é ainda maior se a pessoa, diabéti- 
ca ou nâo, sofrer de angina de peito, ou 
se jâ foi vitima de ataque de coraçâo e 
trombose cerebral, ou se sofrer de falta 
de circulaçâo nos membros inferiores. 
Essas pessoas em maior risco, para além 
da dieta, devem ser tratadas vigorosa- 
mente e sem perda de tempo para atin- 
girem o valor mâximo de colesterol LDL 
de 2.5 mO/L*2 (85mg./dl.), metade do 
valor considerado inofensivo numa pes- 
soa sem factores de risco: 5 mO/L (170 
mg./dl.). A hipertensâo arterial e o 
hâbito de fumar sâo riscos mais modera- 
dos, mas de perigo considerâvel; feliz- 
mente podem-se controlar ou suprimir 
se houver vontade, mas, infelizmente, 
muitas pessoas tendem a ignorar o trata- 
mento, nâo se convencendo do perigo; 
outras acham-se impotentes para deixar 
de fumar, acabando por cair vitimas das 
suas fraquezas. A gordura do corpo, 
sobretudo quando se acumula na barri- 
ga, e a vida sedentâria corn falta de exer- 
cicio, representam também factores de 

risco que se devem evitar e controlar. 
Vârios estudos clinicos vieram mostrar 
que, ao contrârio do que se pensava, o 
stress, excepto em casos muito fortes, 
nâo aumenta significativamente o risco 
de ataques cardiovasculares, e o uso das 
vitaminas C e E também nâo con- 
tribuem para diminuir esses ataques. 

Para além do colesterol LDL, fomen- 
tador de aterosclerose nas artérias, 
existe um colesterol bom, o HDL, que 
tem uma acçâo protectora. Existe ainda 
um outro tipo de gordura no sangue; os 
triglicerideos; se a sua quantidade 
estiver muito elevada também podem 
contribuir para problemas cardiovascu- 
lares. Os dois tipos de colesterol e os 
triglicerideos têm o nome genérico de 
lipidos. 

A anàlise para medir o colesterol 
total, por nâo indicar as quantidades 
relativas de colesterol mau e bom, é 
geralmente um teste inütil, e por vezes 
pode ser enganador. A anàlise às très 
variedades de lipidos, que deve ser feita 
em jejum de pelo menos doze horas, é 
de grande utilidade preventiva, mas 
nem todas as pessoas necessitam ou 
devem ter a preocupaçào de a fazer. Na 
ausência de factores de risco, a 
aterosclerose no homem nâo começa 
antes dos quarenta anos, e na mulher 
antes dos cinquenta. Por isso, nenhum 

homem saudâvel e sem 
factores de risco antes dos 
quarenta anos de idade, ou 
nenhuma mulher sem esses 
factores antes dos cinquen- 
ta, necessitam da anàlise ao 
colesterol como medida preventiva. 
Mesmo que jâ houvesse inicio de 
aterosclerose, nâo haveria perigo, pois 
vârios estudos clinicos vieram mostrar 
que o tratamento adequado corn 
medicamentos para baixar o colesterol 
pode melhorar a condiçào da circulaçâo 
nas artérias doentes ao fim de cinco 
anos. Depois dos cinquenta anos de 
idade é recomendâvel a anàlise aos lipi- 
dos em todas as pessoas e, se os valores 
estiverem nos limites considerados dese- 
jâveis, a anàlise deve ser repetida cada 
cinco anos. As pessoas corn risco 
moderado devem fazer anâlises sempre 
que os riscos, ou a falta de controlo nos 
valores dos lipidos, forem identificados. 
As pessoas corn diabetes, uma histôria 
de trombose vascular cerebral, ataque 
de coraçâo, insuficiência circulatôria 
nas pernas, ou as que têm familiares em 
primeiro grau que tiveram estes proble- 
mas antes dos cinquenta anos de idade, 
devem fazer anâlises aos lipidos e ter 
observaçôes clinicas frequentes. Essas 
pessoas, em alto risco de acidentes car- 
diovasculares, devem ser tratadas corn o 

vigor necessârio para os 
valores de colesterol nâo 
ultrapassarem os limites 
considerados desejâveis. 

A prevençâo da 
aterosclerose e trombose 

deve basear-se, sempre que possivel, na 
diminuiçâo de todos os factores de 
risco, causadores de mortes e invalidez. 
Se a circulaçâo no cérebro ou no 
coraçâo nâo for suficiente, pode jâ ser 
tarde: A saüde foi-se; nâo volta outra 

*1 O processo patolôgico que produz 
depôsitos de colesterol na parede das 
artérias facilitando a formaçâo de coâgu- 
los, estreitamentos, e finalmente a 
obstruçâo na ârea afectada, corn 
paragem da circulaçâo de sangue nas 
artérias; é a causa da grande maioria de 
ataques de coraçâo e acidentes vascu- 
lares cerebrais. 

*2 Estes valores estào em unidades 
do sistema internacional. Alguns paises, 
entre eles os E.U.A. e Portugal, ainda 
usam de preferência o sistema conven- 
cional em mg./dl. 

*Extraido do livro SAÜDE NO 
CICLO DA VIDA, recentemente 
publicado pelo autor. 

Riso estimula mesma 
parte do cérebro que 
a droga 
o riso èstimula exactamente os 
mesmos circuitos cerebrais que, 
por exemplo, uma dose de cocai- 
na. E a conclusâo de uma équipa 
de neurocientistas da 
Universidade de Standford, na 
California. 
O estudo foi divulgado na 
revista Nature. 
A équipa de cientistas reuniu 
um grupo de 16 voluntârios e pediu-lhes 
que escolhessem alguns dos mais 
engraçados cartoons de uma selecçâo de 
jornais e que visionassem episôdios de 
séries televisivas cômicas como, por 
exemplo, a norte-americana Seinfeld. 
Através de exames de ressonância 
magnética, os investigadores verificaram 
que os cartoons activaram os mesmos 
circuitos do cérebro que sâo estimulados 
pela droga, pelo dinheiro ou até pela 
visào de uma "cara bonita". 
A investigaçào mostra que, numa 
situaçâo de riso, uma regiâo cérébral em 
particular, denominada nucleus 
accumbes, fica "inundada" corn descar- 
gas de dopamina que fazem sentir "boa- 
disposiçâo". 
Trata-se do circuito cerebral mesolimbi- 

co-mesocortical, ou sistema de recom- 
pensa - corn neurônios dopaminérgicos, 
présente em qualquer processo de 
dependência de drogas. 
A descarga de dopamina nessa regiâo do 
cérebro pode, assim, explicar a euforia 
que normalmente se segue a uma "boa 
piada", sugere a experiência. 
Investigaçôes iniciais tinham demonstra- 
do que o humor desencadeia actividade 
nas regiôes do cérebro que manobram a 
"linguagem anedôtica". 
Os cientistas esperam que a descober- 
ta ajude a diagnosticar as fases iniciais 
da depressâo - durante as quais se 
registam normalmente variaçôes de 
humor - ou que, por outro lado, 
mostre o grau de eficâcia dos anti- 
depressivos. 

204 Spadina Ave. - Toronto - www.bridal.ca/elitefurs 
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Sâbado, dia 13 de Dezembro 
-Festa das Crianças do Clube Português de Oshawa, às lôhOO. Info: 
905 721-9656. 
-Jantar, Baile e Natal da Criança do Amor da Pâ-tjda, na Igreja de Sta Helena. 
Informaçôes e inscriçôes: 416 535-2696. 
-Jantar/convivio de Natal no Asas do AtlânticOï Présentés para as crianças. 
-Festa do Rancho e Natal das Crianças na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 
-Baile de Natal do Angrense de Toronto. Conjunto musical Tropical 2000. 
-Baile do Sôcio no CCPM. Baile corn Os Panteras. Info: 905 286-1311. 
-Encertamento oficial das celebraçôes do 50o- aniversârio da Imigraçâo 
Portuguesa no Canada, na Igreja de Santa Maria, às 18h30, em Toronto. 

Domingo, dia 14 de Dezembro 
-Almoço de Natal do First Portuguese, às 13h00. Entrega de prendas e animaçâo 
corn O DJ-Karaoke. Info: 416 531-9971/72, ou 416 531-1647. 
-Natal das Crianças do Canadian Madeira Club. Inscriçào de crianças por inter- 
médio de Olivia Abreu: 416 531-5397. 
-Natal da Criança da Casa dos Açores, com prendas para crianças até aos 10 
anos de idade. Incriçôes: 416 603-2900, ou 416 771-7369, ou 416 461-8946. 
-"Natal da Criança" do Amor da Pâtria, na Igreja de Sta. Helena. 
Info: 416 535-2696. 
-Mâtiné de Natal do Angrense de Toronto, dedicada às crianças. Conjunto musi- 
cal Tropical 2000. Info; 416 537sl355.^^^ ^ ^ ^ 
-Matança no Lusitânia de Toronto. Feijoada e morcelas. Info: 416 532-3501. 
-Festa de Natal do Arsenal do Minho, no Europa Catering. Info; 416 532-2328. 

Quarta-feira, dia 17 
-Convivio de Natal na CIRV-fm, corn os funcionàrios., ou vin te s, politicos, artis- 
tas, patrocinadores e simpatizantes. Info; 416 537-1088. 

Encerramento das 
comemeraçSes des 
50 anos dos Portugnoses 
no Canada 

Para o encerramento oficial das cele- 
braçôes do 50°. Aniversârio da 
Imigraçâo Portuguesa para o Canadâ, o 
Comité Coordenador realiza um grande 
encontro/convivio na Igreja de Santa 
Maria, em Toronto. O encontre na 
Igreja de Santa Maria tem inicio às 
18h30. 
Haverâ Missa em memôria dos 
PIONEIROS. 

Depois da Missa, actuarâ o tenor, gui- 
tarrista e pianista clâssico luso-canadi- 
ano Gary Remigio Pereira, vindo espe- 
cialmente de Ottawa para o efeito. 
O fecho serâ corn uma grande recepçào 
e beberete aberto a toda a Comunidade. 
Nào faltem! 

Informaçôes; 416 361-9275, ou E-mail; 
info@50anoscanada.com 

mcK f!ADUM: PONTIM: 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 

■V'* 

preços sensacionais 
e financiamento excelente 

/ yv>/' 

©ŒW[P[S[C ŒW (EQWA Œ)®S 
ACBBKniKEQWœMTOSf _ ^ 

O GRANDE SALDO DO FIM DE ANO 
CHEGOU A ADDISON MAIS CEDO. 

LIQUIDAÇÀO TOTAL DOS MODELOS DE 2003Î 

Os descontos podem atingir> 
os $9,300.00, ou iuros a 0% 

^ durante 5 anos na maioria 
dos modèles noues de 2003. 

Mas nâo é s6, pois ao ligar voce jâ, 
esta a ganhar., Um mioimo de ê$1,500.00 ou mesmo o valor total 

à dasua compra. 

ÔPTIMOS 
DESCONTOS NOS 

MODELOS NOVOS DE 
2004. 

Procura caxTO usado? Nâo compre sem me visitar. 

Tudo isto s6 corn José da Costa e 
Addison on Bay O 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.)  
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7o. Aniversârio da Area fris 
A Organizaçâo Arco Iris-L.G.B.T. of "doçuras" da Micaelense Home Bakery e 
Portuguese Speaking Community of Ice Man, e a presença amiga do Consul- 
Toronto, comemorou o seu 7°. aniversârio Gérai de Portugal, Dr. Artur Magalhâes, 
com a habitual alegria e confraternizaçâo. Joe Eustâquio- Présidente da ACAPO, 
O Présidente Jorge Costa agradece as Jack Eustâquio-Representante da Casa do 

p' * Arco-irjs 
the Portuguese ... 
lesbian, Gay, and Bisfixual 

^ Assofiiatiori 
■•>irisîorO@Sf^y 

J 0 Consul de PortUffU, Dr. .4rtur Aif/j'fltti/M iHtfjnndo « f'Ùlfi 
■ aos membrosAo Arro-iris juntiij^^umbertoi 

Benfica de Toronto, Fernanda Nunes-do 
Sporting de Toronto, Antonio-do Vitoria 
de Setübal de Toronto, Rui Pires-VIVER e 

ACT e, ainda, Tuly Neves-da AIDS, sem 
esquecer o apoio dos "media" luso-canadi- 
anos. Parabéns. 

BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO! 

A Vida agitada dos nossos dias é uma das principais 
causas de vârios problemas de saùde. 

r i ' •<*' 

Ervanària Victôria Inc. 
Produtos Naturais e 

Medicina Homeopâtica 

Contacte o naturista homeopata Antonio Medeiros 
e a sua équipa em ViCTORiA's SPA and 

Rehabilitation Centre. 

Qïûs 
M}} Mmi iJDîoam 

VICTORIA'S SPA and Rehabilitation Centre, é um novo espaço na 
ERVANÂRIA VICTORIA, um local onde a partir de agora dispôe 

de massagens, acupunctura, drenagem linfàtica, ginàsio com 
treinador, flsioterapia, esteticista, programas de emagrecimento e 

anti-celulite, sauna seca ou a vapor, calista, nutricionista, 
reflexologia, psicologia e tratamentos com florais de bach e, reiki. 

", h'V. 

VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

^ Centro que faltava para tratar 
Î da sua saùde e bem estar. 

416 603-7978 

Canadâ desapontado com 
decisao dolimbabue 
A decisao tomada pelo présidente do 
Zimbabué, Robert Mugabe, de retirar o 
pais da iiga da Commonwealth 
desapontou o Canada, segundo infor- 
maram as autoridades oficiais, num 
comunicado a que ptvirtual.com teve 
acesso. 
O primeiro ministro Jean Chrétien pre- 
veu que o pais voltarâ à liga em breve. 
No entanto, segundo informou durante 
uma conferêneia de imprensa, diz-se 
preocupado com os cidadâos do 
Zimbabué, agora que o pais se isolou do 
resto do mundo. “É claro que a suspen- 
sâo permanece, mas todos desejam 
manter a reconciliaçâo o mais râpido 
possivel”, disse o primeiro ministro. 
Logo a seguir à conferêneia de impren- 
sa, Chrétien viajou até França, onde é 
convidado do présidente Jacques 
Chirac para um Jantar estatal, esta 
terça-feira. 
Durante a cimeira da Commonwealth, 
na Nigeria, Chrétien fez parte de um 
painel de seis membres que recomen- 
dou o prolongamento da suspensâo 
dada ao Zimbabué, por mais 18 meses. 
Como resposta, Mugabe anunciou, 
domingo, que o pais que retirava da 
Commonwealth. A liga suspendeu o 
pais africano depois de Mugabe ter sido 
acusado de fraude eleitoral. Um grupo 
de paises africanos organizou um lobby 
para que o Zimbabué permanecesse na 
liga da Commonwealth, justificando 
que é melhor envolver Mugabe do que 
isolâ-lo. A maioria dos paises da 
Commonwealth, incluindo o Canadâ, 
Inglaterra e Austrâlia, argumentaram 
que a suspensâo do Zimbabué tinha que 
continuar, nâo obstante as ameaças de 
Mugabe de que se retiraria da liga. 
Mugabe acusou os paises ocidentais da 
Commonwealth de terem elaborado um 
processo racista contra ele. Em defesa, a 
liga da Commonwealth jâ disse que 
Mugabe foi suspenso por se ter recusa- 
do a convocar eleiçôes livres no pais e 
por perseguir brutalmente os sens 
opositores politicos. 
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Casa Sâo Gristôvâa - Bazar de Natal 
O tradicional Bazar da Casa Sâo 
Cristôvâo, em Toronto, abarrotou de 
familiares, amigos e curiosos. Por todos os 
cantinhos da Casa Sâo Cristôvâo havia 
gente da casa e de fora. Um dia importante 
para todos os que usam os vârios serviços 
da Casa Sâo Cristôvâo e, naturalmente, 

pasâo, confirmando o êxito do Bazar de 
Natal'2003. Tudo, segundo as suas 
abalizadas opiniôes, decorreu de forma 
simples mas bem, tal como fora planeado. 
Houve almoços simples e baratos para 
quem quis, grande convivio entre todos e 
uma enorme onda de solidariedade para 

Um dos grupos folutttartos tonstilttido 

\ por Filoména Abies, Frank de Brilo, Ana 

de Br^Lidia e MsMna Bruno. 

corn os mais idosos. Autêntico Natal, 
como deveria ser todos os dias. 
Pela nossa parte, obrigado pelo convite e, 
logicamente, deixâmos aqui o apelo que 
nos foi feito: A Casa de Sâo Cristôvâo pré- 
cisa de VOLUNTÂRIOS para os vârios 

serviços que possue. Se tem algumas horas 
disponiveis por semana contribua para o 
bem estar dos idôsos e dos doentes. Por 
muito pouco pode dar imenso! 
Boas festas para todos. 

