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FESTA DE NATAL DAS 
CRIANÇAS, realizaçâo 
conjunta da Casa do 
Alentejo e da CIRV-fm no 
passado sàbado 13 de 
Dezembro. Uma Testa que 
decorreu de forma 
brilhante onde os mais 
pequenos se sentiram em 
sua casa. w 
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^ TAKE-OUr^O^ 

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

* Leitâo à Bairrada • Cabrito Assado 
* Coelho Assado * Pem Assado 

• Arroz de Marisco • Marisco, Peixe 
e Bacalhau. 

Desejamos a todos 
os clientes e amigos 

um Feliz Natal e 
Prôspero Ano Novol 

Tel.: 416-658-9571 
370 Oakwood Ave. (at Rogers), Toronto, ON 

Hours: 
MON WED 
9 am to B pm 
Tinm SAT 

9 am to K) pm 
SON 

9 am to 7 pm 

IMA eUA 
OaiVIPAIMHIA 

<2 SUCL! Estima ^ 

o/poia asta 



2 Quinta-feira, 18 de Dezembro, 2003 COMUMIDADE O Milénio 

Enquanto Maria Fernanda pôe a flor na 
lapela,José Mario Coelho dirige a palavra 

^ aos présentes na Festa da Crianca. 

NaM das GilMiças- 
Casa da JUaaiaia 

Mais uma vez as salas da Casa do Alentejo 
-restaurante e salâo nobre- foram pequeneis 
para tanta gente miüda e... graùda! A bara- 
funda habitual com os mais pequenos a 
correr, a saltar e a gargalhar a-vontade. 
Todos à rédea solta! Em feliz harmonia e 
barulheira. As crianças deram largas à sua 
alegria perante os olhares "ciumentos" dos 
adultos que, desejosos também de brincar 
e deitar para fora as suas frustraçôes, 
oprimidos pela sociedade, educaçâo e pre- 
conceitos, calam-se e... consentem! 
Ai, se todos fôssemos crianças! Que bom 
séria, expulsar de dentro de nos o que nos 
aflige e violenta...! 
Bom, vamos à nossa grande e tradicional 
festa de Natal. 
Sala cheia "até às costuras", muito ruido 

grands ctnvMo ns 
sem poluiçào sonora, 
muitas fantasias e 
fotografias corn o Pai 
Natal, uma "onda ver- 
melha" sempre a nave- 
gar entre a garotada. 
Para começo, a pre- 
sença do espectâculo 
"The Beauty & The 
Beast", com varias canti- 
gas infantis. A dupla 
contagiou as crianças 
que nâo se fizeram 
rogadas em cantar tam- 
bém. Foi um começo 
brilhante. Seguiu-se o deram os alimentos e bebidas. A seguir, às 
lanche das crianças. Onde hâ fartura, hâ 17h00 em ponto, corn o apoio de TNT 
sempre sobras. Bern hajam todos quantos Productions, do incansâvel Tony Silva, a 

Maria Fernanda iniciou a trans- 
missâo em directe do espectâcu- 
lo através da CIRV-fm. 
Desfilaram, graciosamente e 
plenos de satisfaçâo, os intér- 
pretes Mario Marinho, Michelle 
Madeira e Tony Câmara. Maria 
Fernanda chamou ao palco o 
José Mario Coelho para, em 
nome de Frank Alvarez e de 
todos quantos trabalham na 
CIRV-fm, FPtv e O Milénio, 
agradecer o apoio de todos e 
enviar os desejos de Feliz Natal 
à Comunidade Portuguesa em 
gérai, corn enfâse nas crianças. 
Casa do Alentejo, artistas e 
patrocinadores, e votos de um 
2004 bem melhor que este que 
esta prestes a chegar ao fim. 
O palco encheu-se de novo, 
agora corn a presença do Duo 
Sàolindas, Sara Ferreira, 
Jéssica Amaro, Tony 
"Starlight" Melo, Ana Patricia e 
Sarah Pacheco. 
O Présidente da Casa do 
Alentejo, Carlos Sousa, subiu 
ao palco para agradecer a pre- 
sença de todos, sem esquecer 
os "media", particularmente, o 
parceiro da festa, a CIRV-fm, e 
os patrocinadores do aconteci- 
mento. 

Présidente Cartos de 
Huuna ugrudecendoa 
partinpacêo e apenos 
recebidos pela Casa 
duAlmteja. 

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

mercearias, etc. 

3635 Cawthra Rd. Mississauga 
e Burnhamthorpe) 

005~270-319S Boas Festasl 

NOVA ESPESA.\Ç 
EM BRAMPTON 
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www.portuguese-chicken.com 
FECHADO Às 2**FE1RAS 

jJUJâîS: 3* A SAB. llAM - 8PM 
DOMINGOS 11AM - 6PM 

Combos 5 NUGGETS COM BATATAS FRETAS E ^ ■ QQ 

UMA BEBroA DA COCA COLA DE 59iML 4. .t» 

M 1 LB. DE ASAS E UMA B£Bn>A DA COCA COLA$0 QQ 

wlilllUli mit DE 591ML (ADICIONAR $1.10 PARA BATATAS FRITAS) 

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

Combo ^3 

Combo ^4 
M50  

STEAK SANDWICH E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

1/2 GALINHA COM ARROZ E BATATAS ASSADAS 

COM UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

$C 90 
Va 

HWY 7 

WILLIAMS PRWY. 

QUEEN ST. 
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Para finalizar, apresentou-se o Grupo 
Coral Feminino da Casa do Alentejo, 
onde se integrava o Pai Natal e, a seguir, o 
Grupo Coral Infantil Kipapo. 

Claro, o epilogo ideal do acontecimento 
chegou corn o Pai Natal a distribuir pren- 
das pelos meninos e meninas présentés. 
Lindo. 

Foi como que uma maratona que parece 
nâo chegar ao fim. A Casa do Alentejo e 
CIRv-fm, tal como os patrocinadores. 
Montepio Gérai, Nova Era Bakery, 
Newport Fish Importers, Azores Car 
Sales, Arco Iris Constructions, Joel da 
Naia Immigration Counsel e Top Line 

Roofing & Sheet Metal, sem esquecer os 
artistas jâ mencionados e os muitos volun- 
târios que nâo sabem dizer nâo, estâo de 
parabéns. 
Com gente assim, o Natal das Crianças de 
2004... jâ começou! 

Carlos Soares e Soraia Prevides 

sem vertebras 

o Comité das Celebraçôes do 50°. aniversârio da 
Imigraçâo Portuguesa para o Canadâ -"50 Anos-Uma 
Celebraçâo Luso-Canadiana"-, realizou o encerra- 
mento dos festejos, no Sâbado, 13 de Dezembro (o 13 
fez sempre companhia às comemoraçôes; chegada a 
13 de Maio de 1953, inicio dos festejos em 13 de 
Janeiro de 2003 e o encerramento na data jâ men- 
cionada), na Igreja Catolica de Santa Maria, no 
Portugal Square/Bathurst St., em Toronto, a 
primeira Igreja Luso-Canadiana, portaiito, local 
ideal para o fecho. 
Houve Missa em memôria daqueles que jâ partiram 
e por todos quantos ainda estâo entre nos. O Padre 
Libôrio cedeu a Igreja de Santa Maria para o efeito 
e presidiu às cerimônias religiosas. Depois, o con- 
vivio amigo com os PIONEIROS e gente dos velhos 
tempos, em harmonia corn todos aqueles que hoje 
desfrutam das facilidades' conquistadas pelos que 
chegaram em 1953 e anos imediatos. 
50 anos é muito para uma pessoa e quase nada para 
uma comunidade. 

Mesmo assim, pese os 
"velhos do Restelo", na 
nossa simples opiniâo, a 
Comunidade Portuguesa 
soube, pouco a pouco, 
sem grandes alardes, 
subir a pulso a "corda 
bamba" da nova vida 
em terra iria e de fala 
estranha. Conquistâmos 
um lugar e desenvolve- 
mos o possivel dentro 
dos nossos limites e aspi- 
raçôes. Nâo somos tâo maus como alguns pintam 
nem tâo bons como séria desejâvel. Afinal, diz o 
Povo, no meio estâ a virtude. O nosso meio estâ no 
ponto de eboliçâo para outras caminhadas, mais pré- 
cisas, mais progressivas, mais capazes de nos dar o 
fôlego para chegar a meta desejada. Até lâ, hâ que 
continuar a dizer: 
OBRJGADO, PIONEIROS! Estamos todos gratos e 

vamos fazer os possiveis por conseguir merecer o 
vosso esforço e sacrificios. E uma promessa... para 
cumprir! 
Velhos companheiros da primeira hora, desejamo- 
vos muito saùde, momentos felizes e que, diaria- 
mente, o Natal vos acompanhe! 
As militas festas e homenagens que vos foram feitas 
ainda foram poucas. 

JMC 
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Jà armou a sua ârvore 
de Natal? 
Estâmes na época natalîcia e, 
abrilhantar a festa Cciseira corn uma 
ârvore de Natal, é uma das 
tradiçôes mais queridas e admi- 
radas pelos mais pequenos. E no 
verde da ârvore que as luzinhas 
brilham, as ornamentaçôes dâo 
vida à festa e os brinquedos 
para as crianças, tal como 
as varias prendas para os 
familiares, dâo emoçâo à 
noite corn a abertura e 
entrega dos mesmos. Mas 
afinal, porquê NATAL? 
Sabe quai é a origem do 
nome NATAL? 
No dicionârio, lê-se que 
NATAL provém do 
latim -NATALE-, que 
significa o dia do 
nascimento de 
Jesus, ainda o 
dia do aniversârio 
do nascimento 
de qualquer pes- 
soa, também o 
dia 25 de 
Dezembro, 
em qne se 
comemora o 
nascimento 
de Jesus 
Cristo e, 
por fim, 
a cançâo 
popular relati- 
va ao nascimen- 
to de Cristo. 
Outras pesquisas indicam-nos que na antiga 
Roma, haviam determinadas festas e jogos, 
celebradas em honra dos deuses que pre- 
sidiam aos nascimentos, chamavam-se 
NATALICIAS. Assim, poderemos concluir 
que se no Natal se festeja o nascimento de 
Jesus, as festas dos romanos tinham de se 
chamar natalicias por celebrarem também 
os nascimentos. 
NATAL é pura e simplesmente a comemo- 
raçào do nascimento. 
Por sua vez, a ârvore de Natal parece que 

nasceu no Egipto Antigo. Era 
constituida por uma pequena 
pirâmide de madeira, construida à 
semelhança dos gigantescos 
monumentos, como simbolo da 
cultura e prosperidade. 
Aconteceu entào, que a ideia foi 
levada da terra dos faraôs para 
as regiôes do norte da Europa, 
onde parte da populaçào ger- 
mânica e russa a adaptou para 
celebrar o solisticio de 
Inverno, o regresso do Sol e 
do calor, cujo conceito esta- 
va exactamente ligado ao 
Sul, ao Egipto. Diz-se que 
foi Martinho Lutero quem 
introduziu o Abeto como 
substituto da simbôlica 
pirâmide egipsia, cuja 
forma efectivamente, 

recordar. Diz a 
que Lutero ao 

passear ao crepüsculo, 
numa tarde de 
Inverno, no grande 
parque do castelo de 
Wartbourg, viu que 
os Abetos desta- 
cavam a sua massa 
sombria sobre a 
brancura da neve. 
Lutero quis pro- 
longar a beleza 
deste espectâcu- 
lo, transpor- 
tando um 
p e q U e n o 

Abeto para o seu gabinete de trabalho e 
acendendo as vêlas nos sens ramos, para 
tentar reproduzir o halo luminoso que o Sol 
poente fazia cintilar à volta das ârvores do 
parque. Este costume foi rapidamente adap- 
tado, um pouco por toda a parte. 
Bom, prosseguindo a tradiçâo, vamos entâo 
armar uma bonita ârvore de NATAL para 
comemorarmos o nascimento de Jesus 
Cristo, o nascimento de todos nos! 