JMC/Bemardete Gouveia 

Isabel Palmar, Jorge Pereira, AnaAndm^, Pat tmntrr e 
Susan Summmcoordenadoras do Bazar de Natal da 

Casa Sâo Cristôvâo, 

para os seus familiares e amigos, sem 
esquecer todos quantos trabalham nos 
serviços sociais e, especialmente, os volun- 
taries, um grupo enorme de gente de boa 
vontade e grande generosidade. 
Curiosamente, nas mesas alugadas (ape- 
nas por $25. dôlares) para venda de arti- 
gos, dialogâmos corn a sul-americana 
Susan Summer, que estava radiante e jâ fez 
a marcaçâo para o prôximo ano. Tal como 
outres, vendeu à-vontade tudo o que 
expôs, produtos de beleza, anjinhos, arte- 
sanato variado, enfim, mil-e-uma coisas 
para a época de Natal. Segundo ela, um 
grande sucesso. 
Os mais responsâveis da Casa de Sâo 
Cristôvâo, Isabel Palmer-Seniors 
Community, Development Coordinator; 
Jorge Pereira-Activity Planer; Ana 
Andrade-Programa de Visitas Amigâveis e 
Pat Hunter-voluntâria (vestida de ELF) 
que se ofereceu para ser o "Pai Natal" mas, 
como partiu um braço, foi forçada a desis- 
tir da ideia, afinaram pelo mesmo dia- 

~. Maia, Orkatda idsbào, Nézia 

[onsâvel dai0ziaha. 

(4161 658-0652 
679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 

www.churrasco.net 

O melhor Frango no 
^hurrasco em toda a cidade! 

Mùââ FêitMï 

“Estilo Português” 
Frango Assado e 

no Churrasco 
Leitâo à 

Bairrada, etc. 
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A ESCOLA. O SISTCMA E OS NOSSOS ANSCIOS 

Escola Secundària na Ontàrla 
De de alguns meses, os alunos da 

escola secundària, assim como os do 
8°ano terào de se matricular para o 
proximo ano lectivo. Embora possa pare- 
cer ainda cedo demais para falar do 
assunto, o certo é que também existe 
muita documentaçâo que os encarrega- 
dos de educaçâo deveriam conhecer para 
ajudar os filhos a tomar a decisâo mais 
acertada. A primeira questâo que se colo- 
ca esta ligada ao objectivo da Escola 
Secundària: para que necessitam os 
alunos de frequentar a escola do 9° ao 12° 
ano? 

A educaçâo desempenha dois papéis 
fundamentais. O primeiro passa por 
criar para os jovens um meio onde as 
competências, o conhecimento e os 
hâbitos de trabalho possam ser desen- 
volvidos ao mâximo para que consigam 
encontrar ou criar formas de emprego 
satisfatôrias, prosseguir corn estudos pôs- 
secundârios e serem independentes, pro- 
dutivos e contribuam para a sociedade 
em que vivem. Em segundo lugar, a edu- 
caçâo serve para ajudar os alunos a satis- 
fazer os potênciais pessoais, a desen- 
volver competências para a vida, “apren- 
der a aprender”, a aumentar a auto-esti- 
ma, a desenvolver os interesses e a inte- 
gridade e “tornarem-se bons cidadâos”. 

Para que o sistema de educaçâo 
secundària do Ontârio funcione e os 
alunos possam ser bem sucedidos, as 
duas funçôes têm que estar balançadas. 

A maioria dos pais esperam que os 
alunos tenham a oportunidade de benefi- 
ciar de uma educaçâo de alta qualidade 
que os desafia a demonstrar resultados 
que correspondem aos padrôes mais 
altos da educaçâo. Por outro lado, os 
alunos esperam receber uma educaçâo a 
nivel secundârio relevante e de alta 
qualidade que estimule a sua curiosidade 
e desejo de aprender, demonstre a 
relaçâo entre as experiências obtidas 
dentro da escola e o mundo fora da esco- 
la e os ajude a définir e concretizar metas 
pessoais, educativas e profissionais. 

Para melhor se compreender o que 
acima é descrito, o Documento 
Detalhado sobre as Escolas Secundârias 
do Ontârio, publicado em 1998, 
estabelece os objectivos, prioridades e 
requisitos, incluindo opçôes relacionadas 
corn estes objectivos, que o Ministério da 
Educaçâo e Treino acreditar indicar o 
programa para as escolas secundârias do 
Ontârio. Neste documento encontra as 
expectativas do Ministério da Educaçâo 
para os anos 9° ao 12°, incluindo pro- 
postas para guiar o desenvolvimento do 

curriculo. Este documento 
reflecte o processo de con- 
sulta actualizado sobre a 
reforma da educaçâo 
secundària no Ontârio, um 
processo que tem contado. 
corn a colaboraçâo da 
Comissâo Real da 
Aprendizagem e o Grupo 
Consultivo de Reforma para as Escolas 
Secundârias, entre outros. As reformas 
mencionadas neste documento aper- 
feiçoarâo a qualidade da educaçâo 
secundària e corresponderâo às preocu- 
paçôes fundamentais dos pais, estu- 
dantes e empregados sobre os padrôes do 
curriculo e o sucesso escolar dos alunos. 

Os professores do ensino secundârio 
sabem que o mundo à volta dos sens 
alunos têm estado em mudança râpida 
que a maioria das escola nâo conseguem 
acompanhar essa mudança. Os pais 
querem mais e melhor informaçâo sobre 
o precesso de aprendizagem dos alunos. 
Os alunos necessitam de um curriculo 
relevante para os sens projectos futuros e 
que os prepare como cidadâos da 
sociedade do amanhâ. Os patrôes 
querem que os alunos que terminem o 
12° ano de escolaridade tenham o 
conhecimento e competências 

necessârios para conseguirem 
sucesso no mundo do 
trabalho. As universidade e 
“colleges” esperam que os 
alunos tenham a preparaçâo 
necessâria para as exigências 
dos programas de educaçâo 
pôs-secundâria. 

Existem, neste momento, 
programas de muito sucesso no ensino 
secundârio. No entanto, é necessârio fazer 
mais para que as escolas do Ontârio sejam 
reconhecidas pela excelência do seu cur- 
riculo. As reformas propostas irâo 
estabelecer padrôes de alta qualidade para 
todos os alunos que frequentem o sistema. 

Este documento analisa detalhada- 
mente as necessidades educativas dos 
jovens do Ontârio que constituem a 
maioria dos alunos a frequentar o sis- 
tema secundârio do pais. 

A estrutura deste programa, assim 
como as diversas componentes que o 
constituem serâo tema dos prôximos 
artigos sobre a educaçâo. Este documen- 
to é, sobretudo, dedicado aos pais e/ou 
encarregados de educaçâo para que pos- 
sam investir no desenvolvimento 
académico dos filhos. A escola é o meio 
de preparaçâo, mas o lar é o meio de 
iniciaçâo. 

Bom 
Natal! 

sau ^onho 

uma zaaùidade! 

Ano Novo! 

QuaUCèaTla de ccniida 

^ewiço pzûtfUssiûnall 

,jHjydeznos saûâes 

Confie nos serviços de 
VICTOR COUTO 

CATERING 
O Conhecido cozinheiro que 
serve sempre um esmerado 
banqueté e copo de âgua 

416-537-1048 -v 
416-766-5620 ^ 
501 Alliance Ave., Toronto 
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a® HOSQDDSüQlOOŒÛQlIlQlD 
O secretârio régional da Habitaçào e 
Equipamentos, José Contente, visitou a 
freguesia da Candelaria, no concelho de 
Ponta Delgada, na ilha de Sào Miguel, 
tendo tido a oportunidade de se inteirar de 
alguns dos projectos em curso, apoiados 
pelo Governo Regional, e corn grande 
impacto social naquela freguesia. 
O secretârio regional começou por visitar 
as obras de ampliaçâo da sede social da 
Filarmônica Lira de Nossa Senhora da 
Estrela que o Governo tem vindo a com- 
participar e cujo montante global jâ atinge 
os cerca de 94 mil euros, deslocando-se, de 
seguida, ao loteamento da Candelaria, que 

esta praticamente terminado, e que com- 
preende um total de 14 novas habitaçôes 
construidas no regime de auto-construçâo. 
Nesse loteamento, o Governo Regional jâ 
investiu 330 mil euros correspondentes à 
aquisiçâo dos respectivos terrenos e à real- 
izaçâo das necessârias infra-estruturas, 
bem como aos apoios concedidos a cada 
uma das familias beneficiadas. 
José Contente tomou conhecimento do 
projecto de execuçâo do Jardim do Canto 
Redondo que vai receber um apoio gover- 
namental na ordem dos 20 mil euros, e 
assistiu à apresentaçào do projecto de con- 
struçào do polidesportivo da freguesia. 

1 
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Secretârio Regional da Presidência 
garante aposta no crescimento 
econâmico 
o secretârio regional da Presidência 
para as Finanças e Planeamento, 
Roberto Amaral, disse ser “firme 
propôsito conseguir que cada vez 
mais” o crescimento econômico insu- 
lar se baseie no aumento da produ- 
tividade e no “upgrading” da sua 
economia. 
Intervindo, em Ponta Delgada, no 
encerramento do Encontro 
“Millennium - BCP”, Roberto 
Amaral sublinhou que esse crescimento 
deve basear-se também nos contributes 
do investimento püblico e privado e na 
utilizaçâo de uma mâo-de-obra “cada 
vez mais qualificada que use, de modo 
extensivo, as novas tecnologias”. 
Afirmou que a obtençâo destes objec- 
tivos dépende muito do apoio dos 
investidores privados, salientando nâo 
ter “dûvidas de que assim sucederâ, pois 
acredito no dinamismo e na capacidade 
empreendedora dos nossos empresârios, 
que tem mostrado serem capazes de 
responder aos desafios do nosso tempo e 
corresponder às necessidades do nosso 
desenvolvimento”. 
Roberte Amaral referiu, a propôsito, 
que os empresârios açorianos têm dado 
uma “resposta altamente positiva aos 
estimulos disponibilizados pelo 
Governo Regional para o investimento 
produtivo” no arquipélago. 
Adiantou que, desde 1997, que os inves- 

timentos privados realizados nos 
Açores, no âmbito dos diferentes 
regimes de incentives criados pelo 
Governo Regional e co-financiados corn 
Fundos Comunitârios e verbas do 
Orçamento da Regiào, “nâo tem parado 
de aumentar, sendo que a sua intensi- 
dade foi muito maior a partir do ano 
2000, corn a entrada em vigor do III 
QCA e do PRODESA”. 
Segundo revelou, neste periodo 
(1997/2002) o investimento efectuado na 
Regiào Autônoma por privados e be- 
neficiârios destes regimes de incentives, 
ascende aos 202 milhôes de euros, 107 
milhôes dos quais investidos em 2002. 
Roberte Amaral anunciou ainda que o 
Governo Regional estâ a ultimar a elabo- 
raçâo de um “Guia do Investidor” para 
fomentar o investimento privado nas 
iUias, que serâ lançado no inicio de 2004 
e que incluirâ a caracterizaçâo sôcio- 
econômica, ambiente de négociés, opor- 
tunidades e condiçôes de investimento. 

cujo investimento global serâ de 180 mil 
euros, sendo apoiado em 50 mil euros pela 
Secretaria Regional da Habitaçào e 
Equipamentos. 
No final da sua visita, o secretârio regional 
disse que o Governo se congratula corn as 
parcerias formalizadas na Candelâria, adi- 
antando que, no âmbito da acçào governa- 
tiva, estâo a ser dados passos certes no 
caminho do desenvolvimento das fregue- 
sias, em estreita ligaçâo corn os açorianos, 
e caracterizados por projectos que pro- 
movem uma melhor qualidade de vida 
para todos. 
Nas suas declaraçôes à Comunicaçâo 
Social, que foram proferidas na sede da 

Junta de Freguesia da Candelâria, o 
secretârio regional lembrou que, a propôsi- 
to das reuniôes entre a administraçâo dos 
Correios de Portugal corn algumas autar- 
quias, o Governo jâ havia alertado, em 
tempo ùtil, as instancias adequadas para os 
graves prejuizos que decorrerâo para as 
populaçôes açorianas, do encerramento de 
algumas das estaçôes de correios e a pas- 
sagem desses serviços para outras enti- 
dades que nâo têm essa vocaçâo. José 
Contente referiu, mesmo que, se a actual 
administraçâo dos Correios tomar uma 
atitude contra as freguesias dos Açores, 
passarâ, entâo, a ser uma entidade nâo 
grata para os açorianos. 

QBEM Nfio CONHECE 0 SABOR DAS HUHOSAS 
SANBWnCHES DA SAH f RANCESCD’S I OODSP 

IK SMSI TBHHB NM SI. M 3045 &mu. Im 1 
(ESQUINA COM A DUNDAS ST. WEST-EAST DA MAVIS), EM MISSISSAUGA T MOT No NATAL E NO^ 

ANO NOVO NÀO 
PERCAM TEMPO 

ACOZINHAR. 

ENCOMENDEM « 

AS VOSSAS 

REFEIÇÔESÀ 

FAMlLIA SOUSA. 

BOM, FACEL E POF 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS FESTAS QUE 

SE APROXIMAM! 

FELIZ NATAL! 

TODOS OS TIPOS DE SANDWICHES à ITALIANA, SOFAS. PASTA, 

QUEUOS, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICîLIO. 

lnëOMiiiojis FEL@ TEL: 905 804-1548 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals. Resultados Sensacionaxs! MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçàol 
•Psoriase 
•Eczema ’Rosacea 
• Herpes-Zôster 
•Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne ’Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

« 

' Mordidelas de abelhas 
e insectos 
• Pele comicbosa, seca e 
escamosa 
•Dores articnlares e 
musculares 
•Pé de atleta 
• Furûnculos 
• Cortes e arranhôes 

•De Oliveira Body Wash 
• De Oliveira Spray 
•De Oliveira Cream 

:M4;sS| 

ESTÂ A PERDER CABELO9 ou 
JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
•Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

puriBcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

MPodutos também disponîveis no: 

HEAITH SENSE II 
2368 lakesliore Rd West. Oakville, Ontario 

T: 905-338-1951 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

MARIANA OLIVEIRA EXEBINDO O TROFÉU 
International Star for Quality - Geneva 2003 Award 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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CIRV-fm e Happy Travellers 
apresentam 

(î}[D(EQD(t©3 (SMm mi mÈi q][D(EDû(t(B3 

Jà imaginou o que é 

estar numa praia 

escaldante e virgem, 

em pleno Inverno, em 

Santa Clara, Cuba, e 

no Hotel Melia Cayo Santa Maria, e, 

pela noitinha, desfrutar do prazer de 

ver e ouvir Tony Melo, Jessica Amaro, 

^ Eduardo Santana vindo de Portugal e 

© (â© Valber & Vanille vindos do Brasil? 
^ Entâo, contacte a Happy Travellers, 

. .J ^ ^ , porque a oportunidade pode perder-se! 