Bom NATAL, amigos. 

Foto da semana 

Martin pede julgamento 
internacional para Saddam 
Hpssein 
o primeiro ministro Paul 
Martin feUcitou as tropas 
americanas pela captura de 
Saddam Hussein, adicio- 
nando que o ditador depos- 
to deveria ser julgado 
perante um tribunal reco- 
nhecido pela comunidade 
internacional. Paul Martin 
disse que a captura de 
Saddam Hussein vem auxiliar os 
esforços de reconstruçâo no Iraque. 
“Agora que foi capturado, nâo tenho 
dûvida de podermos trabalhar a 
reconstruçâo a um nivel muito 
diferente”, adicionou. “Esta captura 
représenta uma excelente vitôria para as 
forças da coligaçâo, mas os maiores 
vencedores sâo os iraquianos”. 
O Canadâ sempre se opôs à invasâo do 
Iraque liderada pelos Estados Unidos da 
América, mas jâ prometeu $300 milhôes 
de dôlares para a reconstruçâo do pais. 
Ao que ptvirtual.com apurou, o 
primeiro ministro canadiano foi infor- 
mado da captura de Saddam na manhâ 
de domingo e logo enviou telegramas de 
felicitaçôes ao présidente americano 
George Bush e ao primeiro ministro 
britânico. Tony Blair. 
As autoridades iraquianas querem que 
Saddam Hussein seja julgado perante 

um tribunal de crimes de guerra criado 
a semana passada. No entanto, Martin 
disse que “o importante é que seja julga- 
do perante um tribunal que seja.justo, 
credivel e reconhecido internacional- 
mente”, adicionando que existera vârias 
maneiras de implementar este sistema. 
Saddam Hussein foi encontrado no 
fundo do que as forças militares ameri- 
canas chamam de “buraco da aranha”, 
com cerca de dois métros de profundi- 
dade e suficiente largura para uma pes- 
soa se deitar. As forças militares 
descreveram-no como “cooperativo”, 
tendo-se rendido sem luta. 
O ainda lider da Aliança Canadiana 
Stephen Harper, apoiante da guerra, 
disse que a captura de Saddam repre- 
sentou “um grande dia para os 
iraquianos, um grande dia para a coli- 
gaçâo e um grande dia para os que sem- 
pre lutaram pelo direito e a razâo”. 

Novo primeiro ministro esboça 
regras mais rigorosas de ética 
Os ministros fédérais jâ receberam 
ordem para obedecer a directizes mais 
rigorosas sobre conflitos de interesse, um 
passo que o primeiro ministro espera vir 
a “restaurar a confiança dos canadianos” 
no governo. Paul Martin também 
reiterou uma promessa para apresentar, 
jâ no ano novo, legislaçâo que ira esta- 
belecer um comissârio independente de 
ética para reforçar as regras. 
“Vamos mudar a maneira em como as 
coisas funcionam em Otava”, disse 
Martin aos jornalistas, sâbado, depois da 
primeiro reuniâo com o novo governo. 

Todos os ministros receberam um 
manual onde encontram todas as regras 
que devem obedecer, incluindo: 
proibiçâo para aceitar viajar em 
aeronaves privadas, a menos que 
aprovada com tempo pelo comissârio de 
ética; uma exigência de informar com 30 
dias de antecedência quando viajarem 
em aeronaves privadas; regras mais 
restritas ligadas a vârios bénéficiés, 
incluindo aceitar prendas ou ofertas de 
hospitalidade; declaraçâo pùblica de 
despesas de todos os ministros, asses- 
sores e empregados civis. 

Casa Toste Ltd. 
Armazém Português 
Aberto ao Püblico 

WHOLF 

Toste Bakery 

BOAS 

FESTAS 

Especializados em Massa Sovada 
Famoso pâo de leite * Bolo Rei Caseiro 

BacaUiau • Peixe congelado • Mariscos sempre 
frescos todos os dias * Mercearias * Queijos * e 

Produtos Portugueses 

Preços de armazém igos, 566-0295 
2480 Cawthra Road, unit 3, Mississauga, 
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Associaçâo de Barcelos - Preservaçâo das tradiçôes 

VISITE Jà A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

üJiJlJj’ ijL iJJJJ ■J'uiUJJiJJ 
416-53S-1133 

Embora com apenas duas representaçôes 
da informaçâo, os mestres Paulo Pato e 
Abilio Campos, ministraram a ultima aula 
musical da época, mais em alegre confra- 
ternizaçâo de notas e melodias populares 
de Portugal e, naturalmente, cançôes de 
Natal. 
A sempre simpâtica e activa Graça de 
Sousa fez as honras da casa, dirigindo 
palavras de incintivo aos alunos de 

dois belos relôgios para que nào se 
esqueçam de chegar a horas! Inverteram-se 
os papéis? 
Parabéns aos alunos, Michael Pereira, 
Brian, Alexandre e Diana Vasconcelos, 
Priscilla Miranda, Manuel Oliveira, 
Juliana Sousa, Manuel Barbosa, Janet da 
Cruz, Fâtima da Silva, Artur da Silva, 
Vanessa Pereira, Francelina Barbaro, 
Brian e Melanie Torres, Miguel e Adriano 

cavaquinho, a maioria jovens, mas com 
alguns apaixonados da mùsica jâ mais 
maduros, e desejando-lhes Bom Natal e 
um regresso feliz às aulas de mùsica em 
2004. Salientou o esforço e o amor às 
tradiçôes musicais dos mestres Paulo Pato 
e Abilio Campos. Aliâs, os alunos nao 
esqueceram os mestres e ofereceram-Uies 

Nascimento, Rosa Pinheiro e Steven 
Pereira. Gente que gosta de tocar 
cavaquinho, gente que tern aproveitamen- 
to na aprendizagem e que, quern sabe?. 

amanhâ serâo os mestres dos 
vindouros. Estâo todos de 
parabéns! 
Carlos Miranda, responsâvel 
do grupo merece felicitaçôes 
pela continua batalha em 
prol da cultura barcelense, 
extensivos à Graça de Sousa 
e ao Présidente da 
Associaçâo Migrante de 
Barcelos, Licinio Silva. 
Manter as tradiçôes da terra- 
mâe é uma obrigaçâo de 
todos. Na Associaçâo 
Migrante de Barcelos as 

tradiçôes sào preservadas e divulgadas. 
Obrigado. 

JMC/Bemardete Gouveia 

0 prôprio Pai Natal se surpreeRdeu: 
-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 ARTNOV 
tem tanto para dar 
que nem o Pai Natal 
conseg^e dar mais. 

Na sede-social da Associaçâo Migrante de 
Barcelos, fisicamente pequena mas de 
aima enorme, teve lugar um singelo mas 
significativo momento de confraterniza- 
çào entre dirigentes, alunos da Escola de 
Instrumentes (Cavaquinhos), mestres e 
ôrgàos de comunicaçâo social de lingua 
portuguesa. 

ytXanuaù. da ^iûva 

lïfâŒiQHi ïM axû \MM (aa smmm, mm a aoâso) \M asMia 
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 Pai Natal tem ainda para si uma sala de estar, um quarto 

de cama, um sofà, sala de jantar... 

Tel.: (416) 

Simplesmente a MQ/S Quente ^^ 

\ Agora 
ENTREGASAO 

w O DOMICiUO em novo 
SACO TÉRMICO! 

6,439-0000 

E,tome nota: 
pode comprar tudo isto e sô começar a pagar em 2005. 
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Gratidâo dos Pioneiros 
Açorianos 

Os oito PIONEIROS Açorianos que se 
encontraram nos Açores a convite do 
Governo Regional, vêm por este meio 
agradecer à Comissâo Organizadora das 
Comemoraçôes "50 Anos-Uma 
Comemoraçâo Luso-Canadiana", 
Consulado de Portugal, ACAPO, City 
TV, Gente da Nossa, OMNI-TV, CIRV- 
fm, estaçôes de râdio, jornais, clubes, asso- 
ciaçôes, igrejas, bancos, comerciantes, e a 
todos quantos se esforçaram ao longo do 

ano para proporcionarem homenagens 
aos PIONEIROS e contribuirem para o 
bom nome da Comunidade. 
Aproveitam a quadra natalicia para dese- 
jar a todos um alegre e Santo Natal e um 
Ano Novo prôspero e feliz. 
O nosso sincero OBRIGADO! 
CIRV-fm, FPtv e O Milénio agradecem e 
rétribuera os desejos de felicidades e for- 
mulam votos de muita saùde para os PIO- 
NEIROS e suas familias. 

Bom Naial 
e Feliz Ano 

Nâo se esqueça delà. 
Nâo se esqueça de si, 

FRANKé^lVÜiQlJAlJNO.CA 

.1 iv 
lâride’açcsfsôrios para homenï 

illennium 

COMIINICADO DE IMPRENSA 
O BCP - Banco Comercial Português, anunciou no passado dia 23 de 

Outubro a alteraçâo da sua desginaçâo para Millennium bcp. Esta 

mudança représenta um novo passo na consolidaçâo do maior grupo 

financeiro privado português que, a partir de agora, passarâ a ter um 

ünico nome, o quai irâ substituir as quatro marcas actuals: BCP, 

Atlântico, Sottomayor e NovaRede. Como referiu o Chairman do Grupo 

BCP, Eng. Jardim Gonçalves, durante a conferência de imprensa para 

apresenctaçâo da nova marca, esta estratégia représenta "um projecto de 

refundaçào do banco". 

A escolha do nome hâ jâ algum tempo que estava definida, mas o seu 

arranque sô ocorrerâ em Janeiro de 2004. Daqui até lâ, o BCP vai 

mudar a fachada das suas 1080 agências, arrancar com uma campanha 

publicitâria e preparar a mudança de todo o suporte de papel e outros 

materials com as marcas e designaçôes antigas. Nesta operaçâo o grupo 

financeiro irâ investir 11,4 milhôes de euros. Com este realinhamento 

das marcas, o BCP estima obter proveitos na ordem dos 100 milhôes de 

euros no espaço de très anos. A unificaçào das marcas proporcionarâ, 

igualmente, importantes reduçôes de custos relacionados com campa- 

nhas de marketing, pois em vez de ter que anunciar produtos para qua- 

tro marcas, o grupo passarâ a ter apenas campanhas transversais, as 

quais abrangerâo a totalidade dos clientes e canais de distribuiçâo. 

Para Jardim Gonçalves, esta nova refundaçào do banco résulta igual- 

mente na conclusâo de uma etapa importante. "Até agora, estivemos 

fortemente empenhados em resolver os problemas das instituiçôes que 

fomos adquirindo. Hoje, isso estâ tudo ultrapassado e vamos poder 

dedicar-nos em exclusive aos nossos clientes". 

A nova marca ùnica "Millennium bcp" vai ser implementada em todo o 

territôrio nacional, mas a sua definiçâo foi pensada com a perspectiva de 

mais tarde poder ser usada internacionalmente. Alias, a marca 

Millennium existe jâ no mercado polaco, onde o Grupo BCP detém uma 

operaçâo financeira com cerca de 400 agências. Na América do Norte o 

Grupo BCP conta actualmente com operaçôes bancârias nos Estados 

Unidos e Canadâ, em ambos os casos, sob a designaçào bcpbank. 

Segundo declaraçôes do Chairman do bcpbank, Dr. Pedro Belo, "de 

momento os bancos do Grupo na América do Norte nâo sofrerâo qual- 

quer alteraçâo de designaçào, mantendo, por isso, a marca bcpbank, a 

quai esta fortemente enraizada nas nossas comunidades". 

O responsavel por estas operaçôes referiu ainda que "a mudança de 

nome do Grupo em Portugal para Millennium serâ benéfica para a 

Comunidade Portuguesa emigrada nos Estados Unidos e Canadâ, na 

medida em que os clientes dos até agora SottoMayor, Atlântico, 

NovaRede e BCP serâo agora clientes de uma ünica marca - o 

Millennium. Para além de facilitar a comunicaçâo com os clientes, a 

marca ùnica permitirâ ainda aos nossos émigrantes, sempre que estes se 

deslocam a Portugal, tratar de todos os seus assuntos financeiros em 

qualquer uma das 1080 agências do Millennium, quando antigamente 

tenderiam a ir a agência onde tinham conta". 

A marca "Millennium bcp" visa, pois, alcançar um maior crescimento do 

Grupo, actualmente com mais de très milhôes de clientes em portugal. A 

estratégia de segmentaçào serâ reforçada, ficando as diversas âreas do 

negôcio abrangidas pela mesma marca. A banca de investimento ficarâ 

de fora, para jâ, estando a ser estudada a forma como vai ser integrada 

na marca ùnica. 

Os estudos de mercado realizados para o lançamento da nova designaçào 

confirmaram que a marca Millennium traduz um conjunto de valores 

que O Grupo BCP considéra fundacionais: inovaçâo e modernidade, aspi- 

raçâo a um desenvolvimento e consolidaçâo. Por outro lado, a 

designaçào Millennium estabelece uma ruptura com o passado e faz uma 

projecçâo para o futuro e o facto de estar em Latim, atribui-lhe maior 

intemporalidade, maior grandeza e anibiçâo. 
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Saddam Hussein, o perfil de um 
iraquiano que teve e peder 
Jâ quase nào existem estâtuas de 
Saddam Hussein, as que durante 
décadas incentivaram o mito, mas 
a figura do ex-lider iraquiano ainda 
decora muitos murais do Iraque, fôs- 
seis de 30 anos de regime. O ditador 
ilustrava também a carta mais impor- 
tante do baralho de procurados da 
Coligaçâo. O numéro um do baralho, o 
As de espadas, acaba de tombar, meio 
ano depois das estâtuas. O perfil que se 
segue, fornecida por vârios meios de 
comunicaçâo, demonstra a ascensâo 
do ditador ao poder 
De origem muçulmana sunita, 
Saddam Hussein nasceu em 1937 na 
regiâo de Tikrit. Grande admirador 
do présidente egipcio Nasser, Saddam 
uniu-se às fileiras do partido Baas - de 
tendência laica e unitâria - em 1957. Corn 
a chegada ao poder do general Karim 
Qassem, que acabou corn a monarquia 
hacherai, o seu partido passou para a 
oposiçào. 
Em 1959 participou num atentado falha- 
do contra o general Qassem, o que 
obrigou Saddam a refugiar-se, primeiro na 
Siria e em seguida no Egipto. Regressou 
ao Iraque em 1963, logo apôs um golpe de 
Estado provocado pelo partido Baas e 
pelos nasseristas. No entanto, pouco 
tempo depois, os militares afastaram o 
partido Baas do poder e Saddam foi preso, 
permanecendo atrâs das grades durante 
dois anos. Mal saiu da prisâo, Saddam 
Hussein foi escalando posiçôes dentro do 
partido, até que em 1968 subiu ao poder, 
depois de mais um golpe de Estado dos 
«baasistas». Para chegar a présidente em 
1979, Saddam nào hesitou em derrubar 
um dos seus homens de confiança e 
primo, Ahmes El Bakr. 
Desde o primeiro momento, centrou todo 
o poder em si. Além de présidente, 
Saddam acumulava os cargos de prési- 
dente do Conselho da Revoluçào, 
secretârio-geral do partido no poder até à 
vitôria da Coligaçâo, primeiro-ministro e 
comandante-chefe das Forças Armadas. 
Esteve no poder absoluto durante mais de 
30 anos. Nem os embargos internacionais, 
nem as conspiraçôes da oposiçào con- 
seguiram derrubâ-lo. Mas essa 
perse^içâo constante impôs-lhe um 
hâbito: nunca dormir noites seguidas no 
mesmo palâcio. Foi eliminando os poten- 
ciais rivais um a um, comportamento que 
a CIA apelida de maniaco-depressivo. 

Parte do povo iraquiano rendeu-lhe um 
verdadeiro culto, uma idolatria ainda mais 
obsessiva desde que Saddam se tornou 
alvo directe dos Estados Unidos. 
Do homem que alojou o mito pouco se 
conhece: filho de uma familia pobre de 
agricultures sem terras, foi analfabeto até 
aos 10 anos de idade. Era maltratado pelo 
padrasto e terâ sido graças a um tio que 
começou a frequentar a escola. Nâo era 
bom aluno, a tal ponto que nem foi aceite 
na academia militar de Bagdad. Acabou 
por ser no Egipto que tirou o curso de 
direito. Curiosamente e sem nunca ter 
feito carreira miütar chegou a general e 
nâo demorou muito até assumir as rédeas 
do pais. 
Apreciador do vinho português Mateus 
Rosé e autor de best sellers, romances 
histôricos que demarcavam a figura do 
herôi Salvador da pâtria e alimentavam a 
mâquina de idolatria. Confessava-se admi- 
rador de Estaline e dos filmes do 
Padrinho, de Coppola. Talvez influencia- 
do pelo cinema, sabe-se que tinha vârios 
duplos, sôsias com que frequentemente 
iludia tudo e todos. O ditador teve duas 
mulheres e cinco filhos. Possuia diverses 
palâcios luxuosos e nunca dormia duas 
noites seguidas no mesmo local, para 
iludir a perseguiçâo de que era alvo. 
A segunda mulher confessou ao jornal 
Sunday Times que Saddam terâ tido 
consciência do fim com a vitôria da 
Coligaçâo e de que foi traido por alguém 
proximo. Nesse dia chorou junto da 
mulher, contou Samira Shahbandar. Meio 
ano depois da ultima apariçâo em pübhco, 
a imagem de Saddam detido mostra um 
rosto oculto pela barba, de aspecto 
descuidado e envelhecido. 

Saddam chorou no dia da vitôria da Coiigaçâo 
No mesmo dia em que Saddam foi cap- 
turado sào publicadas revelaçôes da 
segunda mulher do ex-presidente do 
Iraque. Samira Shahbandar revelou ao 
jornal britânico Sunday Times que todas 
as semanas Saddam lhe telefonava ou 
enviava cartas. A iraquiana confessou 
que no dia em que Bagdad caiu o ditador 
«chorou». 
A noticia faz manchete na ediçâo do 
Sunday Times. A iraquiana loira, que 
Saddam escolheu para segunda mulher, 
contou ao jornal que recebe telefonemas 
ou cartas do marido todas as semanas. 
Descrita por fontes prôximas de Saddam 

com a preferida das quatro mulheres do 
ex-lider, Samira disse que Saddam a 
procurou no dia da queda do regime e 
que «chorou» junto delà, disse-lhe que 
era o fim e que sabia ter sido traido por 
um colaborador. 
No ultimo encontro dos dois, Saddam 
deu-lhe très milhôes de dôlares, vârias 
jôias, uma caixa com barras de ouro, 
«para usar apenas em caso de necessi- 
dade», e mandou-a para a Siria. Samira 
vive agora no Libano com o ùnico filho 
sobrevivente de Saddam. Segundo o 
Sunday Times, jâ obteve permissâo para 
ir viver para França. 
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Mundo reage a captura 
de Saddam Hussein 
Mal a noticia da prisâo de Saddam 
Hussein se espalhou, muitas pessoas 
começaram a festejar. Em Bagdad, e um 
pouco por todo o Iraque, registaram-se 
tiros de alegria pela captura do ex-presi- 
dente do pais. 
A noticia também foi recebida com satis- 
façâo um pouco por todo o Mundo, 
com as personalidades politicas a 
sublinharem que a captura de Saddam 
Hussein foi «benéfica para todos». 
O présidente francês considerou que a 
detençâo do antigo présidente iraquiano 
deverâ contribuir «fortemente para a 
democratizaçâo e estabilizaçâo do 
Iraque» e acrescentou que a captura «per- 
mitirâ aos iraquianos encontrarem o seu 
destine num Iraque soberano». 
O chanceler alemào, que se opunha à 
guerra no Iraque, envibu uma carta de 
felicitaçôes ao présidente dos EUA, 