ISÆélia. day O Sarvta. Mctria, 

Partidas de Toronto a 18 e a 20 de , , * 
Janeiro de 2004, por uma ou duas ^ semana, desde $1.310.00 dôlares + taxas. 

semanas. 2 semanas, desde $ 2.125.00 dolares + taxas. 

IJaiia ïï(DiD(û GQ! 
 (B®lIlS®3(D®a( 
□awntawn Lumber 
s Building Supplies co. 

WWW. downCownlumber. com 

172 Ossington Ave., Toronto 
Tel.: 416^34^7 e 416^32^2813 Fax: 416^32.6040 

9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 416-532-4356 Fax: 416^58&6788  

.•i93 Soi aureii Ave., Toronto 
Tel: 41&^33-8591 Fax: 416-533-3862 

^ JOE’S GRAPE JUICE 
“ “ • COMPANY LIMITED 

JOE M. SILVA 

President 

1921 Davenport Road, Tel. 41()-fi56-72.ô0 
Toronto, Ontario Cell. 416-791-3999 
MGN ICl Fax 416-656-3786 

JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 

M6N ICl 

Tel. 416-656-7250 
JOE M. SILVA Fax 416-656-3786 

a£ct&€dÔ 
Labatt Brewers 

Fabrlcante 4a cerveja Carlsberg, 
a cerveja dos portugueses 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have Featuring FPTV 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

r V" --KÀ ~ 

Jornd da nolle - 2^ a 6* feira âs I9h 
Sam frontelias - 2” is 20M0 
Tribana do Cidadio - 3" feira Os 20ii0d 
Haja Sadde - Mra às 20liN 
Bancada Central - feira Bs 2lliOI 
faiaBrasli-6*Mraas20li0t Vi ^ 

» 

PORTUGAL SIC INTERNACIOISIAfc 

• . A-' V.' , -icAi-V-V .1 V j *, \\\ ‘ 

"v. \ f ^ 

miaai-ips -^"DîârïPs 

AMcmds - sahada Os 7b3B 
fila da Mdslca - Dondnoo às iBhBB 
a mulfo mais- 

HEiRBAN?SICr 

Éoi^ing6s”à noite 

Atençâo Clubes, Associates e Paroquias 
Entrem em contacto com FPfv onde podem promover 

It 

todos 05 dios os vossos octividodes. 
-y |nviem qsjnformoçôes via fox: 

416-537-0™ 

«Diana mente... 
>TS|Passatempos, 
t IConcursos e 

^ JEntretenimento 

Desporto 

1 ■• © 

i.à jm 

V << ' ' 

Musica 

-Jornai de Desporto • Didrio 

ÿJàgos do Benfico fora de casa 

•Progroma "No dia seguinte" - T feira 

'V ' i;*" 'jt ff-,*'- V dî}*^ ^ ^ N*ÿr 7^' ' 

iamirnm rVf*.-'* • Xivîr.t* : .^w>-A 



O Milénio CRÔlViICA Quinta-feira, 08 de Dezembro, 2003 21 

0 Golonialismo do Estado Dortuguês 
Quando se diz que o arquipélago da 

Madeira, durante séculos, foi uma colônia 
portuguesa, nâo vejo razâo para alguns 
dos de hoje se crisparem, a nâo ser por 
ignorância ou por fundamentalismo 
politico. 

Nâo hâ razâo, na medida em que nem 
sequer se estâ a condenar a Histôria de 
Portugal, pois a Renascença europeia fora 
do Velho Continente, se infelizmente 
trouxe até violências fisicas e atentados â 
Pessoa Humana - o que nâo foi o caso 
madeirense - por outro lado constituiu 
uma semente cultural e civilizacional posi- 
tiva para o nascimento e existência, hoje, 
de tantos Estados soberanos livres, em 
muitos casos democrâticos e corn padrôes 
de vida semelhantes ou superiores 
(América do Norte) aos europeus. 

É um preconceito, logo anti-cientifico, 
ver as colonizaçôes europeias, nas suas 
diferenças, apenas sob uma optica negati- 
va. Como o é, também, o facto de se 
absolver todas as asneiras, as con- 
tinuidades de violaçâo dos Direitos 
Humanos, as ausências de Democracia em 
certos Estados, as cleptocracias, sô porque 
sâo de independência mais recente. 

Mas convém igualmente lembrar a 
frio, que certas tâo saudadas descoloniza- 
çôes, mais nâo foram do que actos de 
egoista desresponsabilizaçâo social-finan- 
ceira ante povos que mereciam e merecem 
a mais elementar solidariedade, para jâ 
nâo falar nos milhôes de vitimas que resul- 

taram dos «arranjos» urdidos nas chance- 
larias norte-americanas, europeias e 
soviética. 

Mas voltemos à Madeira. 
Durante séculos, a populaçâo do 

arquipélago nâo teve qualquer faculdade 
de opçâo prôpria, tudo lhe era imposto de 
Lisboa, até dai vinham as denominadas 
«autoridades», e para lâ eram sacados 
quase todos os nossos recursos. O que 
nos irrita, quando se vê, hoje, algumas 
alminhas lisboetas dizer que «pagam» o 
progresso da Madeira. 

Poder-me-âo dizer que a centrahzaçâo 
do poder foi sempre uma caracteristica do 
Estado em Portugal e que, no Continente, 
as regiôes de fora de Lisboa foram igual- 
mente lesadas. E que, ainda hoje, nâo con- 
tam, sobretudo mesmo na sociedade 
mediâtica e de informaçâo em que 
vivemos. 

Mas, tecnicamente, nâo hâ qualquer 
düvida sobre o arquipélago da Madeira, 
na sua identidade fisico-civiliza- 
cional prôpria, nâo comparâvel às vârias 
locahdades do Continente dada a sua pro- 
funda descontinuidade territorial e 
diferenças em relaçâo àquelas, de facto ter 
vivido em regime de subjugaçâo colonial. 

Exphcaçâo para a situaçâo de miséria 
em que se encontrava, até ao aparecimen- 
to do modelo autonômico e à nossa, para 
nos irreversivel, integraçâo na Uniâo 
Europeia. 

O que hoje se pode dizer, é que apesar 

da Autonomia Politica constitu- 
cional e do sucesso que revestiu 
face aos modelos anteriores, no 
entanto subsistem traços de postu- 
ra colonial do Estado, face â 
Regiâo Autônoma. 

E podemos dizê-lo, sem fan- 
tasmas. Porque a evoluçâo do actual 
quadro autonômico que vem sendo defen- 
dida por nôs e jâ expressa formalmente 
pelo Parlamento da Madeira, assenta sem- 
pre na unidade de Portugal, numa opçâo 
inequivocamente portuguesa, ao contrârio 
de outros fenômenos regionais indepen- 
dentistas a que assistimos no prôprio seio 
da Uniâo Europeia. 

O traço mais marcante do colonialis- 
mo ainda subjacente por parte do Estado 
português - Estado é conceito diferente de 
Portugal, Naçâo portuguesa, Pâtria por- 
tuguesa - é a da excessiva subordinaçâo 
legislativa da Regiâo Autônoma ao pro- 
duzido pelos ôrgâos légiférantes do 
Estado. Envolvida, ainda por cima, numa 
teia de indefiniçôes e de hmites vagos, que 
a natureza dos ôrgâos que julgam conflitos 
de competências, indevida, errada, dis- 
cricionâria e infelizmente, faz sempre pen- 
der em favor do centralismo. 

Acrescendo-lhe, também, a inconcebi- 
vel e mediocre desconfiança central, quer 
até na adjectivaçâo legislativa ou juridico- 
doutrinâria, quer no normal decorrer dos 
processos legislativo e executivo. 

Portugal nada ganha, sô se depaupera. 

corn conflitualidades 
desnecessârias. Corn o facto 
de, colonialmente, a sua 
organizaçâo central que é o 
Estado, obstaculizar a uma 
ordem juridica regional 
diferente e de hmites clara- 

mente delineados, deixando para o Estado 
e conforme o Principio da Subsidariedade 
subscrito por Portugal em Tratados, ape- 
nas aquelas âreas que sâo inequivoca- 
mente sua competência. 

Dai que a questâo seja muito simples. 
Dada a identidade prôpria do ter- 

ritôrio madeirense, os portugueses desté 
arquipélago têm o Direito de, através da 
sua Assembleia Legislativa que elegem, 
passar a letra de lei as concepçôes que 
melhor entendam para a sua vida, 
ressalvadas matérias que honestamente 
sâo de âmbito nacional, sem quererem 
estar à mercê de outras concepçôes que 
nâo subscrevem, nem sâo as mais ade- 
quadas, ao menos para a nossa Regiâo 
Autônoma. 

Talvez seja por isto que, anti- 
democrâtica e colonialmente, a «esquer- 
da» jacobina e estatizante seja anti-autono- 
mista. 

Sô que, corn isso, nos dâ razâo. De 
facto subsiste uma situaçâo colonial sobre 
o Povo Madeirense. 

Pelo que, tenham paciência, contra tal 
lutaremos quanto as nossas forças nos 
permitam. 

fliui jJîi jhio sem felia nie 6 üm 

Entre corn o pé direito em 
2004, divertindo-se corn 
harmonia e festa nos salôes 
do EUROPA CATERING 
em Toronto e em Mississauga. 

Chefe Manuel de Paulos 

Béas Festûts e Feljz Jantares 
Ane Neve par* tedes! recmiiiiados e 

^ balles anima- 
dos pelos DJ's 
SouRds Good 
Productions 

% Midnight llusion, Nova Moda 
" ' e, ainda, actuaçâo de 

Henriqne Cipriano e DJ-Five Stars. 
Réservas: 416 534-5520 
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Fado no Canadian Madeira Cinb 
For iniciativa dos conhecidos membros do fado, 

Carlos Firmino (apresentador) e Porfirio Ribeiro 

(fadista), em conjunto corn a Casa da Madeira C. 

Centre, teve lugar na sede-social do Madeira Club 

uma noite de fado que encheu de paz muitos coraçôes 

saudosos nesta época natalicia de 2003. 

O grupo "Os Amantes do Fado" soube dar aos pré- 

sentes aquilo que esperavam: o fado, aquele fado que 

aprendemos a sentir em pequenos e que nâo nos larga 

pela vida fora. 

Antonio Amaro e Leonardo Medeiros acompanharam 

os fadistas da noite, Porfirio Ribeiro, 

Maria Haidé, a veterana Maria 

Gomes e, ainda, a "novata" Maria 

Julieta. 

A também convidada e conhecida 

Luciana Machado nâo pode 

estar présente por se encontrar 

adoentada. 

O som e a luz estiveram a cargo do 

DJ-Azores. 

Mais uma noite de fado, que foi fado 

na noite de muita gente. 

Bernardete Gouveia 

Pbiii biik •\biiit Rt\il 

Great rate. 
Great mortgage. 

Get both. 
Sure a great rate is important, especially when it comes with 

a mortgage that can lower your overall cost of borrowing and give 

you control of all your future financing 

THE SCOTIA RIGHT RATE™ MORTGAGE. 

The Scotia Right Rate mortgage offers the benefit of a low 
rate, low payment mortgage for a 5-year fixed term. Because in 
today’s market, a low rate is something you ve come to expect. 
But it isn’t all you should expect. 

Come in and talk with a Mortgage Specialist about your options. 

Bathurst & Dundas 416-866-6650 
Bloor & Salem 416-538-5232 

College & Bathurst 416-933-2390 
College & Grace 416-537-2036 
Dundas & Brock 416-538-5246 

Life. Money. Balance both. 

^^Trademarks of The Bank of Nova Scotia. Certain limitation:» and/or exclusions apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 
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Convivio no Sporting 
do Toronto 

O conhecido Auguste Pires, proprietârio 
da CP Auto Body e actualmente 
Présidente da Assembleia Gérai do 
Sporting Português de Toronto, levou 
um grupo de amigos a um almoço na 
sede-social do Sporting de Toronto, uma 
"bacalhauzada" assada, à maneira, que 
teve a batuta da cozinheira da casa. 
Maria da Luz. 
Na mesa da "bacalhauzada" estiveram, 
além de Auguste Pires, o Présidente do 
Sporting, Carlos Ferreira, o Rui Ruivo, o 

Secretârio da Assembleia Gérai, Dr. 
Ernesto Fernandes, o Chefe da Secçâo 
de Futebol, Tony Andrade, Tony Nabiço 
e Paulo Pires, entre outros. 
Na sede-social do Sporting hâ todos os 
dias almoços. 
Auguste Pires vai dar a sua Testa de 
Natal, na CP Auto Body, Sâbado, dia 20, 
entre as 12h00 e as 20h00, para o seu 
pessoal, clientes, fornecedores e amigos. 
Uma maratona de comes-e-bebes, con- 
vivio e amizade. 

Investigadores estudam 
colapso do cinema Uptown 
A policia e os investi- 
gadores do Ministério 
do Trabalho do Ontârio 
passaram o dia a investi- 
gar o que poderâ ter cau- 
sado o colapso de um 
prédio de cinema em 
Toronto, e do quai resul- 
tou um morte. 
A équipa de investi- 
gadores começou a 
analisar os escombros do 
prédio para tentar deter- 
minar se as dévidas pre- 
cauçôes de segurança 
foram tomadas pela 
équipa de demoliçâo do 
cinema. O prédio desabou contra uma 
escola privada de ensino de Inglês como 
Segunda Lingua. Auguste Cesar Mejia 
Solis, estudante de 27 anos da Yorkville 
English Academy, foi a vitima mortal. 

Auguste Sohs, natural da Costa Rica, fre- 
quentava a escola hâ relativamente pouco 
tempo. 
Para além desta vitima mortal, catorze 
pessoas, incluindo très crianças, ficaram 
feridas na altura do desabamento. 

Perante o acidente, o 
governo do Ontârio jâ 
anunciou a criaçâo de 
mais vinte e cinco postos 
de trabalho para os 
inspectores de segurança 
do trabalho. Por seu 
lado, o présidente da 
câmara, David Miller, 
disse que as regulamen- 
taçôes sobre demoliçôes 
necessitam de ser revis- 
tas, para certificar que a 
segurança do pùblico 
estâ protegida. 

Almoço do Confratornizaçâo 
do PSn-Toronto 
A Secçâo Politica do Partido Social 
Democrata de Toronto realiza um 
Almoço de Confraternizaçào, Domingo, 
dia 14 de Dezembro, no Europa 
Catering, com inicio pelas 13h00. Uma 
confraternizaçào natalicia dos PSD's de 
Toronto. 