George W. Bush : «Felicito-o por esta 
aeçâo coroada de êxito». O primeiro- 
ministro espanhol, José Maria Aznar, 
afirmou que é «um dia importante para 
todos», uma vez que «o tirano que 
desafiou as Naçôes Unidas caiu». 
O vice-presidente iraniano também se 

congratulou com a captura de 
Saddam, o «criminoso que 
cometeu tantos crimes contra os 
iranianos» (o responsâvel 
iraniano referia-se à guerra san- 
grenta com o Iraque que durou 
oito anos, entre 1980 e 1988). 
George Robertson, secretârio- 
geral da NATO, afirmou que a 
detençâo é uma «excelente noti- 
cia», que vai ajudar o Iraque a 
«reencontrar a estabihdade». 
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Rotura entre e CCPM e a ACAPO 
Decorreu no passado Sâbado, na sede- 
social do Centro Cultural Português de 
Mississauga, uma Conferência de 
Imprensa para dar a conhecer a decisâo da 
Reuniâo de Direcçâo do CCPM, em 
relaçâo ao afastamento do Présidente do 
clube Jack Prazeres, da ültima reuniâo do 
Conselho de Présidentes da ACAPO, nas 
instalaçôes da Labatt Brewers, em 
Toronto. 
Na reuniâo que, segundo foi dito aos 
Orgâos de Comunicaçào présentes na 
Conferência de Imprensa do CCPM, 
decorreu tempestuosa e o Présidente Jack 
Prazeres foi expulso por pretender saber 
de vârios assuntos relatives à actividade da 
ACAPO. 
Segundo copias de acta de uma reuniâo da 
ACAPO, O prôprio Jack Prazeres disponi- 
bilizou-se para pagar uma auditoria -caso 
nâo se verificassem anomalias- âs contas 
da ACAPO mas, a sua moçâo foi rejeitada 
por maioria... 
Na mesa da Conferência de Imprensa, pre- 
sidida por Raimundo Pavas, encontravam- 
se grande parte dos dirigentes do CCPM, 
Jack Prazeres, Horâcio Domingos, 
Gilberto Moniz, Antonio Sousa, Angie 
Camara, Otilia Prazeres, entre outras. 
Raimundo Pavas deu as boas vindas aos 
muitos membres da informaçâo que se 
deslocaram â sede do CCPM e, calma- 
mente, falou sobre o problema provocado 
pela expulsào do présidente Jack Prazeres 
que, segundo salientou, "teve planeamento 
de votaçâo sécréta no dia 2 de Dezembro 
de 2003". 
Antes de outras factos, Raimundo Pavas 
chamou a atençâo dos présentes para a 
situaçâo do CCPM como membre fun- 
dador da ACAPO, sempre os sens direc- 
tores participaram activa e directamente 
na venda da cerveja nas festas- do Dia de 
Portugal e na organizaçâo da Parada e, 
anualmente, incluiram-se no Torneio de 
Golfe, entre outras participaçôes. 
Depois, sistematicamente, pôs a nu os 
vârios pontes em que o CCPM -apôs a 
rotura de agora- nâo estâ de acordo em 
participar mais nos acontecimentos da 
ACAPO. 
-Nâo aceitam os comentârios feitos por um 
director da ACAPO sobre o Protocole de 
Intercâmbio corn o Governo Regional dos 
Açores pois, todos recordam o envio de 20 

mil dôlares para as viti- 
mas das inundaçôes, 
entregues ao Governo 
Regional dos Açores e, 
sabem também, que o 
CCPM tem nos mem- 
bres 60% de portugue- 
ses e luso-canadianos 
oriundos dos Açores. 
-A apresentaçâo do 
Orçamento da ACAPO 
corn um saldo positive 
de 167,250.00 dôlares. 
-Inümeros cheques pas- 
sades sem cobertura. 
-Pagamentos para cam- 
panhas politicas -Sheila 
Copps e Paul Martin- 
sem aprovaçâo do 
Conselho de 
Présidentes. 
-Promessa de pagamento do Parque 
Camôes. 
-Jantar de 13 de Março corn 80 mesas ven- 
didas, e o Pic-Nic de 13 de Julho... 
-Comité de angariaçâo de fundos corn 
nomes altamente conhecidos mas que 
nada foi feito até hoje. 
-Caso Brock Stadium, sem saida até agora. 
Corn O Ano Fiscal a terminar em 31 de 
Agosto e Assembleia Gérai marcada para 
Janeiro de 2004, apôs reuniâo de Direcçâo, 
foi decidido que o Centro Cultural 
Português de Mississauga nâo vai partici- 
par em nada que diga respeito à ACAPO 
enquanto o actual Executive se mantiver e, 
O assunto serâ apresentado e discutido na 
Assembleia de Janeiro de 2004, para que 
os sôcios decidam se o CCPM deve ou nâo 
continuar ligado à Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas. 
Apôs estes pontos mencionados, houve 
um periodo de perguntas e respostas, 
todas elas centradas no "caso Jack 
Prazeres". Quer o prôprio Jack Prazeres, 
quer ainda, Raimundo Favas, nâo se 
escusaram às respostas e até a mencionar 
nomes, como no caso dos comentârios 
feitos ao protocole assinado corn o 
Governo Regional dos Açores, feito pelo 
Director da ACAPO, Laurentino Esteves. 
Esteve présente na Conferência de 
Imprensa o conhecido responsâvel da 
Associaçâo 25 de Abril-Toronto, Mârio 
Lebre, para um pedido de desculpa ao 

Avgie Câmara, Horâcio Domingos, Gilberto Moniz, Raimundo Favas, 

Jack Prazeres, Otilia Prazeres. 

CCPM e ao seu présidente Jack Prazeres, 
pelo facto de " a moçâo feita pelo 
Présidente da Assembleia Gérai da 
Associaçâo 25 de Abril, Joel da Naia, para 
que o senhor Jack Prazeres fosse expulso 
da reuniâo do Conselho de Présidentes, 
nâo tinha o aval da Associaçâo, foi um 
assunto da responsabilidade do prôprio". 
Jack Prazeres mencionou aos présentes 
que sempre que pedia explicaçôes de cer- 
tes assuntos de interesse gérai, como aque- 
les jâ mencionado por Raimundo Favas, 
obtinha sempre um rotundo nâo ou 
respostas evasivas. Ora se ele se prontifi- 
cou a pagar uma auditoria às contas da 
ACAPO, porque razâo nâo aceitaram? 
Para um melhor entendimento do caso, 
registâmos no final da Conferência de 
Imprensa a opiniâo de Jack Prazeres. 
JMC - Apôs a conferência de imprensa no 
Centro Cultural Português de Mississauga 
onde soubemos que o seu présidente foi 
expulso da ültima reuniâo de présidentes 
da ACAPO. Como tal e por decisâo deste 
clube, O Centro Cultural de Mississauga 
decidiu afastar-se da habituai colaboraçâo 
corn a Aliança. Jack Prazeres, muito 
resumidamente, como se deu a expulsào 
da ültima reuniâo de présidentes? 
Jatk Prazeres - A ültima reuniâo teve 
lugar na sede da Labatt’s, onde fomos con- 
vocados pela prôpria organizaçâo para um 
anüncio da companhia, o que acabou por 
nâo acontecer. Para minha surpresa, o 

ponto nümero 4 da agenda, que nâo nos 
tinha sido entregue previamente, falava 
precisamente da expulsào do Centro 
Cultural Português de Mississauga das 
reuniôes da ACAPO, devido a diversas 
perguntas e discussôes que tinha tido com 
aquele executivo, mais propriamente corn 
O présidente da ACAPO. 
JMC - Portante, foi uma total surpresa 
para si. 
Jack Prazeres - Sim. 
JMC - De alguns meses a esta parte, o 
clube vinha a reunir forças numa tentativa 
de saber o que se passava no seio da 
ACAPO porque, segundo indicaram, algu- 
mas coisas nâo estào a correr muito bem. 
Encontrou sempre obstâculos? 
Jack Prazeres - Sim. Nunca conseguimos 
fazer nada là dentro. Queriamos saber o 
que se passava, por exempo, corn os 
cheques sem cobertura, corn cheques emi- 
tidos a cash, dos quais temos côpias, o 
prôprio prejuizo, uma vez que tinha ante- 
riormente projectado um lucro de 167 mil 
dôlares e, neste momento, hâ um défice de 
60 ou 70 mil dôlares. O que se passa? Nôs, 
simplesmente, queriamos ver os livros e 
nâo nos deixaram. 
JMC - Segundo fui informado, o Jack 
Prazeres prontificou-se a pagar as despesas 
para uma auditoria. 
Jack Prazeres - Sim. Apresentei uma 
moçâo em que me prontifiquei a pagar 
todas as despesas se nâo houvesse nada de 
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errado com os livros da ACAPO. Mesmo 
assim, fomos derrotados. 
JMC - A partir de agora, vào desistir da 
ACAPO temporariamente, enquanto este 
executive existir, ou vào deixar a Aliança 
definitivamente? 
Jack Praxeres - A direcçâo decidiu por 
unânimidade nâo estar envolvidos na 
ACAPO até à prôxima assembleia. Nessa 
reuniâo de assembleia, serâ discutido o 
problema e logo veremos o que os sôcios 

do clube desejam fazer. 
JMC - Como pessoa, deixando o prési- 
dente de lado, como se sentiu corn o 
vexame, uma vez que nos sentimos incon- 
formados quando somos expulsos de qual- 
quer coisa. 
Jack Praxeres - Como era a ultima reuniâo 
da ACAPO, nâo me incomodou muito. 
Creio que se tratou apenas de uma peque- 
na vingança dos directores da ACAPO, 
julgo eu. É pena nâo haver mais reuniôes 

porque séria até um alivio para mim nâo 
participar nelas. Sinceramente, sentia-me 
muito mal em ir a reuniôes onde nâo 
podia fazer nada do que desejava fazer. 
JMC - Neste momento, julga que o CCPM 
deverâ deixar a ACAPO? 
Jack Praxeres - Na minha opiniâo e neste 
momento, creio que deverâ sim porque as 
coisas sâo feitas sem pé, nem cabeça, se me 
permitem a expressào. Por exemplo, dâo- 
se donativos politicos que nâo se podem 
dar, cheques sem cobertura, cheques em 
“cash” e outras coisas semefhantes. Em 
todo o ano, o tesoureiro da ACAPO sô 
esteve présente numa reuniâo. O clube nâo 
deve estar Ugado, nem o nome do clube 
deve aparecer em nenhum documento da 
ACAPO. Acho que o que a ACAPO anda 
a fazer é uma vergonha para a 
comunidade. 
JMC - Falou de cheques para politicos. 
Poderâ dizer a quem se dirigiram esses 
cheques? 
Jack Praxeres - Sim. Estive a consultar a 
pâgina de internet de Paul Martin e da 
Sheila Copps, e tanto um como outro rece- 
beram cheques da ACAPO. 
JMC - Corn cobertura? 
Jack Praxeres - Sim, corn cobertura. 

JMC - Lamentando o que de pior possa 
existir entre o CCPM e a Acapo, agrade- 
cemos este momento e desejar muita pros- 
peridade para o clube. 
Jack Praxeres - É uma pena porque a 
Acapo podia ser muito boa para a comu- 
nidade, sobretudo como elo de hgaçâo 
entre os clubes, mas tem muito mâ fama, 
pelo menos em Toronto, do que tem feito 
até aqui. Obrigado e jâ agora aproveito 
para enviar a toda a comunidade umas fes- 
tas fehzes e um Ano Novo cheio de pros- 
peridade, em nome do Centro Cultural 
Português de Mississauga. 

O Centro Cultural Português de 
Mississauga entrou em rota de colisâo 
corn a Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas. É pena. Se as cùplas nâo sé 
entendem... 
Este afastamento do CCPM da ACAPO 
vai provocar a saida de outros clubes? 
Aguardemos a continuidade do caso. 
Como estamos em época natalicia talvez 
as tréguas habituais tragam luz aos 
desavindos. 