Este almoço terâ a presença do Dr. 
Eduardo Moreira, Deputado da 
Assembleia da Repüblica, pelo circulo 
da Emigraçâo Fora da Europa e, ainda, 
entidades locals. 
Para informaçôes e réservas; 
416 495-8555, ou 416 535-0285. 

Abuso de goder 
Ministério Pûbiico gode absoiviçâo de 
ex-autarca de Sintra, Edite Estreia 
o Ministério Pùblico pediu a conde- 
naçâo da ex-presidente da Câmara de 
Sintra, Edite Estreia, por "violaçào 
dos deveres de neutralidade e impar- 
ciahdade", mas defendeu que seja 
absolvida do crime de abuso de 
poderes. 
O procurador do Ministério 
Pùblico, que falava durante a 
sessâo do julgamento dedicada às 
alegaçôes finals, considerou que na 
carta enviada aos municipes, em 
Novembre de 2001, em periodo de 
pré- campanha eleitoral, "estâ con- 
figurada a violaçào do dever de 
neutralidade e imparcialidade", 
sustentando que o texte tem 
"potencialidade de prejudicar as 
outras candidaturas". 
Para o magistrado, "o texte da 
carta nâo pode deixar de ser ligado 
à arguida". Jâ quanto ao Boletim 
Municipal, editado na mesma altura, 
o procurador disse aceitar que fique a 
dùvida sobre se viola ou nâo a norma. 
Em relaçâo ao crime de abuso de 
poderes, de que Edite Estreia tam- 
bém é acusada, considerou que "o 
bem Juridico é o mesmo", ou seja, "a 
auto-determinaçâo do eleitor quando 
vota" e subhnhou que "quando se 
trata de punir duplamente deveraos 
ter sempre muito cuidado". 
O magistrado defendeu que se man- 
tivesse apenas a acusaçào de violaçào 
dos deveres de neutralidade e impar- 

cialidade e recomendou que o tribu- 
nal escolhesse a multa como puniçâo, 
justificando que o "désvalor" (das 
outras candidaturas) "nâo serâ 
excessivo". 

O magistrado afastou também a 
hipôtese de aplicar à arguida uma 
pena de suspensâo de exercicio politi- 
co. A leitura da sentença ficou mar- 
cada para 06 de Janeiro, às 14h00. 
A ex-autarca é acusada de violaçào 
dos deveres de neutralidade e impar- 
cialidade e do crime de abuso de 
poderes, devido ao conteùdo ale- 
gadaraente eleitoralista de um bole- 
tim editado pela Câmara de Sintra 
em periodo de pré-campanha 
eleitoral. As queixas foram inter- 
postas pela coligaçâo PSD/CDS-PP e 
pela CDU. 

Portugal entre os 5b 
que mais goluem 
Portugal é um pais poluente e estâ entre 
os 50 que mais emitem gases para a 
atmosfera que sào responsâveis pelas 
alteraçôes climâticas e pelo aquecimento 
global. Isto de acordo corn nùmeros 
revelados pela associaçâo ambientalista 
Quercus. 
Para chegarem a esta conclusâo os 
ambientalistas usaram um indicador 
desenvolvido pelo Instituto 

Internacional de Recursos Naturals 
(World Resorces Institute). Depuis da 
anâlise a Quercus concluiu que 
Portugal tem uma «mâ performance» 
ao nivel das emissôes de gases que 
provocam efeito de estufa. 
Curiosamente, a Quercus estâ a assistir 
em Milâo a uma conferêneia onde 1809 
paises, incluindo Portugal, estâo a 
debater as alteraçôes climâticas. 
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''ir 

CARMEIRO 
21/03À2b/0j^^> 

'V 

Ficar em casa nesta altura, so se for para 1er e estudar. Mas se isso nao 
Ihe sossegar o espirito, reconheça essa avidez de novos conhecimentos, 
largue a rotina e parta à aventura. Este periodo também propida e acon- 
selha um aprofundamento intelectual, sobretudo dirigido a uma expan- 
sâo de conhedmento nào sô de si como, e principalmente, de tudo o que 
esta à sua volta. Que tal iniciar agora o gosto pela leitura? 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Mercûrio na Casa IX é um trânsito excelente se tiver que se dedicar a 
um estudo, jâ que a avidez por conhecimento e a curiosidade inte- 
lectual estào no ponto alto. Hâ um desejo especial em alargar os hori- 

zontes e experimentar coisas novas. Se Mercûrio fizer aspectos disso- 
nantes sera dificil conciliar um ideal com a vida do dia-a-dia. 

QCMCOS 
21/OS A 20/06 

Sentira uma maior perspicâcia e intuiçâo para os assuntos de origem 
afectiva e o seu relacionamento poderâ tornar-se mais profundo e inten- 
so. Poderâ mesmo encetar uma nova fase da sua vida, de uma forma até 
para si desconcertante, cheia de paixâo e corn novos relacionamentos e 
novos interesses. 

CARANQLCJO 
21/06 A 20/07 ^ 

Poderâ, agora, ter que passar um periodo de dificuldades e confli- 
tos legais. Tenha em atençào tudo o que se relacione corn a lei e o 
fisco, pois sendo uma altura de tensào poderâ mesmo caminhar 
para situaçôes que lhe nào serào benéficas. Evite dissabores avalian- 
do bem a situaçào antes de tentar qualquer saida menos ortodoxa. 

LcÂo , 
22/07 A 22/68 

ni 
Auto-expressào, carisma, magnetismo pessoal e generosidade sào 
algumas das palavras que caracterizam este trânsito. As crianças, ou 
filhos se os tiver, poderào requerer mais a sua atençào. Aproveite 
para examinar a vossa relaçào, para passar mais tempo corn eles e 
verâ o quanto se pode divertir na sua companhia. 

ViROM' 
23/08 A^/09 

d 
BAIANçA 
23/09 A 22/10 

Nesta altura, em que Mercûrio transita na Casa V, estarâ mais 
permeâvel para transmitir a sua energia e alegria aos outros. A 
disponibilidade de dar e receber vai ser ligeiramente diferente. 
Poderâ ser considerada uma atitude um pouco egoista pois vai 
estar corn a sua receptividade menos disponivel às necessi- 
dades dos seus interlocutores. 

E uma boa altura para passar mais tempo em casa, para se dedicar mais 
à sua familia e àqueles que lhe sào queridos. Obterâ destes o apoio de que 
nécessita. E ainda favorâvel para redecorar a sua casa, tornâ-la mais con- 

fortâvel e bonita. Tenha cuidado corn os excessos alimentares, que 
poderào trazer-lhe problemas digestivos. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

Esta é uma fase muito activa, em que necessitarâ de encontrar um 
escape para todo o excesso de energia. Possivelmente terâ vontade de 
fazer desporto, quem sabe de entrar em competiçôes, e de participât 

em actividades lûdicas. Se tiver filhos, procure ter cuidado ou alertâ- 
los em relaçào a pequenos acidentes. 

Nesta altura tem que dar mais atençào ao seu corpo. Faça uma ali- 
mentaçào saudâvel, se possivel uma dieta ou uma desintoxicaçâo. Vai 
ver que se sentirâ bastante melhor, corn muito mais energia e maior 
impulsividade na sua maneira de agir e de estar. Aproveite para fazer 
mais exercicio fisico. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

AQLâRIO 
21/01 A19/02 

V' 

fields 
20/02 Â%0/03 

"V 
A comunicaçào de ideias e a curiosidade intelectual caracterizam a 

passagem de Mercûrio pela Casa I. Haverâ tendência para se identi- 
ficar corn as suas ideias, bem como para pensât e falar mais de si. E 
possivel que os temas de conversa estejam relacionados corn a maneira 
de melhorar métodos de trabalho. 

Corn as suas intuiçôes particularmente sublinhadas, poderâ querer 
manter corn algum secretismo os seus sentimentos. E natural que dese- 
je dedicar algum do seu tempo a assuntos de carâcter espiritual, talvez 
a leitura de um livro sobre esse tema seja uma boa ideia. Tendência 
para estar mais em contacta corn a arte, nomeadamente a mûsica, 
assim como para sonhos românticos. Muita imaginaçào. 

È uma altura em que sentirâ grande força interior e personalidade. 

Embora nào tente obter qualquer posiçào de destaque se seguir as suas 
prôprias ideias corn independência e vontade sentirâ que se estâ a 
realizar. Deverâ entregar-se ao trabalho corn afinco mas sem interferên- 

cia dos outros pois agora nào aceitarâ bem opiniôes alheias. 

Horizontal: 
1 - Acalmar; 

2 - Nota, estudante; 

3 - Pouca sorte, nota (inv.); ^ 

4 - Abrigos de praia; 3 

5 - Fêmea do cavalo; 4 

6 - Grande (inv.), traz âgua 
5 

dentro; 
0 

7 - Nota, parar; 

8 - Observât, de onde parte a ^ 

procissâo; 8 

9 - Oferece, tocar; g 

10 - Pedra de moinho, prep., ^ Q 

batrâquio. 

Vertical: 
1 - Aumentado; 2 - O que faz falta nos dias de hoje, cobertura; 3 - Irmâo do 

Cairn, existe; 4 - Discussâo; 5 - Romanos (inv.), quase rua, Rolls Roice; 

6 - Bebida brasileira; 7 - Despido (inv.), sem elas nâo hâ vindima; 

8 - Contr., nome de rio; 9 - Mas nâo foi, enganar; 10 - Deste modo, mas. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 

Horizontals: T corticeira; 2- leiria, em; 3- an, aris; 4- ro, coberto; 5- altaneiro; 

6- bo; 7- ogiva, odio; 8- ii, atonito; 9- aa, ruina; 10- amparos. 

Verticais; T claraboias; 2- oenologia; 3- ri; 4- troca, vara; 5- ia, on, atum; 6- abel, 

oip; 7- errei; 8-irradiar; 9- resto, it; 10- am, zoo. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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FILME DA SéMANA : 

The Last Samurai 

SiNOPSE: 

O Capitào Nathan Algren (Cruise) é um homem à dériva da vida. As batalhas 
que uma vez lutou parecem agora distantes e füteis. Jâ havia arriscado a sua 
vida em nome da honra e do seu pais, mas apôs a guerra civil todo o mundo 
mudou. O pragmatismo tomou o lugar da coragem, os interesses prôprios 
falam mais alto e a palavra honra jà nem se ouve, especialmente no Geste, 
onde a sua participaçào na Campanha contra os Indios acabou em desilusào 
e mâgoa. 
Algures nas planicies, prôximas às margens do Rio Washita, Algren perdeu a 
sua aima. Noutro ponto do globo outro soldado esta igualmente a ver a sua 
vida ficar sem sentido. Chama-se Katsumoto (Watanabe), o ultimo dos antigos 
guerreiros Samurai que dedicou toda a vida a servir o imperador e o seu pais. 
Tal como o mundo moderne esta a afectar a América do Geste, sobretudo os 
nativos americanos, o Japào também vê a sua tradiçâo afectada pela mesma 
razào. As linhas do telégrafo e as linhas de comboio que troxeram o progres- 
se, ameaçam agora os valores pelos quais os Samurais tèm vivido toda a vida. 
Katsumoto nào vai deixar que esta mudança aconteça sem, pelo menos, ten- 
tât evitâ-la. 
G destine destes dois guerreiros cruza-se quando o jovem Imperador do Japào, 
influenciado pelos interesses da América no mercado japonês, contrata 
Algren para treinar o primeiro exército moderno do Japào. 
Enquanto os conselheiros do Imperador tentam erradicar a arte Samurai e 
préparât o exército para uma modernizaçào mais Gcidental, Algren encontra- 
se inesperadamente impressionado e influenciado pelo Samurai, ao 
reconhecer, entretanto, que as suas convicçôes o fazem lembrar o homem que 
outrora jâ foi. 
G capitào Nathan Algren encontra-se entre dois mundos opostos e terâ de 
decidir quai o caminho a tomar. 

ACTORES : Torn Cruise, Tony Goldwyn 

Género: Drama/Acçâo Duraçâo: 154 min Director Edward Zwick 

Rui Veloso mantém-se 
na liderança da tabela 
nacional de dibuns 

«o Concerto Acùstico» de Rui Veloso 
mantém-se na liderança da tabela nacional 
de âlbuns, na quai nào se registam grandes 
alteraçôes esta semana. Robbie Wiliams 
permanece no segundo lugar corn «Live at 
Knebworth» e os Tribalistas corn o disco 
homônimo na terceira posiçâo. A tabela 
de singles é hderada por Eminem com 
«Sing for the Moment». 
As tabelas estao organizadas da seguinte 
forma: 
Rui Veloso, O Concerto Acùstico 
Robbie Williams, Live at Knebworth 
Tribalistas, Tribalistas 
Ennio Morricone/ Duke Pontes, Focus 
Linkin Park, Live In Texas 

Julio Iglesias, Divorcio 
Luis Represas, Fora de Mâo 
Maria Rita, Maria Rita 
REM, In Time - The Best of 1988-2003 
Mariza, Fado Curvo 
Tabela de singles; 
Eminem, Sing for the Moment 
Eminem, Lose Yourself 
Shania Twain, Ka-Ching 
Tribalistas, Jâ Sei Namorar 
Robbie Williams, Feel 
No Doubt, It ' s My Life 
Enrique Iglesias, Addicted 
Mane, As I Call You Up 
Limp Bizkit, Eat You Alive 
Anjos, Bern Longe, Num Sonho Meu 

Alicia Keys prepara-se 
para canquistar topo da 
taheia americana 
A cantora americana 

Alicia Keys devera termi- 
nar esta semana no topo da 

tabela americana de 

âlbuns. O seu segundo 
album, «The Diary of 

Alicia Keys», editado a 2 

de Dezembro, terâ vendido 
500 mil unidades até à con- 

tagem dos discos mais ven- 

didos da semana. 

Mesmo que as vendas dos discos 
parassem ja, Alicia Keys jâ tinha 
o primeiro lugar da tabela ameri- 
cana reservado, porque jâ vai 
bem à frente dos outros concor- 
rentes a numéro um nos EUA. 
O resto da tabela é partilhada 
pelos No Doubt com «Singles 
1992-2003», pelos Outkast com 
«Speakerboxxx / The Love 
Below», por Josh Groban 
«Closer» e por Jay-Z com «The 
Black Album». 
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0 Embaixador da Portugal entregou as Cartas 
do Credenciais 
O novo Embaixador de Portugal, no 
Canadâ, Dr. Joâo Pedro da Silveira 
Carvalho, fez a entrega das Cartas 
Credenciais à Governadora Geral do 
Canadâ, Her Excellency The Rigth 
Honourable Adrienne Clarkson, no passa- 
do dia 3 de Dezembro, numa cerimonia 
que decorreu no Rideau Hall, em Ottawa. 
Depois da cerimonia, o Embaixador de 
Portugal ofereceu na Chancelaria da 
Embaixada de Portugal um "Porto de 
Honra" aos convidados. 
Convidados para a cerimonia e, depois, 
para o convivio com o Embaixador, 

estiveram présentes, o Conselheiro da 
Embaixada Dr. José Castro Santiago; O 
Conselheiro Social e Cultural da 
Embaixada Dr. Carlos Gomes da Silva; 
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal Dr. 
Nuno Bello, Cônsul-Geral de Portugal em 
Toronto Dr. Artur de Magalhàes; Madam 
Justice Dra. Maria Teresa Linhares 
(Tribunal Superior do Ontario); Mr. 
Justice Arlindo Vieira (Montreal); os mem- 
bros do Conselho das Comunidades 
Portuguesas Laurentino Esteves, José 
Eustâquio (também Présidente da 
ACAPO), Dr. Manuel Tomâs Ferreira, 

a 

Seniadûx da mqtterda para a direita Marie Gomei, 

Tomâs Ferreira, Gomes da Silva, Francisco Salvador e 
Laurentino Esteves, escutam atenciosamente o i 

Enéaixador de Portugal | 

Joâo McU'tins Dias, Mârio Fonseca Gomes 
(todos de Toronto) e Francisco Salvador 
(Montreal); Présidente da FPCBP Ermidio 
Alves; Présidente da Local 183 Antonio 
Dionisio, Représentante do Congresso 
Nacional Luso-Canadiano Jorge Teixeira; 
Reverendo Padre Antonio Araüjo da 
Igreja de Nossa Senhora de Fâtima de 
Gatineau e, Rosa Pires, Présidente da 
Carrefour Lusophone, de Montreal. Da 
imprensa de hngua portuguesa, estiveram 
José Mârio Coelho e Jorge Costa da 
FPtv/CIRV-fm e O Milénio, Antonio 
Perinù do Sol Português (Toronto) e 
Tavares Bello (Montreal). 
O Embaixador de Portugal iniciou o 

diâlogo corn os convidados na Chancelaria 
da Embaixada, saudando todos e lendo o 
discurso que escreveu para a ocasiâo sobre 
o encontre que teve corn a Governadora 
Geral do Canadâ. 
..."Quis contar corn a vossa presença hoje, 
tanto aqui como hâ pouco, no Rideau Hall 
corn a Governadora-Geral, porque con- 
sidero importantissimo mostrar que a 
Comunidade Portuguesa estâ organizada 
e tem um papel déterminante nas acçôes 
que penso desenvolver no future proximo, 
para lhe dar mais visibilidade e partici- 
paçào politica, por um lado, e melhorar a 
situaçào existente respeitante às impor- 
taçôes portuguesas para o Canadâ e aos 
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519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
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investimentos em Portugal." 
Depois, no campo politico, disse; "Os resul- 
tados obtidos nas recentes eleiçôes provin- 
ciais e municipais do Ontârio alertaram- 
me para a necessidade de, desde jâ, ajudar 
a Comunidade Luso-Canadiana a 
preparar uma estratégia por forma a 
reverter a situaçâo actual. Hâ, no entanto, 
uma condiçâo para que este projecto seja 
viâvel, é que a Comunidade Portuguesa 
actue como um todo e se empenhe nesse 
objectivo." 
O Dr. Joâo Pedro da Silveira Carvalho 
acrescentou a seguir a disponibilidade do 
Embaixador e dos Cônsules-Gerais para 
ajudarem a Comunidade a atingir os sens 
objectivos. 
"Tal como jâ referi, temos de aprender 
corn os erros do passado. Para que 
tenhamos influência na decisâo politica a 
todos os niveis incluindo o nivel federal, é 
indispensâvel que a Comunidade Luso- 

Canadiana se organize, que exerça o seu 
direito de voto, que apoie unida e incondi- 
cionalmente o candidato ou candidatos 
que se apresentarem nas prôximas eleiçôes 
fédérais que se realizarâo, como tudo indi- 
ca, na Primavera de 2004. 
Assim, a criaçâo de um loby tem um duplo 
objectivo; 
-Dar maior peso politico à Comunidade 
junto das Autoridades Canadianas; 
-Dar mais voz a Portugal, junto do 
Governo do Canada.". 
O Embaixador falou depois da importân- 
cia do reforço do relacionamento bilateral 
econômico e financeiro. 
..." Ao êxito continuado destas estratégias, 
tanto a nivel politico, como ao nivel 
econômico-cultural, esta subjacente a 
preparaçâo dos sens agentes. Sabemos que 
os portugueses, graças ao seu conhecido 
espirito aberto, de generosidade e de tra- 
balho, estâo bem equipados para con- 

>^ào Dias, Padre AntôttioAraj 

Madam,Justice^aria Teresa\ 
m Chancelariaàa EmbaixaÂ 

iMària Gomè^w^y Dinni$t&e i» 
kares de Sousa em j^leno convwi^ 
^ortugaL 

cretizâ-los. Mas hâ um factor déterminante 
da evoluçâo acelerada do conhecimento 
do mundo em que vivemos que é o da edu- 
caçào. Para que a Comunidade Portuguesa 
se afirme, é urgente e indispensâvel que 
assegure a melhor educaçâo possivel aos 
luso-descendentes, tanto a nivel da con- 
clusào do ensino secundârio, como da 
profissionalizaçào e do prosseguimento de 
cursos médios e superiores. Hâ também 
aqui um défice que urge ultrapassar, e este 
é o melhor legado que podemos deixar aos 
nossos filhos para a sua plena realizaçào 
no futuro e uma melhor afirmaçâo da 
Comunidade Portuguesa no Canadâ.". 
Finalizou afirmando estar entusiasmado 
para a tarefa para a quai foi incumbido. 
Mas, sô corn o apoio de todos, a tarefa serâ 
levada a cabo. 
Seguiu-se, quer na Chancelaria, quer no 

almoço na residência oficial do 
Embaixador, uma troca de impressôes 
entre todos os participantes que, na nossa 
ôptica, acabarâ por dar frutos. 
Naturalmente, pessoalmente, nâo acredita- 
mos na uniâo imediata dos chamados 
ôrgâos de cüpula -Congresso, Aliança e 
Federaçâo-, para num esforço conjunto 
levarmos por diante os objectivos da 
Comunidade Portuguesa, meta do 
Embaixador de Portugal. 
Diferenças de opiniâo, vicios velhos e o 
tradicional negativismo nacional, dificil- 
mente farào esquecer as "pequenas coisas" 
que nos separam em prol do muito que 
nos une. 
Mas, como a esperança é a ultima coisa a 
morrer, aguardamos confiantes e 
disponiveis! 

JMC 

Depositos (Prazo, RRSPs e RRIFs) 

1 ano - 3.50% de juros (*) 

2 anos - 4.00% de juros (*) 

Depois nâo diga gue nâo 
me oferecemos uma rica 

prenda de Natal! 
(*) Sujeito a certas condiçôes e aiteraçôes sem aviso prévio. 
Efectivo a partir de 8 de Dezembro de 2003. 

PORTUGUESE CANADIAN CREDIT UNION 
1199 Dundas Street West - Toronto - Ontario - M6J 1X3 

Tel.; 416-533-9245 & 1-877-266-5876 Fax; 416-533-2578 

e-mail; pccu@on.aibn.com 
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"Quis nesta apresentaçâo da cartas credenciais 
envohrer a Gomunidade Poituguesa" 
palavras do Embaixador de Portugal, no "Porto de Honra" que teve 
lugar na Chancelaria da Embaixada, em Ottawa. 
Foi um convivio extremamente 

simpàtico, acolhedor e benéfico. 

O Embaixador de Portugal no 

Canada, Dr. Joâo Pedro da 

Silveira Carvalho, ofereceu um 

convivio que proporcionou aos 

convidados, membros represen- 

tatives da Comunidade 

Portuguesa de lés-a-lés, um diâ- 

logo proficuo que, acreditamos, 

fez com que pudesse "iniciar a 

tomada de pulso" da 

Comunidade, neste principio de 

contactes. 

Quer no "Porto de Honra" na 

Chancelaria da Embaixada de 

Portugal, quer no almoço na residência 

oficial do Embaixador, o convivio 

foi sempre de cordial harmonia e de 

interesse gérai. Na Chancelaria da 

Embaixada, aproveitâmos uma pausa 

para, no gabinete do Dr. Joâo Pedro da 

Silveira Carvalho, registarmos as suas 

opiniôes sobre a entrega de cartas cre- 

denciais à 

Governadora Geral do 

Canadâ e aos projec- 

tos futuros. 

JMC - Esta cerimônia 

de entrega de creden- 

ciais é igual a qual- 

quer outra, mas, crê, 

que ao mesmo tempo 

teve algo de diferente? 

Dr. Silveira de 

Carvalho - Desta 

vez, penso que foi 

diferente. Eu quis 

associar à minha 

investidura, como 

embaixador no 

Canada, toda a comu- 

nidade portuguesa. 

Por isso, foram 

meus convidados e 

estiveram com a Sr“ 

Governadora Geral os respresentantes 

do Conselho das Comunidades, os 

0 Dr. Silveira Carvalho, Undo o sen discurso de 
sAertata wo ^Forto de Honra” na Chancelaria da Embaixada. 

/ 
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diferentes présidentes das instituiçôes 

portuguesas mais representativas no 

Canadâ, de todas as cidades, e tam- 

bém algumas pessoas que devido à 

pujança da sua manifestaçào na 

sociedade canadiana, e sendo de 

descendência portuguesa, para expres- 

sar junto da Governadora a importân- 

cia e relevância que a comunidade por- 

tuguesa tern no Canada, o papel que 

pode desempenhar tanto ao nivel 

economico, como certamente ao nivel 

politico. 

JMC - Por falar em portugueses, jun- 

tamente com a entrega das creden- 

ciais, deu-se também a assinatura da 

nova lei da nacionalidade. Que Ihe 

apraz registar? 

Dr. Silveira de Carvalho - Foi um 

passo muito importante. Eu acho que 

muitos portugueses que naquela altura 

foram forçados a abdicar da nacionali- 

dade portuguesa, ficaram penalizados 

por esse facto. A nova lei veio permitir 

que readiquirissem a nacionalidade 

portuguesa, seja os que abdicaram, 

seja as senhoras que, por casamento, a 

perderam. Este é um grande passo 

porque uma pessoa pode perfeita- 

mente partilhar esta nacionalidade 

canadiana com a portuguesa e, conse- 

quentemente, continuar a trazer consi- 

gn todo aquele ânimo, vontade e dese- 

jo de prosperar que os levaram a ter 

que abandonar Portugal. 

JMC - Aquando da sua visita a 

Toronto, falou da tentativa de um 

grande lobby entre Portugal e o 

Canada, nâo so com empresârios, mas 

também com a juventude. Esse projec- 

to jâ estâ em andamento. 

Dr. Silveira Carvalho - Vamos ter. 
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em breve, a primeira reuniâo no senti- 

do de ouvir dos représentantes da 

comunidade as verdadeiras aspiraçôes 

dessa comunidade. Como disse, o 

embaixador e os cônsules gérais estâo 

à disposiçâo da comunidade para os 

ajudar a organizar-se e estruturar-se, 

mas a vontade tem que ser da comu- 

nidade. Relativamente aos jovens, jâ 

fiz participar, durante a cerimônia de 

apresentaçâo de credenciais, um repré- 

sentante do Carrefour Portugais, de 

Montreal, que corresponde jâ à nova 

geraçào de portugueses e que estâo 

organizados nessa cidade. Temos que 

dizer que temos orgulho do que a 

nossa comunidade conseguiu no passa- 

do, mas temos que dar continuidade 

corn as novas geraçôes. 

JMC - A Governadora Gérai do 

Canadâ certamente falou da comu- 

nidade portuguesa... 

ÎSales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

1245 DUPONT ST, STE. 35B 
TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

LNHADIRECIA: 647-271-7234 
EscHTtRio:416-53!M)000 • (flic 416-539-9223 
EMAIL magoncalves@trebneLcom 

Keele/ Norte da Rogers 
Esta inaravilhosa casa separaij.! clos 2 
ladûs, tem muito para ofereci i (Jiaruie 
quintal nas traseiras corn cerca lin h a pii- 
vada para 4 carros e garagem simpli". 3 
grandes quartos de cama, co/iiih.« npo 
familiar, sala repleta de Sol p.ua .« 
refeiçdes e cave acabada com ciili.ul.i jai 
vada Mâquina de aquecimento i ii-.ienia 
de ar central, corn 2 anos de u.so 
Contacte ou visite-nos para mais del.illieN 

Dr. Silveira Carvalho - Sô falâmos 

da comunidade portuguesa. De resto, o 
tema que a mim me interessava dis- 

cutir corn ela era esse, assim como 

queria ver a sensibilidade e recep- 

tividade ao projecto que tenho. 

JMC - Uma vez que acabou de 

chegar, vai passar o Natal connosco 

ou vai a Portugal? 

Dr. Silveira Carvalho - O meu 

pai jâ faleceu e a minha mâe é um 

pouco idosa, jâ na casa dos 80, e 

nesta época, como devem compreen- 

der, nâo quero deixar de estar corn 

ela. Por isso, terei de me ausentar 

proximo das festas de Natal. 

JMC - Entào, serâ a altura propicia 

para uma mensagem de Natal a toda 

a comunidade. 

Dr. Silveira Carvalho 

Obrigado por essa oportunidade. 

Renovo os votos que jâ expresse! de 

felicidades pessoais e profissionais 

para toda a comunidade e, sobretudo. 

O Embaixador de Portugal, Dr. Silveira Carvalho, expondo 
aos eottvidados os sens pontos de vista e objectivas. 

que este 2004 lhes traga o entusiasmo 

de se renovarem, de esquecerem as 

pequenas diferenças que às vezes nos 

separam, para um grande esforço, 

grande impeto para criarmos um movi- 

mento português no Canadâ que venha 

na realidade a solidificar a importân- 

cia a comunidade portuguesa por juz 

lhe pertence. 

Hâ muito caminho a percorrer. Mas, 

sem os primeiros metros, jamais se 

chegarâ à distante meta a atingir. E, na 

nossa opiniâo, os primeiros metros 

foram andados sem problemas, em 

bom andamento. Obrigado, senhor 

Embaixador. Bom Natal para si e para 

os sens. Em 2004, se Deus quiser, 

câ estaremos todos para o resto da 

caminhada. 

JMC 

Teste imperfeKe leveu 
a false alarme sebre 
pneumoala atipica 
O laboratôrio nacional canadiano tenha encontrado o virus da sindroma 
adraitiu que contarainaçâo e testes respiratôria aguda em dez testes, 
imperfeitos poderâo ter provocado muitos cientistas mostraram-se cépti- 
um alarme falso sobre um surto de cos quanto à doença ser pneumonia 
pneumonia atipica, em Surrey, o atipica. Outros laboratôrios em 
verâo passado, divulgou um novo Vancouver e Atlanta encontraram 
relatôrio sobre o caso. resultdos opostos. 
O relatôrio publicado pelo Alguns pacientes de Surrey apresen- 
Laboratôrio Nacional de taram-se corn dores de garganta, 
Microbiologia, em Winnipeg e obtido febre, pneumonia, sintomas clâssicos 
pela Canadian Press, reconhece ter de pneumonia atipica. O director 
sida possivel os testes darem résulta- cientifico do laboratôrio nacional, 
dos positives de pneumonia atipica, Dr. Frank Plummer, disse que os 
uma vez que foram contaminados resultados podera ser atribuidos a 
corn partes do virus, antes de serem contaminaçâo ou a um novo virus, 
submetidos a anâlise. parecido com o que provoca a pneu- 
Embora o laboratôrio de Winnipeg monia atipica. 
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Selos, Notas e Moedas, no Sporting 
Portugnôs do Toronto 
Na sede-social do Sporting Português 

de Toronto, em dia de futebol - 

Estrela da Amadora-Sporting-, teve 

lugar também a exposiçào jâ habitual 

de Selos, Notas e Moedas, com o acti- 

vo Antonio Cruz à frente da feira, tal 

como o Director da Secçâo de 

Numismâtica do Sporting, Rui 

Ribeiro. 