JMC/Ana Fernandes 

Comunicado da ACAPO 
Ao tomarmos 
conhecimento da 
Conferêneia de 
Imprensa, realiza- 
da no passado dia 
13 de Dezembro 

de 2003, no Centro Cultural 
Português de Mississauga, vimos 
por este meio esclarecer o seguinte; 
A decisâo tomada em Conselho de 
Présidentes, no dia 2 de Dezembro 
passado, foi apresentada, discutida 
e aprovada, por 21 votos a favor, 2 
contra e 3 nulos, sendo resultado do 
mau comportamento do senhor Jack 
Prazeres, Présidente do C.C.P. de 
Mississauga, ao' longo de vârias 
reuniôes. 
Lamentamos ter que tomar esta 
posiçâo, mas ela é a vontade expres- 
sa pela maioria dos Présidentes dos 
Clubes Membres, que compôem o 
Conselho de Présidentes da 
A.C.A.P.O.. 

De facto, nâo compreendemos a 
posiçâo destrutiva assumida por 
alguns directores do C.C.P. de 
Mississauga, continuando a acusar o 
Conselho de Présidentes, a 
Auditoria e o Executive, baseando- 
se em documentes falsos, esconden- 
do assim a verdadeira razâo que 
levou a maioria dos Membres a 
adoptarem tal decisâo. 
Reforçamos mais uma vez que nada 
temos contra o C.C.P. de 
Mississauga, acatamos apenas e 
somente a vontade da maioria dos 
nossos Membres. 

Cflw» Miûosfrf» xndBkores 

 "T- ; 
0.»BC»>o <te ï'ieüirfaites CoMdl» ^ ftemSatus. 

P.S. Junto divulgamos a correspondëncia enviada ao Sr. 
Raimundo Favas« Présidente da Aasembleia do C.C.P. de 

Mississauga. 
Dada a semeütança da carta corn o comunicado exposto, 0 Milénio 
nâo divulga a mesma. 

Somos 
especilizados 

em PSo, Pastéis 
e Bolos. 

1172 Dundas St. W. 
490 Rogers Rd. 
770 College St. 
980 Bloor St. 
352 Oakwood Ave. 

(416) 538-7700 
(416) 651-5000 
(416) 516-1622 
(416) 531-1222 
(416) 651-1780 

Associaçâo 25 de Abril de Terente 
Assembleia Gérai Ordinària 

A Associaçâo 25 de Abril, Nücleo Capitâo Salgpieiro Mala, do Sul do 
Ontario, divulga o seguinte Comunicado: 

O Présidente da Assembleia Gérai da 
Associaçâo 25 de Abril de Toronto, em 
cumprimento do pedido de Sua Exa. O 
Coronel Vasco Lourenço, da A25A 
Lisboa, comunica a todos os seus mem- 
bros, que no dia 11 de Janeiro de 2004, 
se realiza uma Assembleia Gérai 
Ordinària, na Casa do Alentejo de 
Toronto, sita no 1130 Dupont St., com 
inicio às 15h00. 
Na agenda de trabalhos, entre outros, 
terâ lugar a apresentaçào do relatôrio 
de contas dos anos 2002/03, bem como 
a eleiçâo dos novos corpos gerentes, 
para o biénio 2004/2005. 
Aproveitâmos esta oportunidade para 
desejar a toda a Comunidade 
Portuguesa um Natal Feliz e um 
Prôspero Ano Novo. 

25 de Abril Sempre! 

Assina, Joel da Naia, Présidente da 
Assembleia Gérai A25A de Toronto 

Paulo Gonçalves, o 
prazer de bem o servir 

corn os preços mais 
justos do mercado. 

Flaza Pontiac Buick, ao serviço da 
Comunidade hâ 47 anos, tem agora a 

recebê-lo o vendedor Paulo Gonçalves. 

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

* Acompradeumaviaturaéuma * 
decisâo importante. Aceite o conseiiio 
do Pauio Gonçaives, o sou vendedor na 

Piaza Pontiac Buick. 

Plaza Pontiac Buick 
GMC Trucks I 

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

Hwy 401 

Yorkdale 

Mail 

Paulo Gonçalves, a sua vox no Plaxa Pontiac Buick. 

Telefones: 416 781-5271, ou Toll free: 1 I 
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Padre Libéria e Bemardete Gouveia elogiam e 
Gary Remtgio Pereira e o seu pianista. 

Encerramento da Celebraçâo luso-Canadiana 
dos 50 anos 
O comité dos 50 anos: Uma Celebraçào 
Luso-Canadiana celebrou a cerimônia de 
encerramento de um ano de comemo- 
raçôes da chegada do primeiro contin- 
gente oficial de portugueses ao Canadâ, 
no passado sâbado, na Igreja de Santa 
Maria, em Toronto, conhecida por ser a 
primeiro igreja dos portugueses nesta 
cidade. 
A cerimônia teve inicio corn a missa can- 
tada, celebrada pelo Padre Libôrio 
Tavares, ajudado pelo Pe. Manuel 

Quintal, perante uma igreja repleta de 
pioneiros, fiéis, entidades politicas e 
varias figuras de relevo da comunidade. 
No final da missa, seguiu-se a cerimônia 
que “era dedicada a todos os portugueses 
que imigraram para o Canadâ e aqui 
fizeram a sua vida. Celebrando o seu 
êxito, lembrando o seu sofrimento e hon- 
rando os que jâ faleceram, desejando 
sucesso às futuras geraçôes.” A cele- 
braçâo, que teve lugar na igreja, iniciou 
corn alguns oradores ali présentes. O 

aaaes que rereaeratim trteaaina commvmw^ 
Libôrio Tavares^.^adre Manuel Quintal, De;^ 

de Poi^|jiiie^..em Toronto, Dr. Ai tur de 
es da Silva, Prof. Dr. José CarltKr^ 

Ferreira. * 

primeiro foi o recém-eleito vereador do 
bairro 18 - Davenport, Adam Giambrône 
que, em nome pessoal e em representaçâo 
do présidente da câmara, David Miller, se 
dirigiu aos présentes corn palavras de 
felicitaçôes pelos 50 anos de presença no 
Canadâ. Seguiu-se o deputado provincial 
por aquela ârea, Rosario Marchese, que 
de igual modo felicitou os pioneiros e 
lembrou todos os présentes da luta que 
terâ de continuar nos prôximos 50 anos. 
Seguidamente, o Embaixador de 

Portugal no Canadâ, Dr. Joâo Silveira 
Cardoso dirigiu-se a todos corn a men- 
sagem que tem vindo a deixar desde que 
tomou posse hâ cerca de um mês: de lutar 
pela continuidade da comunidade por- 
tuguesa no Canadâ e de apoiar no futuro 
todos os candidatos a cargos politicos. 
Prosseguiu-se à entrega de medalhas 
comemorativas dos 50 anos a algumas 
entidades ali présentes: Padre Libôrio 
Tavares, Padre Manuel Quintal, 
Deputado Eduardo Moreira, Cônsul- 

***0 NATAL*** 
Natal: é em Dezembro ■ 
Mas em Janeiro pode ser 
Natal: é sempre que uma mulher 
Dâ hâ luz um novo ser. 

Natal: foi quando nasceu 
O nosso amado Salvador 
Natal: nos mostra como Deus 
E realmente sô amor. 

Natal: nos reüne a todos 
Corn paz, harmonia e amor 
Natal: nos recorda o nascimento 
Dejesus Cristo, Nosso Senhor. 

Natal: quadra bem présente 
Na mente de cada Cristâo 
Natal: é data histôrica 
Que ao mundo trouxe salvaçâo. 

Natal: podemos apreciar 
Tâo hnda iluminaçâo 
Natal: é quando permitires a Jesus 
Habitar dentro do teu coraçào. 

Natal: é quando muitas familias 
Que longe uns dos outros estâo 
Natal: os reùne para que todos 
Juntos o passem em comunhâo. 

Natal: é o começo da Pâscoa 
E também da Ressureiçào 
Natal: foi quando Jesus começou 
Sofrendo por ti, meu Irmào. 

Natal: é como o raiar da aurora 
Que todo o Mundo veio Libertar 
Natal: Deus enviou seus Anjos 
Aos Pastores a nova anunciar. 

Natal: fala da humilde estalagem 
Onde Cristo foi nascer 
Natal: para a humanidade 
E o começo dum novo viver. 

Natal: sâo poucas horas 
De pura confraternizaçâo 
Natal: dévia de ser todos os dias 
Para mim e ti meu Irmâo. 

Natal: tempo de frio, chuva e neve Natal: para mim dévia ser 
Que o comércio espera para negociar Um nunca mais acabar 
Natal: para o povo Cristâo Natal: nos dévia unir 
Serve para a Deus adorar. Até Jesus nos vir buscar. 

Au tor: Joâo Marmelo 

Casamentos; 

Prendas para damas 

Bombonieries 
Toda a gama de convites 

Centros de mesa 
Aluguer de “Money Boxes” 

Decoracôes; 

Môveis décoratives 

Candeeiros 

Quadros e espelhos 
Porcelanas 

Cristais etc, etc... 

i 504 Dundas Street West 
416-53B-S766 

www.alphagifta.ca 
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)s Moneiros e 
\dt Santa Maria. 

tros, fimiUares e amigos assistem à missa em mnnûria dos pionriros. 

Gary Remtgio Pereira e o seu pianista em plena 
^uaçâo na Igrqa de Santa Maria. 

Gérai de Portugal em Toronto, Dr. Artur 
de Magalhâes, Conselheiro Cultural, Dr. 
Gomes da Silva, Prof. Dr. José Carlos 
Teixeira, Manuel da Costa, Manuel 
Viveiros e Peter Ferreira, em represen- 
taçào do First Portuguese. 
A série de discursos foi encerrada pela 
Présidente do Comité dos 50 anos, Clara 
Fonseca-Santos. Resumidamente, falou 
das celebraçôes que aconteceram ao 
longo do ano, do trabalho do comité e 
encerrou com a apresentaçâo dos direc- 
tores da Comissâo: Hélder Ramos, David 
Cavaco, Tony Mendes, Bernardete 
Gouveia, Dr. Tomâs Ferreira, Luis Louro 
Jr., Vasco Oswaldo Santos, Armindo 
Silva, Charles Sousa e José Eustâquio 
pela ACAPO, para além dos directores 
associativos: Ermidio Alves pela 

Federaçâo de Empresârios e Profissionais 
Luso-Canadianos e Peter Ferreira pelo 
Congresso Nacional Luso-Canadiano. 
O encerramento da cerimônia na igreja 
foi corn O Tenor Luso-Americano Gary 
Remigio Pereira, uma das vozes mais 
conhecidas jâ no mundo do espectâculo 
canadiano e americano. Seguiu-se a 
recepçâo e beberete no salào paroquial da 
Igreja de Santa Maria, onde pioneiros, 
familiares e amigos, dialogaram e recor- 
daram os bons velhos tempos. Recordar é 
viver, nada a opôr a esta sentença do 
Povo. 
Parabéns, PIONEIROS. 
Parabéns comissâo organizadora dos fes- 
tejos de 13 de Janeiro a 13 de Dezembro 
de 2003. 