Paralelamente, no mesmo salao, a 

conhecida Maria Vieira apresentou 

com sucesso o projecto de 

Bungalows, tipo Cottage, em Wasaga 

Beach, do grnpo Pine Valley. 

Ela e a Magna Farinho-especialista 

em empréstimos e afins-, foram 

muito solicitadas para as habituais 

explicaçôes sobre o local, qualidade. 

Mntfyt0îetra e Magna Farinho atendem vârios 
etUr^ eUs g casai Manuel e Imbel Rodrigues, J 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 

T? ^ 
^ l^OCLS ^ ^ 

iMOCCUt^S 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina estâo mais felizes que 
nunca por proporcionarem aos amigos e clientes um 

Winterfest'2004, de 5 estrelas, em 
Santa Clara, Cuba, no fabuloso 

Hotel Melia Cayo Santa 
Maria. 

Partidas de Toronto a 18 e a 
20 de Janeiro de 2004, por 
uma ou duas semanets, 

desde $1.310. dôlares e 
$2.125. dôlares, mais taxas, 

respectivamente. Ligue jà! 

preços e formas de pagamento. 

Um sucesso a Feira de Selos, Notas e 

Moedas, tal como a apresentaçâo do 

projecto de Wasaga Beach. 

A prôxima Feira de Selos, Notas e 

Moedas no Sporting de Toronto sera 

em 8 de Fevereiro de 2004. Podem 

começar jâ a preparar a participaçào 

na feira. 

Contactem Antônio Cruz: 

416 294-9266, ou Rui Ribeiro: 

416 284-8275. 
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Qold Star Jezüefkry 
Ourivesaria Portuguesa 

Reparaçôes no local em reloges de pulso e 

deparede, e em ouro. Artigos Religiosos. 

10% de desconto aas clienièt que^mentarem este mümiù. 

A. Rodrigues & Sons 
3635 Cawthra Rd. Mississauga, Ont. L5A 2Y4 

Bus: (905) 27&7900 - Fax: (905) Z7&5649 

Se sofre de dores nas costas e de cabeça 
nâo hésité em visitar o 

OAKVILLE CHIROPRACTIC CENTRE, 
onde tem um exame e relatôrio preliminar 

gratis. Pessoal que fala português. 
Oakville Chiropractie Centre é uma 

divisào da Alliance Healthcare Professionals. 

232 South Services Road East, Oakville Ont. 

"Natal dos Hospitals" no Konsington 
Gardons 
Intitulado "Operaçâo Sorriso", vai ter lugar o 
"Natal dos Hospitals" no Kensington Health 
Centre, na 5a. feira, dia 18 de Dezembro, 
entre as 17h30 e as 19h30. 
O Kensington Health Centre esta situado no 
25 da Brunswick Avenue, em Toronto. 
Participam alguns artistas comunitârios, tais 
como. Duo Sàolindas, Mario Marinho, 
Profirio Ribeiro, que terào som e luz de DJ- 
Nazaré Praia. 

Entrada livre. Todos bem vin- 
dos. Dê um sorriso aos doentes e 
carentes. 
Um sorriso é a prenda mais cara 
do mundo e nada custa a quem 
o dâ. 
Para informaçôes, contactem 
Victor Sousa: 416 617-1414. 
Tenham um Natal sorridente, 
sào os votos de todos nos. 

Recepeionista, fluente em Português e Inglês. 
Tel.:905-670-1976. 

Empregadas de balcâo para pastelaria. 
Tel.;416-871-9183 

Aluga-se 
Parcelas de terreno para guardar equipamentos ou car- 
ros, em terreno fechado e seguro. Também aluguer de 
Contentores para arrumar mobilias ou outras utilidades. 

Contactem: 416 604-4555 

Primeiro Gasamento Civil de 
Homossexuals Portugueses no 
Mundo! 
A Direcçâo do Arco-lris 

L.G.B.T., convida a 

comunidade luso-cana- 

diana, e seus ôrgâos da 

comunicaçâo social, 
para o primeiro casa- 

mento entre duas pes- 

soas portuguesas do 

mesmo sexo, a celebrar 

na Câmara Municipal 

de Toronto, East Tower, 

3°. andar, 100 Queen 

Street West, no proximo 

sâbado, dia 13 de 

Dezembro de 2003, 

pelas 14h00. 
A Direcçâo do Arco-lris, 

assim como grande 

parte dos seus membros, estarâ présente à cerimô- 

nia de matrimônio entre Célia Conceiçâo e 

Anabela Almeida. 

Para mais informaçào, contactem Jorge Costa, 

Présidente da Arco Iris, pelos telefones: 

416-929-7989, ou Cel. 416-433-7989. 

Sopa de Peixe e Camarâo 

IncREDicnitS: 

300 g de camarâo 
* 1 cabeça de cheme ou garoupa 
* 1 dl de azeite 
* 1/2 alho francês 
* 1 cenoura 
* 1 cebola 
* 1 folha de louro 
* 200 grs. de tomate maduro 
* 1 raminho de coentros 
* 1 dente de alho 
* 1 batata 
* sal q.b. 
*piripiri q.b. (fac.) 
* 2 fatias de pào de forma 

(OnfCCÇflO: 

Coza 0 peixe e o camarâo em âgua temperada 
corn sal e uma folha de louro. 
Num tacho leve o azeite ao lume e, quando 
estiver quente junte os dente de alho, a cebola e 
o alho francês depots de arranjado e lavado 
picados. 
Deixe refogar lentamente e, acrescente a cenoura 
descascada e cortada em rodelas, a batata em 
cubos e 0 tomate pelado epicado. 
Tempere corn sal e um pouco de piripiri. 
Coe 0 caldo da cozedura do peixe e camarâo e 
regue o refogado. 
Deixe ferver lentamente cerca de 35 minutas. 
Entretanto limpe o peixe de peles e espinhas e 
descasque o camarâo. 
Triture a sopa e junte o peixe e o camarâo. 
Polvïlhe corn coentros picados, rectifique os tem- 
peras e sirva de seguida. 
Carte as fatias de pâo em cubos pequenos e frite- 
os. Escorra sobre papel absorvente e sirva corn a 
sopa. 

Sobremesa: 

Pudim de Bolacha corn Chocolaté 

InCREDICriTtS: 

* 7 Pacote bolacha maria moida 
^ 6 Ovos as claras em castelo 
* 500 ml de Notas 

325 grs. de Chocolate para culinâria 

(OmiECÇflO: 

Derrete-se o chocolate com um pouco de leite 

( Idl), deixa-se arrefecer um pouco, junta-se 

as gemas uma a uma mexendo sempre, final- 

mente as claras batidas em castelo. 

A parte bate-se as notas e reserva-se. 

Num pirex oval ou rectangular, deita-se uma 

camada de bolacha moida, uma camada de 

chocolate e uma camada de notas, repete-se 

pela mesma ordem até acabar. 

Decora-se corn chocolate granulado e vai ao 

frigorifico algumas horas. 
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Bayern Munique e Arsenal garantem passagem aes eitaves-de-final 

Chegou ao fim a primeira fase da pré- 
sente ediçâo da Liga dos Campeôes e, 
mais uma vez, ficou provado que no 
futebol nâo hâ vencedores antecipados. 
O Bayern Munique, o Arsenal e o 
Deportivo sô garantiram a qualificaçâo 
para os oitavos-de-final apôs a realiza- 
çâo da ultima jornada, enquanto que o 
Inter e o Celtic nâo conseguiram 
melhor que a "repescagem" para a Taça 
UEFA. 
Nos encontros desta quarta-feira, o 
destaque vai precisamente para a elimi- 
naçâo do Inter que, à beira do fim, 
sofreu um golo fatal em Kiev no empâte 
(1-1) frente ao Dinamo. O Lokomotiv de 
Moscovo agradeceu... 
Grupo A: 
O. Lyon-3 Celtic-2 
Bayern Munique-1 Anderlecht-0 
Estava tudo em aberto à partida para a 
ultima ronda, corn os quatro emblemas 
a terem hipôteses de marcar presença 
na fase seguinte. Em Lyon assistiu-se a 
um jogo emotivo, corn a équipa local a 
levar de vencida o finalista vencido da 
Taça UEFA do ano passade. 
Os brasileiros do Lyon resolveram a 
questâo a favor da turma francesa que, 
ainda assim, permitiu a reaeçâo dos 
forasteiros por duas vezes, depois dos 
golos de Élber e de Juninho. Hartson e 
Sutton deram fé aos "catôlicos", mas 
uma grande penalidade convertida por 
Juninho deu o apuramento ao Lyon e 
"atirou" os escoceses para a UEFA. 
Em Munique bastou um golo de 
Makaay, de "penalty", para que os 
bâvaros sobrevivessem. Por outre lado. 

o Anderlecht despediu-se da Europa. 
Grupo B: 
D. Kiev-1 Inter-1 
Arsenal-2 Lok. Moscovo-0 
Em Highbury Park, os "gunners" 
fizeram jus ao estatuto de favorites e 
venceram os russes por 2-0, corn tentes 
de Robert Pires e Ljungberg. 
O Lokomotiv também pôde festejar 
graças à preciosa ajuda da formaçâo 
ucraniana do Dinamo de Kiev que 
"arrancou" uma igualdade frente ao 
Inter (1-1). Os "nerazzurri" deixaram 
fugir a qualificaçâo ao sofrerem o tente 
de Rincon a cinco minutes do fim, 
sendo relegados para o "mal mener" 
(UEFA). 

Grupo C: 
AEK Atenas-0 Mônaco-0 
PSV Eindhoven-3 Deportivo-2 
Em Atenas, o AEK e o Monaco "anu- 
laram-se" num jogo que serviu apenas 
para cumprir calendârio. 
Na outra partida do grupo esteve 
prestes a acontecer um milagre, jâ que o 
PSV precisava de ganhar por très golos 
para se apurar. Os holandeses estiveram 
a vencer por 2-0, s6 que Luque e 
Pandiani descansaram os adeptes gale- 
gos e restabeleceram a igualdade. Ainda 
antes do apito final. De Jong deu a 
vitôria aos locais que, no entante, se 
revelou insuficiente para o apuramento. 
Grupo D: 
Juventus-7 Olympiakos-0 
Real Sociedad-1 Galatasaray-1 
O Galatasaray esteve à beira de con- 
cretizar a qualificaçâo, mas permitiu a 

reaeçâo dos bascos ao golo inaugural 
apontado por Sukur; De Paula fixou o 
1-1 que deixou a Real Sociedad a sorrir. 
Jâ totalmente descansada, a "Juve" 
alcançou um resultado robuste. 
Trezeguet (bisou), Miccoli, Maresca, Di 
Vaio, Del Piero e Zalayeta estiveram 
inspirados numa verdadeira "tragédia 
grega" para o Olympiakos. 
Equipas apuradas para os oitavos-de- 
final da Liga Milionâria (primeiros clas- 
sificados dos grupos) 
Lyon, Arsenal, AS Monaco, Juventus, 
Man. United, Real Madrid, Chelsea, AC 
Milan 
Equipas apuradas para os oitavos-de- 
final da Liga Milionâria (segundos clas- 
sificados dos grupos) 

Bayern Munique, Lok. Moscovo, 
Deportivo, Real Sociedad, Estugarda, 
FC Porto, Sp. Praga, Celta Vigo 
O sorteio da Liga dos Campeôes 
realiza-se nesta sexta-feira em Nyon. O 
FC Porto vai ter de defrontar o vence- 
dor de um dos grupos, à excepçâo do 
Real Madrid. Os jogos da primeira 
mâo estâo agendados para 24 e 25 de 
Fevereiro e os da segunda para 9 e 10 
de Março. 
Na Taça UEFA, poderâ calhar ao 
Benfica uma équipa eliminada da Liga 
Milionâria. 
Equipas relegadas para a Taça UEFA 
Celtic, Inter, PSV, Galatasaray, 
Panathinaikos, Marselha, Besiktas, 
Bruges. 

Porto empota corn Real Madrid 
A turma de José Mourinho revelou um 
grande sentido colectivo, num jogo em 
que sô um milagre retiraria a liderança 
do grupo F aos "merengues". A pensar 
no importante compromisse frente ao 
"Depor", Carlos Queiroz foi poupando as 
"estrelas" - Figo e Ronaldo sairam ao 
intervalo - frente aos portistas: se Baîa 
brilhou aos remates dos adversârios, nâo 
é menos verdade que a vitôria também 
podia ter sorrido aos dragôes. 
O FC Porto empatou 1-1 em Madrid na 
ultima jornada do grupo F da Liga 
Milionâria. Sabendo que nâo hâ impos- 
siveis no futebol, o facto é que sô um 
autêntico milagre poderia reürar a lide- 
rança ao conjunto de Carlos Queiroz. 
Nessa perspectiva, o técnico dos 

"merengues" poupou alguns futebolistas 
habitualmente utilizados, como Raul, 
Casillas, Beckham e Helguera, para além 
de ter jogado pelo seguro ao intervalo, 
retirando Figo e Ronaldo. 
Se o Real encarou o jogo de forma tran- 
quila, José Mourinho fez questâo de âpre- 
sentar o melhor "onze", isto tendo em 
conta as ausências forçadas de Jorge 
Costa e de Maniche; a utilizaçâo de 
Costinha, que vai falhar o primeiro encon- 
tro dos "oitavos-de-final" devido ao cartâo 
amarelo de que foi alvo, é o espelho fiel da 
ambiçâo do treinador portista, em nome 
do prestigio. Desta forma, o resultado pre- 
meia a atitude combativa da primeira 
équipa portuguesa a sair do Bernabéu 
sem o sabor amargo da derrota. 

EQUIPA 
1 OPERÂRIO 
2 ANGRENSE 
3 SANTIAGO 
4 MADALENA 
5 BOAVISTA 
6 PRAIENSE 
7 IDEAL 
8 VELENSE 
9 BARREIRO 
10 MIRAMAR 

J 
10 

10 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

11 

22 

20 
20 

19 
18 
17 
8 
6 
6 
5 

Resultados 
Madalena - Santiago, 1-2 

Barreiro - Praiense, 1-2 
Angrense - Velense, 2-1 
Ideal - Boavista, 0-1 
Santiago - Miramar, 4-0 

11* Jornada 
Miramar - Madalena 
Santiago - Barreiro 
Praiense - Angrense 
Velense - Ideal 
Boavista - Operârio 

EXPERBENCIAE 
HONESTIDADE 
AOVOSSO 
SEKVIÇO 2612 St Clair Ave. W 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

Boas 
Pestas a 
todos os 

clientes e 
amigos! 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DUSPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADOAZ^FURA • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 KlHgSWa,y Drive^ OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
* Na Winston Churchill a sul da QjEW * 
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SyPERLIGA 
•V  PORTUCUESO DE fUTEBOL PCOEISSIOnOL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 BEIRA-MAR 

5 SP.BRAGA 

6 BOAVISTA 

7 MARITIMO 

8 NACIONAL 

a ALVERCA 

10 RIO AVE 

11 BELENENSES 

12 ACADÉMICA 

13 U. LEIRIA 

14 GIL VICENTE 

15 MOREIRENSE 

le GUIMARÀES 

17 E.AMADORA 

18 P.FERREIRA 

J 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

V 

10 

9 

8 

8 

7 

B 

5 

6 

5 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

2 
2 

E 

3 

1 

3 

2 

3 

5 

6 

1 

2 

4 

6 

2 

2 
4 

3 

4 

1 
0 

D 

O 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

6 

6 

5 

4 

7 

7 

6 

7 

7 

10 

11 

M 

31 

25 

25 

23 

15 

14 

15 

23 

16 

14 

17 

13 

14 

19 

9 

14 

9 

5 

S 

10 

15 

11 

13 

12 
7 

13 

16 

15 

13 

21 
17 

23 

19 

19 

20 

33 

24 

P 

33 

28 

27 

26 

24 

23 

21 

19 

17 

16 

15 

14 

14 

13 

12 

10 

7 

6 

RESULTADOS 

Boavlsta-Moreirense.1-0 
Maritimo -FC Porto, 2-2 
RioAve-V.Gulmarâes,1-0 
Ahierca-Acadéinlca2-1 
GH income-Nadonal, 44 
LAmadora-Sporting 14 
Sp.Braga-U.Leirla.3-1 
Paços Ferreira-Bemica 0-3 
Beira-Mar - Belenenses, 2-0 

PRôXIMA JORNADA 

V.Guimarâes-P. Ferreira 
Académica-RiaAve 
U. Leiria-LAmadara 
Spirting - Biavista 
Beniica-Sp. Braga 
Naciinal - Maritimo 
Moreirense-Gil Vicente 
Belenenses-Alverca 
FC Parte-Beira-Mar 

lil elhores ■liarcadores 

ADRIANO (Nadonal) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 
SIMÀO (Benfica) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 

ANTCHOUET (Belenenses) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
LIEDSON (Sporting) 

WENDER (Braga) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
BENNI MCCARTHY (FC Porto) 
SERGINHO BAIANO (Nacional) 
MANOEL (Moreirense) 
EVANDRO (Rio Ave) 
ROCHEMBACK (Sporting) 

DARIO (Académica) 
SANDRO (Beira-Mar) 
PENA (Braga)... 