JMC/Ana Fernandes 

ADAPTO - Sorteio e 
vencedores 
A Associaçâo dos Amigos dos 
Déficientes Portugeses -ADAPTO, reali- 
zou no seu almoço de gratidâo'2003, 
uma venda de rifas que tinha como 
prémios vârios artigos feitos de retalhos 
(trabalhos manuals). Foram vencedores; 
1°. prémio, # 0501, para Rosa Vaz, uma 
colcha Kink Size; 2°. prémio, # 2044, 
para Durvaldo Rodrigues, uma colcha 
Double Size de là; 3°. prémio, #1683, a 
Lucinda Franco, uma colcha Double 
Size de Là; 4°. prémio, #2058, para 
Diana Parreira, uma colcha single de Lâ; 

5°. prémio, #0634, bandeira do Divino 
Espirito Santo; 6°. prémio, para 
Margarida Amaral, duas almofadas de 
tecido; 7°. prémio, #2756, a Fâtima 
Dutra, duas almofadas de Lâ; 8°. 
prémio, #0294, para Verônica Ventura, 
duas bonecas de tecido; 9°. prémio, 
#2640, para D. Gonsalez e, o 10°. 
prémio, #1481, ao Natal, dois sacos de 
pâo de retalhos. 

Parabéns à ADAPTO e aos vencedores. 
Bom Natal. 

Tem serviço completo de: 

VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

SEAT COVERS - FORROS P/ASSEmOS 

SUN ROOFSJ: ^ 

WINDSHIELDS - PARA-BRISAS 

UPHOLSTERING - ESTOFOS 

ALTTO 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 

IDmaidlais W09 HW® 
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SAÛDE EM SUA CASA 

A DOENÇA QUE MATA EM SILENCIO 
Enquanto houver vida, uma peque- 

na ârea no centro do coraçâo estâ per- 
manentemente a gerar impulses’ eléc- 
tricos ritmados que vâo produzir con- 
tracçôes do müsculo cardiaco; quando 
a parede muscular do ventricule 
esquerdo se contrai, o sangue contido 
nesta cavidade é injectado na artéria 
principal da grande circulaçâo, a 
artéria aorta, e vai, através da ârvore 
arterial, abastecer de oxigénio e nutri- 
entes todo o corpo. A pressâo exercida 
pelo sangue na parede das artérias tem 
o seu valor mâximo na sistole, que é o 
momento da contraeçâo do ventricule, 
e por isso é chamada tensâo mâxima 
ou tensâo sistôlica. Quando o coraçâo 
repousa, entre duas sistoles, diz-se que 
estâ em diâstole; neste momento a 
pressâo tem o seu valor minime, e é 
chamada tensâo minima, ou diastôlica. 
A pressâo nas artérias oscila entre um 
valor mâximo e um valor minime, 
medidos geralmente em milimetros de 
mercûrio, mas hâ quem exprima essa 
pressâo em centimetres. 

A hipertensâo arterial é uma 
doença caracterizada por excesso per- 
sistente da pressâo do sangue nas 
artérias, que eventualmente vai afectar 
25% de todos os homens e 18% de todas 
as mulheres. Factores genéticos deter- 

minam a produçâo excessiva de deter- 
minadas substâneias reguladoras da 
pressâo que vâo contribuir para o 
aparecimento da doença e, por isso, é 
mais frequente em algumas familias. 

A tensâo aumenta corn a idade, 
causada pela perça da elasticidade das 
artérias, mas o estrago que ela pode 
causar às artérias e â circulaçâo 
dépende do seu valor, independente- 
mente da idade. Sô na ultima década 
se começou a compreender que os 
efeitos nocives da hipertensâo sào cau- 
sados principalmente pela pressâo 
sistôlica. Até ai, a doença era atribui- 
da à pressâo diastôlica elevada e o 
diagnôstico sô era considerado quan- 
do essa pressâo era superior a 100 
milimetros de mercûrio. A pressâo 
sistôlica superior a 160 mm em pes- 
soas corn mais de sessenta anos era 
considerada prôpria da idade e, 
muitas vezes, era ignorada; hoje sabe- 
mos que essas tensôes mâximas ele- 
vadas, mesmo que a tensâo minima 
esteja normal ou baixa, estâo associ- 
adas a um grande aumento de hemor- 
ragias cerebrals, tromboses e ataques 
de coraçâo. O seu tratamento apropri- 
ado reduz a mortalidade por doença 
cardiovascular em 25% e os acidentes 
vasculares cerebrals, tromboses e 

hemorragias em 39%; o 
mesmo tratamento reduz a 
morte causada por todas as 
doenças em 20%. 

Na pessoa que sofre de 
hipertensâo, a presença con- 
comitante de diabetes 
aumenta sobremaneira os 
efeitos nocivos da doença. 
Enquanto uma pessoa nâo 
diabética para manter uma 
boa saùde nâo deve ter a ten- 
sào mâxima a mais de 140 
milimetros de mercûrio, e a 
tensâo minima a mais de 90 milime- 
tros, o diabético corre perigo se a 
mâxima e a minima estiverem a mais 
de 130 e 80; se os rins estiverem afec- 
tados e a urina mostrar a presença de 
albumina, esses valores devem ser infe- 
riores a 125 e 75 para evitarem agrava- 
mento da doença vascular renal. Uma 
tensâo persistentemente acima desses 
valores vai, corn o passar dos anos, 
causar estragos no interior das artérias 
e arteriolas de ôrgâos vitais, como o 
coraçâo, o cérebro, e os rins, acabando 
por os afectar. 

O coraçâo é o ôrgâo mais fre- 
quentemente afectado pelo excesso de 
pressâo arterial. Como existe maior 
resistência nas artérias, causada pelo 

excesso de pressâo, o 
coraçâo tem de fazer 
mais força para levar o 
sangue a todas as partes 
do corpo, e, corn o 
tempo, a sua massa mus- 
cular, para compensar 
esse aumento de força, 
vai aumentando de 
volume até chegar a um 
ponto em que jâ nâo con- 
segue compensar, surgin- 
do a insuficiência cardia- 
ca. Para além do 

enfraquecimento do coraçâo, a 
hipertensâo é também a causa mais 
frequente de tromboses e hemorragias 
cerebrals, ou dos rins perderem a 
capacidade de funcionar, o que 
équivale a dizer que é a maior con- 
tribuinte para uma morte prematura. 

Durante muitos anos, sem dar descon- 
forto ou quaisquer sinais, todas as partes 
do corpo podem ser afectadas pelo excesso 
de pressâo nos vasos sanguineos que as ali- 
mentam e, se nâo houver controlo e trata- 
mento da hipertensâo, para além da falha 
cardiaca ou renal, o resultado pode ser a 
cegueira, a surdez, a amputaçâo, a 
impotêneia, ou a demêneia. Quando o 
estrago é forte demais, a morte é sempre: o 
ponto final desse sofrimento. 

Estado admitiu mais 19 mil 
funcionàrios 

Entre 2002 e 2003, cerca de duas mil 
pessoas deixaram de fazer parte do 
orçamento da Caixa Gérai de 
Aposentaçôes (CGA). Mas durante o 
mesmo periodo, cerca de 21 mil pessoas 
terâo deixado a vida activa na 
Administraçâo Püblica. Contas feitas, 
segundo a ediçâo de hoje do Diârio de 
Noticias, os lugares vagos levaram à 
admissâo de 19 mil novos funcionàrios 
do Estado. 
O nûmero é apontado no ultimo 
balanço da CGA e contraria as récentes 
declaraçôes da ministra das Finanças. 

Manuela Ferreira Leite 
admitiu a saida de cerca de 
cinco mil pessoas, que se 
traduz numa reduçâo do 
emprego em cerca de 1 por 
cento. O relatôrio do 
Orçamento de Estado con- 
tabiUza 10 mil admissôes. 
De acordo com o Diârio de 
Noticias, a realidade mostra- 
se um pouco diferente. As 
despesas com pessoal na 
funçâo pûbhca aumentaram. 
Na execuçâo orçamental de 
Outubro, por exemple, a 
factura cresceu 10 por cento, 
acima do inicialmente 
previsto. 
Ainda assim, os nûmeros da 
CGA podem estar a ser sub- 
avahados, tendo em conta os 
40 mil novos pedidos de 

reforma, apresentados no ûltimo ano. 
Muitas dessas solicitaçôes poderâo per- 
manecer por despachar, mas jâ inte- 
gram o balanço. 
O diploma que altera o estatuto de 
aposentaçôes dos funcionàrios pûblicos 
tem sido alvo de forte contestaçâo e 
pode ter contribuido para este atraso. 
As previsôes apontam para um cresci- 
mento na despesa corrente da caixa no 
valor de 560 milhôes de euros no prôxi- 
mo ano. Pouco mais de metade é supor- 
tado pelo Orçamento de Estado. 204 Spadina Ave. - Toronto - www.bridal.ca/elitefurs 
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Quinta-feira, dia 18 de Dezembro 
-"Operaçâo Sorriso", entre as 17h30 e as 19h30, no Kensington Health Centre, 

no 25 Branswick Ave., em Toronto, com variedades musicais e muitos sorrlsos 

para os doentes. Informaçôes: 416 617-1414. 

Sâbado, dia 20 de Dezembro 
-Festa de Natal da Sociedade de Déficientes Fisicos Portugueses do Ontario, 
no salâo da Local 183, no 1263 Wilson Ave,, corn inicio às 19h00. Animaçâo 

com o DJ-Nazaré Praia, artistas da Comunidade, comida corn fartura e a pre- 

sença do Pai Natal corn prendas para os mais pequenos. 
-Baile de Natal do PCCM, corn a animaçào do SomLuso. Info; 905 286-1311. 

-Natal da Criança e Dia do Sôcio no Lusitania de Toronto. Animaçào corn o 

DJ-Euro Knight e sorteio do Cabaz de Natal. Info: 416 532*3501. 
-Baile do Inverno no Angrense de Toronto, corn a presença do Ey-Slider. Para 

informaçôes; 416 537-1555. 
-Noite da Consoada, corn bacalhau coin todos e Bolo-Rei na sede da 

Associaçâo Democrâtica de Toronto. Variedades corn Isabel Sinde. 

Info: 416 534-345L 

Domingo, dia 21 de Dezembro 
-Natal da Criança no Portuguese Cultural Center of Mississauga. 

Info: 905 286-1311. 

-Natal da Criança na Associaçâo Democrâtica, com lanche e prendas para os 

filhos dos sôcios. Inicio às 4 da tarde. Info: 416 534-3451. 