LIGA 
" JÊÊ^ * PORTUCUESfl DE fUTEBOL PPOEISSIOnOL V 

EQUIPA 

1 SALGUEIROS 

2 ESTORIL 

3 VARZIM 

4 NAVAL 
5 V.SETÙBAL 

6 PENAFIEL 

7 SANTA CLARA 

8 DESP.CHAVES 

9 OVARENSE 

10 PORTIMONENSE 

11 FELGUEIRAS 

12 FEIRENSE 

13 MAI A 
14 LEIXÔES 

15 DESP.AVES 

16 U.MADEIRA 

17 MARCO 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS 

S.CLARA - D. AVES, 1-0 

SALGUEIROS - MARCO, 3-0 

SP. COVILHÀ - OVARENSE, 1-2 

FEIRENSE - U. MADEIRA, 3-3 

FELGUEIRAS - V. SETûBAL, 0-3 

PENAFIEL - VARZIM, 2-0 

PORTIMONENSE - D. CHAVES, 0-1 

NAVAL 1° MAIO - LEIXôES, 5-0 

ESTORIL - MAIA, 0-3 

13 

13 

13 

13 
13 

13 

14 
14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 
13 

13 

13 

26 

26 

25 

25 
23 

21 
21 
20 
19 

18 

17 

16 

15 

14 

11 
11 
11 

5 

PRôXIMA JORNADA 

V. SETûBAL - SALGUEIROS 

MAJA - FELGUEIRAS 

VARZIM - SANTA CLARA 

D. CHAVES - PENAFIEL 

LEIXôES - FEIRENSE 

OVARENSE - NAVAL 1® MAIO 

MARCO - SP. COVILHà 

D. AVES - ESTORIL 

U. MADEIRA - PORTIMONENSE 

C «î *î' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il 

EQUIPA 

1DRAGÔES S 
2 GONDOMAR 
3 VIZELA 
4 FC PORTO B 
5 SP. BRAGA B 
6 INFESTA 
7 P. RUERAS 
8 TROFENSE 
y PAREDES 
10 LIXA 
11 BRAGANÇA 
12 FAFE 
13 LOUSADA 
14 FREAMUNDE 
15 VALDEVEZ 
16 C.TAIPAS 
17 ERMESINDE 
18 VILANOVENSE 
19 LEÇA 

13 
13 
14 
14 
14 
13 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
13 
14 
13 
14 
14 

34 
34 
29 
28 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
13 
12 
U 
11 

Resultados 
Freamunde - Sp. Braga B, 0-1 
Bragança - Lousada, 1-1 
Trofense - Leça, 4-0 
Lixa - Vilanovense, 2-1 
Fafe - FC Porto B, 2-0 
Ermesinde - Vizela, 1-1 
D. Sandinenses - Paredes, 1-0 
Valdevez - C.s Taipas, 0-0 
Pedras Rubras - Infesta, 1-0 
Folgou: Gondomar. 

15* Jornada 
Freamunde - Bragança 
Lousada - Trofense 
Leça - Lixa 
Vilanovense - Fafe 
Gondomar - Ermesinde 
Vizela - D. Sandinenses 
Paredes - Valdevez 
C. Taipas - P. Rubras 
Sp. Braga B - Infesta 
Folga: FC Porto B 

EQUIPA J P 

1 SANJOANENSE 14 32 
2 U. LAMAS 14 28 
3 TORREENSE 14 27 
4 SP. ESPINHO 15 27 
5 CALDAS 14 25 
6 ALCAINS 15 23 
7 FÂTIMA 14 23 
8 ESMORIZ 14 23 
9 POMBAL 14 21 
10 OLfVEIRENSE 14 20 
IIAC. VISEU 14 19 
12 PORTOMOSENSE 14 18 
13 ACADÉMICA B 15 16 
14 ÂGUEDA 14 16 
15 OLI.BAIRRO 14 15 
16 VILAFRANQUEN 14 14 
17 ESTARREJA 15 13 
18 PAMPILHOSA 14 13 
19 OLI.HOSPITAL 14 13 
20 MARINHENSE 14 8 

Resultados 
Agueda- Portomosense, 1-0 
Sanjoanense - U. Lamas, 1-0 
Pampilhosa - O. Hospital, 1-1 
Caldas - Torreense, 1-0 
Fâtima - Oliveirense, 0-3 
Pombal - Alcains, 4-2 
O. Bairro • Académica B, 1-3 
Esmoriz - Vilafranquense, 1-0 
Estarreja - A. Viseu, 1-2 
Sp. Espinho - Marinhense, 1-0 

15** Jornada 
Âgueda - Sanjoanense 
U. Lamas • Pampilhosa 
O. Hospital - Caldas 
Torreense - Fâtima 
Oliveirense - Pombal 
Alcains - O. Bairro 
Académica B - Esmoriz 
Vilafranquense - Estarreja 
Ac. Viseu - Sp. Espinho 
Portomosense - Marinhense 

EQUIPA 

1 OLHANENSE 
2 BARREIRENSE 
3 OL.MOSCAVIDE 
4 MICAELENSE 
5 MARITIMO B 
6 CAMACHA 
7 MAFRA 
8 ODFVELAS 
9 V. NOVAS 
10 PONTASSOLENS 
11 LUS.AÇORES 
12 AMORA 
13 RIB.BRAVA 
14 LOULETANO 
15 PINHALNOVENS 
16 ORIENTAL 
17 SPORTING B 
18 SINTRENSE 
19 FARENSE 
20 ST.ANTÔNIO 

14 
15 
15 
14 
16 
15 
14 
15 
15 
15 
15 
14 
15 . 
14 
15 
15 
16 
15 
15 
14 

36 
36 
31 
29 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
19 
17 
14 
13 
13 
12 
y 
y 

Resultados 
E. V Novas - O. Moscavide, 3-0 
Olhanense - Ribeira Brava, 3-0 
Louletano - Amora, 3-1 
Camacha - Oriental, 3-1 
Lusitania - Maritimo B, 3-2 
S. Antonio - Micaelense, 00 
Mafra - Pinhalnovense, 0-3 
Sporting B - Sintrense, 2-3 
Barreirense - Farense, 2-0 
Pontassolense - Odivelas, 2-1 

15* Jornada 
E. Vendas Novas - Olhanense 
Ribeira Brava - Louletano 
Amora • Camacha 
Oriental - Lusitania 
Maritimo B • Santo Antonio 
Micaelense - Mafra 
Pinhalnovense • Sporting B 
Sintrense - Barreirense 
Farense - Pontassolense 
O. Moscavide - Odivelas 

*î CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisao il# il# :f ♦ 
♦ " ■fe* %® 

SfRIE A 

CL EQUIPA J P 

SÉRIE B 

CL EQUIPA J P 

SÉRIE C 

CL EQUIPA J P CL EQUIPA 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 
1 MONÇÀO 13 27 
2 VILAVERDENSE 12 26 
3 VIANENSE 12 26 
4 VALENCIANO 12 24 
5JOANE 12 22 
6MIRANDELA 12 21 
7 SANDINENSES 12 2Ü 
8 CABECEIRENSE 12 18 
ÜSTA MARIA 12 18 
lOVALPAÇOS 12 16 
11 ESPOSENDE 13 16 
12 P. BARCA 12 15 
13 M. FONTE 12 12 
14 CERVEIRA 12 12 
15 MONTALEGRE 12 9 
16 REBORDELO 12 8 
17 AMARES 12 7 
18 RONFE 12 6 

I VILA REAL 12 26 
2A. LORDELO 12 26 
3 FIÀES 12 26 
4 RIBEIRÀO 12 23 
5 OLIVEIRENSE 12 17 
6 FAMALICÀO 12 17 
7 TIRSENSE 12 16 
8T. MONCORVO 12 16 
y LOUROSA 12 16 
lORIOTINTO 12 15 
II CANELAS 12 15 
12 PEDROUÇOS 12 15 
13 NOGUEIRENSE 12 14 
14 REBORDOSA 12 14 
15 CINFÀES 12 13 
16S.P. COVA 12 11 
17 P. BRANDÀO 12 11 
18 RÉGUA 12 6 

1 TOURIZENSE 12 27 
2 SOCIAL LAMAS 12 23 
3GAFANHA 12 22 
4 TOCHA 12 21 
5 PENALVA 12 21 
6S.JOÀOVER 12 18 
7 ANADIA 12 17 
8 F.ALGODRES 12 16 
y MILHEIROENSE 12 16 
lOCESARENSE 12 16 
11 ARRIFANENSE 12 16 
12AROUCA 12 14 
13 SANTACOMBADE 12 14 
14 MANGUALDE 12 14 
15 U. COIMBRA 12 13 
16 SATÀO 12 13 
17 VALECAMBRENS 12 12 
18 AGUIAR BEIRA 12 6 

1 SOURENSE 12 
2 AERANTES 12 
3 BENFICA CB 12 
4IDANHENSE 12 
5 PENICHE 12 
6 RIACHENSE 11 
7 LOURINHANENS 11 
8 TORRES NOVAS 12 
y RIO MAIOR 12 
10 CARANGUEJEIR 12 
11 BENEDITENSE 12 
12 FAZENDENSE 12 
13 GIN.ALCOBAÇA 12 
14 BIDOEIRENSE 12 
15 SERTANENSE 12 
16 ALQUEIDÀO 12 
17 MIRLNSE 12 
18 ALMEIRIM 12 

27 
27 
26 
24 
23 
21 
20 
17 
17 
14 
14 
13 
13 
11 
10 
7 
7 

ICASAPIA 12 27 
2 PORTOSANTENS 12 24 
3 SANTANA 13 23 
4 BENFICA B 12 21 
5 ALCOCHETENSE 13 20 
6 MONTIJO 13 20 
7 REAL 13 20 
8CAM. LOBOS 12 20 
y LOURES 12 20 
lOMALVEIRA 13 16 
111° DEZEMBRO 12 15 
12SANTACRUZENS 12 15 
13 VIALONGA 12 14 
14 CARREGADO 12 14 
15 ELVAS 12 13 
16MACHICO 12 12 
17 SACAVENENSE 12 11 
18 BENAVILENSE 13 3 

I ATLÉTICO ’ 12 28 
2VGAMA 12 27 
3 SILVES 12 26 
4IMORTAL 12 22 
5 U.SANTIAGO 12 21 
6 DESP. BETA 13 20 
7JUV.ÉVORA 12 18 
8LUSITANOVRS 12 18 
y FABRIL 12 18 
10 BEIRA-MAR 12 15 
II ALMANSILENSE 12 15 
12QUARTEIRENSE 12 12 
13MESSINENSE 12 11 
14 SEIXAL 12 10 
15 MONTE TRIGO 13 10 
16 SESIMBRA 12 10 
17 MOURA 12 10 
18 ESP.LAGOS 12 4 

T 
A 
D 
0 
S 

MmtçAû - VALPAçOS, 7-3 

CABBCEIRENSE - CERVEIRA, 1-0 

MIRANDEIA - SANDINENSES, 5-1 

£SPOSENI« - MONTALEGRE, 1-0 

PONTE DA BARCA -AMARES, 2-1 

MARIA FONTE - VILAVERDENSE, 0-1 
VlANENSE - REBORDELO, 2-1 
JOANE • ROIEE, 2-1 
VALENCIANO - SANTA MARIA, 3-1 

T 
] 
J 

NOGUEIRENSE • FAUAUCAO, 3-0 

Rio TINTO - REBORDOAA, 22 

A. LORDELO - OLIVEIRENSE, I-O 

S. P. CovA - CANELAS GAIA, 2-3 

VILA REAL - LOUROSA, 1-1 

RIBEIRAO • REGUA, 3-0 

PEDROUçOS - TIRSENSE, 3-2 

P. BRANDAO - CINTAES, 5-1 

T. MONCORVO - FiÆs, 1-3 

ARRIFANENSE - TOURIZENSE, 1-3 

ANAIHA • CESARENSE, 1-0 

MANGUALDE - A BEIRA, 6-1 

S.JOAO VER-VALECAMBRENSE, 2-1 

U. CcxuBRA • SANTACOMBADENSE, 2-2 

SOCIAL LAMAS - GAFANHA, 4-0 

AROUCA -TOCXA, 20 

PENALVA CATTELO • SATAO, 00 

MILHEIROENSE - F. ALGODRES, 1-2 

Idanhense - Faxendenie, 44) 
Btdoelraue - T. Novu, 1-3 
Almeirlm - Abnuttat, 03 
Sertutenae - Boiedltenae, 00 
A Serra - Sourenae, 2-4 
Benfica CB - Caranguejetra, 2-1 
Lourlnhanenae • Rio Malor, 1-1 
Gtnàalo Alcobapi - Mlrcsue, 2-1 
Rlachenae - Pankhe, 1-0 

CAMARA LOBOS • BENFICA B, 20 
ELVAS - VlAL(#1GA. 01 
PCWTOSANTENSE -BENAVILENSE, 100 
SACAVENSNSE • ALCOCHETENSE, 2-1 
LOURES - REAL, 23 

SANTANA - MACMICO, 2-1 
Mcmroo - SANTACRUZENSE, 1-1 

MALVEIRA - CASA PIA, 1-1 

CARREGADO • 1* DEZEMBRO, 2-2 

T 
A 
D 
0 
S 

M TRIGO - E. LAGOS, 30 

J. ÉVORA - LUSTTANO VRSA, 2-1 

SEDCAL - FABRIL BARREDO, 2-2 

D. B^JA • QUARTEIRENSE, 2-1 
MESSINENSB - V. GAMA, 1-1 

SiLVBS - U.S. CACëM, 12 

ALMANSILENSE - MOURA, 13 
ATL^nCO-lMOlTAL, 1-1 

BEDIA-MAR - SESDIBRA, 0-2 
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Casa chela em Coimbra 
Previsâo de lotaçâo esgotada para o Académica-Benfica 
É esperada uma 
"casa cheia" no 
jogo da Taça de 
Portugal entre a 
Académica e o 
Benfica. 
O encontre estâ 
agendado para o 
proximo dia 17 de 
Dezembro em 
Coimbra e os 
responsâveis da 
Associaçâo de 
Futebol daquela 
cidade (AFC) pre- 
vêem um grande 
afluxo de adeptos dos dois clubes. 
"Dado o preço dos bilhetes (entre sete e 21 
euros), sendo crivel e a importância do jogo 
prevemos lotaçâo esgotada, tal como acon- 
teceu a 29 de Outubro", afirmou à Lusa, 

Vitor Lopes, vice-presidente da AFC. 
Recorde-se que os encarnados "apadri- 
nharam" a estreia do Estâdio Cidade 
Coimbra, numa partida em que os lis- 
boetas bateram os "estudantes" por 3-1. 

Veto aos logos do V. Buimarâes 
DeclaraçSes de Pimenta Machada prevecam 
"indlgnaçàa" des àrliltras 
A Comissâo de Arbitragem da Liga e o 
Conselho de Arbitragem da Federaçâo jâ 
tomaram conhecimento do veto dos ârbi- 
tros aos jogos em que participa o Wôria de 
Guimarâes. 
Nove juizes, oito deles intemacionais, ji 
manifestaram a intençâo de nâo dirigir os 
encontros dos vimaranenses, enquanto 
nâo forem arquivados ou retirados os 
processos disciplinares instaurados na 
sequência das queixas do présidente dos 
minhotos, Pimenta Machado. 
Lucilio Baptista, Pedro Proença, Qlegârio 
Benquerença, Duarte Gomes, iyntônio 
Costa, Paulo Paraty, Paulo Costa, Joâo 

Ferreira e Bruno Paixào sào os ârbitros que 
levaram a cabo o "veto". 
A decisâo conta corn o apoio da 
Associaçâo Portuguesa de Arbitros de 
Futebol, cujo présidente, Vitor Reis, reite- 
rou a indignaçâo dos "homens do apito" 
relativamente às declaraçôes "abusivas" do 
dirigente do Vitôria de Guimarâes. 
Recorde-se que, no imcio de época, os 
responsâveis vimaranenses teceram 
fortes criticas às équipas de arbitragem, 
nâo sô pela voz de Pimenta Machado, 
como também por parte do entâo téeni- 
co Augusto Inâcio (agora substituido 
por Jorge Jesus). 

Mais um triunfo para Gustavo lima 
o velejador português Gustavo Lima, 
actual campeâo do Mundo da classe 
Laser, conquistou em Las Palmas, 

Espanha, o titulo da V Semana Ohmpica 
de Vela das Canârias na mesma classe. 
Gustavo Lima totalizou nove pontos. 

deixando para trâs os espanhôis Javier 
Hernandez (segundo) e Mariano 
Sarmiento (terceiro) a sete e 20 pontos de 
distâneia, respectivamente. 
Na mesma prova, Francisco Lobato que- 
dou-se pela quinta posiçâo. 

QUE nz A DKRENÇA COM ESPECliUS TODOS OS DUS! 

Os clientes de Kluk Kluck's votaram e deram a 

sua primazia aos nossos frangos. Osfrangos 
mais baratos de Mississauga. 

Para além dos saborosos Frangos no Espeto e na 

Brasa, tem também 

diariamente outros sabores de Portugal: Mâo de 
Vaca, Feijoada, Dobrada, Bacalhau de mil 

maneiras, Polvo Guizado, Lulas, Sopas, 

Saladas. Sandes e muito mais! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MiSSiSSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE! 

905 2724459 

Aceito a 
sua casa 

em troca... 
Se comprar 

a sua 
prôxima 

casa comigo! 

Weston/Rogers $ 209,900 
Casa de Portugueses - Lindo Bungalow separa- 
do, corn driveway privado. Ideal para começar. 
Tem 4 divisées e sala de recreio na cave. 
Cozinha moderna. $10.500. de entrada e 
$256.95 por semana. 

Fernando Vilhena: 416 536-5600 

PâM UMA AVALIAÇAO GRÂm DA $m CASA (416) 536-5600 

Dufferin/lawrence 
Zona muito procurada. Bungalow em tijolo. 5 
divisôes, 3 quartos de cama. Tem garagem e 
cave acabada. Estâ em boas condiçôes. Bom 
preço para esta zona. $14.495. de entrada e 
$354.00 por semana. Entrega imediata. 

Fernando Vilhena: 416 536-5600 
Venda a sua casa com Fernando Vilhena e 

pode pagar s6 $990 de comissâo. 
Informe-se chamando para 416-536-5600 ou 

visite www.premoreadvantagerealty.com 

Portugal goleia Polônia 
na aualificaçâo para o 
Mundial de Futsal 
A selecçâo portuguesa 

deu um passo de gigante 

rumo ao Campeonato do 

Mundo de Futsal que se 

vai realizar em Taiwan, 

no ano de 2004. 

A turma das quinas foi a 

Chorzow vencer a 

selecçâo polaca por 7-2 

na primeira mâo do 

"playoff de apuramento. 

O conjunto de Orlando 

Duarte chegou ao inter- 

valo a ganhar por 4-0 e, 

apesar da reaeçâo do 

adversârio que reduziu 
para 5-2, o maior pode- 

rio de Portugal falou 

mais alto: Joel e Majô selaram o 

triunfo por uns expressivos 7-2. 

No final da partida, o seleccionador 

Orlando Duarte confessou estar 

extremamente agradado corn a ati- 

tude dos jogadores. "Foi uma grande 

atitude dos jogadores, aliada a eleva- 

dos indices de disciplina tâctica e de 

concentraçâo que nos permitiu 

chegar a este resultado bastante posi- 

tive", afirmou Orlando Duarte à 

Lusa. 

O segundo jogo estâ agendado para o 

proximo dia 17 de Dezembro às 21 

horas, no Pavilhâo Acâcio Rosa no 

Restelo. 
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E 0 FC Porto ali âo porto 
A jornada 13 foi um pouco aziaga para a 
équipa do FC Porto na sua deslocaçào à 
Madeira, tendo empatado com o 
Maritimo, por 2-2. Nada de anormal, tudo 
bem, tudo azul. O FC Porto continua na 
frente, isoladissimo, a 5 e a 6 pontos de 
distancia dos rivais Sporting e Benfica, 
respectivamente. 
Sporting e Benfica, por sua vez, cumpri- 
ram nas viagens à Amadora e a Paços de 
Ferreira, ganhando folgadamente ao 
Estrela da Amadora e Paços de Ferreira, 
por 4-1 e 3-0, respectivamente, sem apelo 
nem agravo. O Beira Mar continua a sur- 

preender e a vencer. Desta 
vez a vitima foi o Belenenses, que bateu 
por 2-0, num jogo que teve algumas coisas 
feias. O Boavista venceu o Moreirense, 
por 1-0. O Rio Ave deu "golpe mortal" ao 
treinador vimaranense, ao ganhar ao 
Guimarâes, por um vulgar 1-0. O 
Guimaràes ficou numa situaçào aflitiva, 
corn apenas 10 pontos em 13 jogos. Para 
quem tinha pretensôes a grandes voos, 
esta mal de mais... Ficou a navegar nas 
mesmas àguas turvas do Estrela da 
Amadora e do Paços de Ferreira. Alguém 
tem de ficar no fim, nào é? 
No lo. de Maio, o Sp. Braga venceu a 
Uniâo de Leiria, por 3-1. O Alverca 
"limpou-se" perante a Académica, ganhan- 
do por 2-1 e, em Barcelos, o Gil Vicente 
fez um "resultado histôrico" corn o 
Nacional da Madeira, um empâte raro, 
por 4-4. Grandes golos, bonito desafio. 
Quando as équipas atacam, os golos 
acontecem. 

A jornada 14, jâ "câ canta" corn os 
seguintes jogos: 
Sexta-feira, dia 12, às 16h00, jogo de afli- 
tos entre o V. Guimarâes-Paços de 
Ferreira, corn imagens na SporTV. 
Sâbado, dia 13, às llhOO, Académica-Rio 
Ave e Uniâo de Leiria-E. da Amadora (no 
Estâdio da Marinha Grande). 
As 14h30, o Sporting-Boavista, corn trans- 
missâo na SporTV. As 16hl5, Benfica-Sp. 
Braga, com transmissâo na RTPi. 
No Domingo, dia 14, às llhOO, Nacional- 
Maritimo (os rivais da Madeira) e 
Moreirense-Gil Vicente. Às 13h00, 
Belenenses-Alverca corn imagens na 
SporTV e, às 15hl5, FC Porto-Beira Mar, 
corn transmissâo na SporTV. 
Bom, vamos ter surpresas? Era bom, 
mas nunca se sabe onde elas acontecem. 
Mas que acontecem, é uma grande 
verdade! 

JMC 

Zidane e Ronaldo promovom logo de boneflcência 

O encontre, agendado para a prôxima 
segunda-feira, em Basileia, sera presencia- 
do por 30 mil espectadores e contarâ corn 
a presença de alguns futebolistas lusos. 
Vitor Baia é apenas uma das "estrelas" e, 
curiosamente, ira encontrar o selec- 
cionador nacional, Luiz Felipe Scolari. 
Zidane e Ronaldo sâo os promotores do 
jogo de benefîcência que se irâ realizar em 
Basileia no âmbito do Programa das 
Naçôes Unidas para o desenvolvimento. 
Os dois futebolistas convidaram Pelé para 
participar na partida de segunda-feira, mas 
o "rei" jâ declinou o convite pela voz do seu 
conselheiro, José Fornos Rodrigues, que 
alegou "incompatibilidade de agenda". 
Os jogadores convidados serâo repartidos 
por duas équipas patrocinadas pelas mar- 
cas Adidas, no caso da formaçâo de 
Zidane, e Nike, utilizada por Ronaldo. 
A formaçâo "Ronaldo e amigos" 
defrontarâ uma équipa denominada por 
"Zidane e amigos", num dia em que as 
"estrelas" se unem contra a pobreza no 
Mundo. 
"E importante para nos estarmos aqui. 

Nâo é um jogo de Ronaldo contra Zidane, 
mas sim contra a pobreza", afirmou o 
médio francês do Real Madrid. 
A équipa de "Zizou" sera orientada pelo 
antigo seleccionador francês, Aimé 
Jacquet, coadjuvado por Vicente Del 
Bosque, enquanto que do outro lado 
estarâo Luiz Felipe Scolari e Carlos 
Alberto Parreira. 
Vârios jogadores portugueses vâo partici- 
par na partida, entre os quais Vitor Baia. 
O guarda-redes do FC Porto ainda nâo foi 
chamado à selecçâo nacional desde que 
"Felipâo" passou a orientar a turma das 
quinas e, curiosamente, vai ter 
um primeiro contacto corn o técnico 
"canarinho": no final do jogo frente ao 
Real Madrid, Baia negou a existência de 
um conflito corn Scolari e disse que irâ 
"cumprimentar" o seleccionador campeâo 
do Mundo pelo Brasil. 
Lista dos jogadores participantes: 
Guarda-redes: Buffon (Juventus ), Barthez 
(Manchester United), Casillas (Real 
Madrid), Vitor Baia (FC Porto), Toldo 
(Inter Milâo) e Ricardo (Sporting). 
Defesas: Thuram (Juventus), Sergi 
(Atlético Madrid), Michel Salgado (Real 
Madrid), Roberto Carlos (Real Madrid), 
Sol Campbell (Arsenal), Marco Materazzi 
(Inter Milâo), Edmilson (Lyon), Zanetti 
(Inter Milâo), Vicent Candela (AS Roma), 
Laurent Blanc, Aldair (Génova), Roque 
Junior (Leeds), Yakin (Basileia), Desailly 
(Chelsea), Samuel (AS Roma), Chivu (AS 
Roma), Coco (Inter), Cole (Arsenal), Puyol 
(FC Barcelona), Mexés (Auxerre), 
Boumsong (Auxerre), Stam (Lazio), 
Belletti (Villarreal), Fernando Couto 

(Lazio Roma), Junior (Parma) e Hierro (Al- 
Rayan). 
Médios: Figo (Real Madrid), Emerson (AS 
Roma), De Pedro (Real Sociedad), Vieira 
(Arsenal), Makelele (Chelsea), Djalminha 
(Deportivo da Corunha), Ronaldinho (FC 
Barcelona), Kily Gonzalez (Inter Milâo), 
Luis Enrique (FC Barcelona), Overmars 
(FC Barcelona), Veron (Chelsea), Albertini 
(Lazio Roma), Baraja (Valência), Denilson 
(Bétis Sevilha), Zidane (Real Madrid), 
Baggio (Brescia), Aimar (Valência), 
Beckham (Real Madrid), Pires (Arsenal), 
Déco (FC Porto), Davids (Juventus), 
Helguera (Real Madrid), Gilberto Silva 

(Arsenal), Nakata (Parma), Nedved 
(Juventus Turim), Juninho (Lyon), Petit 
(Chelsea), Berger (Portsmouth), Duff 
(Chelsea), Joaquin (Bétis Sevilha), Geremi 
(Chelsea) e Guardiola (Al-Ahli). 
Avançados: Trezeguet (Juventus), Del 
Piero Quventus), Raul (Real Madrid), 
Kluivert (FC Barcelona), Owen 
(Liverpool), Vieri (Inter Milâo), Mutu 
(Chelsea), Crespo (Chelsea), Joâo Pinto 
(Sporting), Fernando Torres (Atlético 
Madrid), Kezman (PSV Eindhoven), 
Henry (Arsenal), Totti (AS Roma), Eto'o 
(Maiorca), Claudio Lopez (Lazio Roma) e 
Cissé (Auxerre). 

* Leitâo à Bairrada 
* Frango na Brasa 
* Chanfrana 
* CabritoAssado 
* Arroz de Marisco 
* Caldeirada de Peixe 
e outras especilidades 

Carlos Alberto Nunes 
Proprietario 

Tel.: 416-531-6912 
662-A Lansdowne Ave., Toronto, ON M6H 3Y8 
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iJSfQÆ': 'If ’Û 

um carro 

POUPAR esta iia ordeiti do 
dial Para POUPAR um lugar 

dcve visHar, jà! 
R & S Inc. tern tudo o précisa para 
POUPAR tempo e dinheiro. Boa 
localizaçâo e toda a variedade de pro- 
dutos, tais como: Roupas, 
Brinquedos, Produtos de Higiene e 
Limpeza, Tapetes, Carpetes, Relogios 
de Sala, Loiças, Vidros e muitos, 
muitos outros artigos, a preços 
incriveis. 
So vendo é que acredita. Apresse-æe, esta oferta é por tempo Hmitado. 

PERCSUNTA: 
-EM QUE JOGOS OUMPICOS MORREU O MARATONISTA 

PORTUGUES FRANCISCO IAZAROP 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

Nome: O MILéNIO - CONCURSO LAHATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

Morada: 
RESPOSTA SERÂ ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DiA 08 DE DEZEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

OPCULtlOSO Dt SEI! POPTUCUtS Vencedor da 
semana anterior: 

BOB RAJ’O.SO CONVIDAO A RESPONDER 

SEMANAEMI:NTF. A UMA SIMPLES PERGUNTA 

* SOBRE FUTF.BOI 

TEN TE E GANHE VALIOSOS PRTMIOS! 

Vitor Claro, Toronto 
Resp.: 8 de Junho de 1961 

A cerveja da 

comunidade 

TMW' 

Pam todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