Mudanças nas regras para 
residentes no Canada 
Um oficial da imigraçâo disse que o 
Canadâ irâ autorizar alguns dos sens 
residentes a entrar e sair do pais sem o 
novo cartâo para residentes. Todos os 
imigrantes provenientes de paises isen- 
tos de visto, como é o caso dos Estados 
Unidos, Grâ-Bretanha e a maioria das 
naçôes europeias, nâo necessitarâo do 
novo cartâo de residência permanente 
para voltar a entrar no Canadâ, infor- 
mou o oficial num e-mail de 10 de 
Dezembro. “Tenho o prazer de confir- 
mar que as pessoas que possuam 
passaportes de paises isentos de visto 
nâo necessitarâo do cartâo de residên- 
cia permanente e poderâo viajar, como 
até agora, mesmo depois do dia 30 de 
Dezembro de 2003”, disse Kurt Egloff, 
o consultor do programa do departa- 
mento da imigraçâo para o projecto de 
Residência Permanente. 
Ao que ptvirtual.com apurou, a lista de 
paises isentos de visto inclui Portugal, 
Andorras, Antigua e Barbuda, 
Austrâlia, Bahamas, Barbados, 
Belgica, Botswana, Brunei 
Darussalam, Costa Rica, Chipre, 
Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Irlanda, Itâlia, 

Japâo, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Malta, México, Monaco, Namibia, 
Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Papua Nova Guiné, Repüblica da 
Coreia, St. Kitts e Nevis, St.-Lucia, S. 
Vicente, Sâo Marino, Singapura, 
Eslovénia, Ilhas de Salomâo, Espanha, 
Suécia e Suiça. 
Como medida de segurança, o depar- 
tamento de imigraçâo decidiu, o ano 
passado, substituir o documento 
outrora dado a novos imigrantes legais 
no Canadâ, por um cartâo plâstico, 
semelhante a um cartâo de crédite. O 
cartâo consiste de uma fotografia, da 
gravaçâo de caracteristicas de segu- 
rança e de uma faixa magnética corn 
toda a informaçâo necessâria sobre o 
detentor. Desde Junho de 2002, os 
cartôes foram emitidos a novos imi- 
grantes depois da sua chegada. Até à 
data, o departamento jâ entregou 
cerca de 770 mil cartôes. No entanto, 
muitas pessoas queixaram-se de nâo 
terem sido informadas sobre a nova 
mudança - nâo obstante a campanha 
publicitâria feita pelo departamento, 
ou de terem preehchido o formulârio, 
mas nâo terem recebido o novo cartâo. 

Divirta-se em famflia na passa^em de 
ano 2003/2004 na festa da Casa dos , 
Poveiros de Toronto. 
Quarta-feira, dia 31, faça a despedida de 2003 no 

salâo da Igreja St. Clair, no 1118 St.Clair Ave., corn 
inicio âs 19h30. 

Bolo Rei e uma garrafa de 
Champanhe por mesa. 

Informaçôes e réservas: 
Müsica e luz 

corn o DJ-IRIS 

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

m\pm ira \Dm 
ACDDWÏÏŒŒQraiKITBSS 

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

LIQUIDAÇÂO TOTAL DOS MODELOS DE 2003! 

Os descontos podem atipgir> 
os $9,300.00, ou iuros a 0% 
durante 5 anos na maioria 

dos modeios novos do 2003. 

416 588-1797, ou 416 801-8819, ou 416 247-1046 

Mas nâo é sô, pois ao ligar voce jâ ^ 
esta a ganhar.. Um minimo de 

^1,500.00 ou mesmo o valor total 
da sua compra. 

ÔPTIMOS 
DESCONTOS NOS 

MODELOS NOVOS DE 
2004. 

Procura carro usado? Nâo compre sem me visitax. 

Tudo isto sô com José da Costa e 
Addison on Day # 

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

Telefone: 416-964-3211 
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"Começar a sair da crise" 
Durao Barroso garante retoma da Economia 
portuguesa em breve 
O primeiro-ministro, Durao Barroso, 
reiterou que "Portugal esta a começar a 
sair da crise", prometendo a reduçâo do 
défice estrutural para 2004. As contas da 
ministra das Finanças, Manuela Ferreira 
Leite, nâo mostram, no entanto, um 
cenârio muito animador. 
"O défice estrutural esté a descer de forma 
consolidada. Em 2003 foi de 1,7 por cento 
e em 2004 descerâ para 1,3 por cento", 
garantiu o lider do PSD, num jantar da 
distrital de Lisboa do partido. 
Durào Barroso acrescentando que o 
Executivo "nâo se Vcii afastar do caminho 
do rigor e da consolidaçào orçamental. Se 
depois dos sacrificios pedidos aos por- 
tugueses houvesse agora alguma hesi- 
taçào, significaria deitar fora tudo o que jâ 
foi realizado". 
O chefe de Governo referiu ainda que a 
recuperaçâo da economia "vai ser lenta e 

gradual, mas 
solida e segura". 
"E tempo de 
deixarmos os 
comportamentos 
oscilantes e de 
termos um 
desenvolvimento 
sustentado", afir- 
mou o primeiro- 
ministro. 
Os dados do Ministério das Finanças 
mostram, no entanto, que entre Janeiro e 
Novembro deste ano o buraco das 
finanças pùblicas vai em quase 6 mil e 800 
milhoes de euros, um agravamento de 
quase 30 por cento face ao mesmo periodo 
do ano passado. 
A cobrança de impostos estâ a correr 
muito pior do que o previsto - caiu 2,2 por 
cento. Impostos importantes como o 1RS e 

o IRC cairam mais de 5 por cento e nos 
impostos indirectos, as receitas pratica- 
mente estagnaram. 
As despesas do Estado dispararam no 
periodo em anàlise e estâo mais de 3 por 
cento acima do previsto. As despesas cor- 
rentes ficaram pelos dois e meio por cento, 
mas as despesas corn o pessoal, que 
Manuela Ferreira Leite queria conter a 
todo o custo, aumentaram 3 e meio por 
cento. 

Natal 2003 

Natal dia de reflexâo 
Nascimento do Senhor 
Que nos amou sem distinçâo 
Sem olhar a raça ou cor 

Morreu para nos dar a vida 
Corn o seu amor nos cobre 
Tem sempre a mesma medida 
Para o rico e para o pobre 

416 603-7978 

A vida agitada dos nossos dias é uma das principais 
causas de vàrios probleuias de saüde. 

ÏÏQ3BB4D(î® 0M)3 
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BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO! 
VICTORIA'S SPA and Rehabilitation Centre, é um novo espaço na 
ERVANARIA VICTORIA, um local onde a partir de agora dispôe 

de massagens, acupunctura, drenagem linfatica, ginàsio com 
treinador, fîsioterapia, esteticista, programas de emagprecimento e 

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

Ervanaria Victôria Inc. 
Produtos Naturais e 

Medicina Homeopatica 

Contacte o naturista homeopata Antonio Medeiros 
0 a sua enuipa em ViCTORiA's SPA and 

Rehabiiitation Centre. 

VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

Centro que faltava para tratar 
da sua saûde e bem estar. 

■ 

Foi Rei sem ter reinado 
O dono do Universo 
Morreu, tirou do pecado 
O seu rebanho perverso 

Deus queira que este Natal 
Como os outros, passageiro 
Traga a paz e dê moral 
A todos no mundo inteiro 

Traga paz, moral e pào 
Très coisas tâo importantes 
E dê mais compreensâo 
A todos os governantes 

Acabe corn toda a guerra 
Que tem sido uma razia 
P'ra que vivamos na terra 
Em paz e harmonia 

Una familias que estâo 
Tristonhas sem alegrias 
Vivendo em desuniâo 
As vezes por ninharias 

Como adulto me governo 
O que até é natural 
Em nome do Pai Eterno 
Desejo um feliz Natal 
E mando um abraço fraterno 
A toda a gente em gérai 

losé Eliso Moniz 
Hull 
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Présidente de Geverne Reglenal des Açeres 
recebeu Presidents da TAP AiR Pertngai 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, recebeu em audiên- 
cia O présidente do Conselho de 
Administraçâo da TAP Air Portugal, Eng. 
Cardoso e Cunha. 
No final do encontro, o présidente disse 
que havia sido abordada a disponibilidade 
da SATA, TAP Air Portugal e Portugâlia 
em acentuarem um clima de cooperaçâo e 
de colaboraçâo que se revele do interesse 
daquelas empresas e que lhes permita. 

numa situaçào especial de mercado do 
transporte aéreo, conseguir maiores 
proveitos. 
Da parte do seu Governo, Carlos César, 
referiu que via corn muito agrado que a 
SATA participe nessa cooperaçâo e se 
entenda em termos de parcerias corn as 
outras companhias aéreas, de acordo corn 
a defesa dos seus interesses, uma vez que a 
SATA é uma empresa de grande valor 
estratégico para os Açores, e que esté asso- 

Alberto Joâo lardim recandidata-se 
Eieiçôes para o Governo Rogionai da 
Madeira em 2004 

Jardim aproveitou o jantar corn as 
bases do partido para anunciar que 
serâ de novo candidato a présidente 
do Governo Regional em 2004, caso 
vença as eieiçôes internas para a 
Comissâo Politica Regional do par- 
tido, e manifestou o apoio do PSD- 
Madeira às regiôes de Portugal 
"espezinhadas" pela classe politica de 
Lisboa. 
"E se hoje aceitei a responsabilidade 
de me candidatar de novo à presidên- 
cia da Comissâo Politica Regional do 
pai'tido, vou, aqui, dizer uma coisa, 
que deixei para dizer às bases, porque 
eu nào gosto de equivocos, que se for 
eleito présidente da Comissâo Politica, eu 
serei também o candidato à presidência 
do governo", disse. 
O discurso de Alberto Joâo Jardim foi 
todo virado para as bases do PSD- 
Madeira; "Nunca ninguém de vos andou 
a pôr-se em bicos de pés para ter a 
fotografia na primeira pagina dos 
jornais e nunca entrastes em discussôes 
mesquinhas sobre se José era melhor que 
Manuel, aqui todos somos iguais a 
começar por mim". 
"E fica claro esta noite que o meu projec- 
to é a Madeira e nada mais do que a 
Madeira, é convosco que eu quero estcir 
porque eu gosto das boas companhias", 
salientou, e, por isso, pediu o apoio de 
todos: "Entâo, ajudem-me a ficar". 
Alberto Joâo Jardim prontificou ainda o 
PSD-Madeira a ser a voz dos sem voz no 
Continente, ou seja, das regiôes que sâo 
mais desfavorecidas: "Podem os portugue- 
ses todos de fora de Lisboa contar corn 

uma coisa é que vai haver uma voz contra 
Lisboa e essa voz serâ a do PSD-M". 
"Nos conquistamos a nossa voz para pô-la 
ao serviço dos outros portugueses que sâo 
espezinhados pelo regime politico podre 
cujos interesses estâo em Lisboa". 
Apôs o discurso e em declaraçôes à comu- 
nicaçâo social, Alberto Joâo Jardim disse 
estar disposto a ajudar o Pais "a partir da 
Madeira". "Nào admito que o Pais sabote, 
minta e tente fazer da Madeira um bode 
expiatôrio para negar aos restantes por- 
tugueses o direito de também terem voz", 
referiu. 
Admitiu que gostaria que tivesse havido 
no partido um consenso à volta de um seu 
sucessor. "Obviamente que, por comodi- 
dade pessoal, gostaria ter chegado, hoje, 
aqui, e de ter apresentado um candidato a 
lider que saisse de um consenso, nâo 
houve esse consenso mas houve um con- 
senso à minha volta e como hâ um con- 
senso à minha volta, tenho obrigaçâo de 
servir o Pais, a Madeira e o partido", 
justificou. 

ciada ao piano de crescimento e de susten- 
taçâo turistica. 
O présidente salientou que se deseja que a 
SATA seja sempre, muito bem protegida e 
muito defendida, acrescentando que a 
melhor protecçâo e a melhor defesa é, jus- 
tamente, a cooperaçâo corn outras empre- 
sas nos mùltiplos dominios em que ela se 
revelar proveitosa, dando, assim, luz verde 

para que a procura dessa cooperaçâo se 
intensifique. 
Na audiência, que decorreu no Palâcio 
de Sant'Ana, em Ponta Delgada, 
estiveram igualmente, présentes, o 
secretârio regional da Economia, 
Duarte Ponte, e o, présidente do 
Conselho de Administraçâo da SATA, 
Antonio Cansado. 

14161 658-0652 

Identificada a causa de grande parte des 
acidentes de trabalho em Pertugal 
Apesar de nâo existirem dados exactos 
sobre o numéro de acidentes laborais cau- 
sados pelo consumo excessive de âlcool, os 
vârios estudos realizados apontam para 
uma influência significativa. A construçâo 
civil - ârea corn uma sinistralidade 
elevada - é onde essa influência é mais sig- 
nificativa. 
Na abertura do seminârio "Alcoolisme no 
meio laboral", Joâo Veiga e Moura, prési- 
dente do Institute de Desenvolvimento e 
Inspecçâo das Condiçôes de Trabalho 
(IDICT) começou por referir que Portugal 
é o segundo maior consumidor de alcool 
na Uniâo Europeia e o consumo "atinge 
efeitos preocupantes". 
Perante os nümeros, fica a promessa: em 
2004, serào realizados estudos para avaliar 
o impacto que o consumo de âlcool tem ao 

nivel dos acidentes de trabalho e doenças 
profissionais. 
Considerando que a actual legislaçào por- 
tuguesa de combate ao âlcool no mundo 
laboral é "muito exigua", o présidente do 
IDICT aguarda uma nova regulamen- 
taçào sobre segurança e saùde no trabalho 
que altéré a situaçào. 
O seminârio, a decorrer em Matosinhos, é 
organizado pelo Institute de 
Desenvolvimento e Inspecçôes das 
Condiçôes de Trabalho e pelo Centro de 
Formaçâo Profissional da Indùstria da 
Construçâo Civil e Obras Pùblicas do 
Norte. 
O objective da iniciativa é contribuir para 
uma maior reflexâo e consciencializaçâo 
sobre os perigos inerentes à ingestâo de 
âlcool e outras drogas no trabalho. 

679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 

www.churrasco.net 

o melhor Frango no 
lurrasco em toda a cidadel 

“Estilo Português 
Frango Assado 

no Churrasco 
Leitâo à 

Bairrada, etc. 
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Crôliica à distancia 
Encruzilhadas no final de 2003 
Ao terminar este ano de 2003, a populaçâo 
da Madeira espera que Portugal, no 
processo do novo tratado constitucional da 
Uniâo Europeia, acautele os Direitos de 
um Pais pequeno e economicamente débil 
como é o nosso, contrariando intuitos 
hegemônicos de paises maiores e usando, 
sem complexos, todos os meios ainda ao 
nosso alcance. 
Sâo necessârias medidas de estabilidade 
que acautelem a moeda comum europeia - 
estabilidade que impediu Portugal de mer- 
gulhar num caos, devido à insanidade da 
politica financeira dos governos socialistas 
- mas que estejam de acordo com, a 
actual conjuntura na Uniâo, diferente da 
de expansâo, que fundamentava os termos 
do Pacto de Estabilidade entâo conven- 
cionado. 
Na questâo da revisâo constitucional, os 
portugueses da Madeira têm de protestar 
veementemente contra as visôes 
religioso-fundamentalistas da “esquerda”, 
incluso do Présidente da Repüblica, as 
quais, em nome de mitos gastos pela 
Histôria, preferem um afundar de 
Portugal, em vez das mudanças 
necessârias ao futuro. 
A revisâo constitucional deve ser global e 
profunda, e nâo ’ se limitar apenas às 
Regiôes Autônomas, pois a Madeira, 
como territôrio nacional que é, sentira as 
consequências deste reaccionarismo fun- 

damentalista que préféré sacrificar os 
Portugueses a utopias e erros sem legitimi- 
dade democrâtica na origem, as eleiçôes 
para a Assembleia Constituinte. 
Uma Constituiçâo tem de merecer o con- 
senso nacional. O que nâo é o caso da actu- 
al, uma imposiçâo marxista, arrogante e 
nâo democrâtica, sobre toda a Naçâo. 
A Democracia Representativa, em 
Portugal, estâ a ser crescentemente subver- 
tida por corporativismos sem a referida 
legitimidade democrâtica. 
Por outro lado, nâo se pode aceitar quâl- 
quer revisâo constitucional tocante às 
Regiôes Autônomas, que limite, ainda 
mais, o âmbito do consenso possivel gera- 
do na Assembleia Legislativa da Madeira. 
Igualmente, se rejeita qualquer alteraçâo 
da lei eleitoral para o Parlamento 
madeirense, sem aprovaçào prévia do pro- 
posto pelos Partidos, na Regiâo 
Autônoma, quanto à revisâo constitu- 
cional. 
A lei eleitoral é matéria estatutâria, e o 
Estatuto Politico-Administrativo constitui 
legislaçâo para-constitucional, pelo que a 
violaçâo colonial destes Direitos dos 
Portugueses da Regiâo Autônoma da 
Madeira, obrigarâ ao recurso possivel às 
Instâncias internacionais. 
As relaçôes entre o Governo da Repüblica 
e O Governo Regional da Madeira e, sobre- 
tudo, entre a direcçâo nacional dos soci- 

ais-democratas e os sociais- 
democratas madeirenses, vêm- 
se pautando sob o signo da leal- 
dade mütua, da solidariedade 
Funchal-Lisboa e vice-versa, 
bem como por um esforço 
comum de recuperar Portugal 
da situaçâo em que a 
insanidade socialista nos mer- 
gulhou. 
Assim, é de esperar que, ao ter- 
minar O ano de 2003 e, sobre- 
tudo, no ano 2004, espantosa- 
mente tal como em relaçâo a 
outras politicas que carecem de explicaçâo 
nacional, o Governo da Repüblica e a 
direcçâo nacional do Partido Social 
Democrata nâo entrem por caminhos 
estranhos, erro imperdoâvel e de conse- 
quências gravissimas para todos. 
Mais se espera, até para credibilidade da 
Coligaçâo PSD/CDS junto do Povo 
Madeirense, que os compromissos assumi- 
dos com a Regiâo Autônoma sejam efecti- 
vamente concretizados, na totalidade, até 
O final da legislatura regional. 
Realce-se que é corn grande expectativa 
légitima que se aguarda a concretizaçâo 
das regionalizaçôes nos dominios da 
Justiça e da Administraçâo Fiscal, e sens 
resultados, bem como a devoluçào à 
Madeira do Palâcio de S. Lourenço e da 
Fortaleza do Pico. 

Sobre a Oposiçâo regional, o 
deserto em que mergulhou 
nâo justifica qualquer consi- 
deraçâo, a nâo ser para ir 
desmontando as mentiras e as 
asneiras que vai expelindo. 
O Governo Regional social- 
democrata actua eficiente- 
mente. Por exemplo, entre 
tantas coisas, assim o 
demonstra uma taxa de 
desemprego inferior à 
Repüblica em menos de 
metade. Bem como nâo 

esmorece na vigilância do interesse 
colectivo, e tal prova-o o caso das 
cooperativas de banana, as quais, nâo 
estando no âmbito da sua competência, 
O Governo Regional no entanto provo- 
cou a averiguaçâo da legalidade de actos 
das ditas, antes que a Lavoura viesse a 
ser prejudicada. 
É também de salientar que o Partido 
Social Democrata, que tem a respon- 
sabilidade da governaçâo da Madeira, 
convocou um Congresso Regional para 
os dias 7, 8 e 9 de Maio de 2004. 
E, nesta época particularmente signi- 
ficativa para nôs, especialmente corn o 
pensamento nos distantes da Pâtria- 
Màe, desejo a todos um Bom Natal e 
um Novo Ano com as maiores 
Felicidades. 

Ontario 

Boas Festas! 
Nesta festiva quadra natalî- 
cia, quero dirigir a todos os 
leitores do jornal O 

Milénio, e às comunidades por- 
tuguesa e de expressâo portuguesa, 
os meus desejos de um Natal feliz 
em familia, e de Ano Novo cheio de 
prosperidade! 
Quero também aproveitar para 
agradecer todo o apoio que recebi 
das comunidades portuguesa e de 
expressâo portuguesa 
durante a eleiçâo provin- 
cial de Outubro deste ano. 

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

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

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

Tel: (416) 603-9664 • Fax: (416) 603-1241 
Email: rmarchese-co@ndp.on.ca 

Express 

A Sata Express^ideseja 

todos os clientes e amigos 

e a toda a comimidade 

portuguesa em gérai um Feliz 

Natal e uni Prôspero Ano Novp. 

Prefirc a SATA EXPRESS, 
contacte o feu agente ae viagen? 
pava veçewav a 9ua paççaQem. 
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Mariana de Oliveira, proprietâria da "De Olhrelra Hair Care 
Systems" receben prémie Intemaclenal em tendres. Inplaterra 

Jmé Piftro, l^esidente t CEO da 
liJJX aplaude torn mlusiasmu 
Mariana de Oliveira apos lhe entre- 
gar a premia “Inlematianal Quality 
Crown Award London 2003". 

A conhecida especialista no trata- 

mento do cabelo e problemas de pele, 

Marina de Oliveira, proprietâria de 

"De Oliveira Hair Care Systems 

Inc.", recebeu em Londres, 

Inglaterra, mais um prémio interna- 

cional, o "International Quality 

Crown Award-London 2003", em 

reconhecimento pelo seu esforço em 

prol da qualidade, tecnologia e ino- 

vaçâo, sem deixar de demonstrar 

uma forte tendência de liderança. 

Mariana de Oliveira recebeu o 

prémio no dià 1 de Dezembro, no 

Convention Hall of Thistle Tower 

Hotel, em Londres, pelo présidente 

Joe E. Prieto, numa cerimônia onde 

predominavam homens e mulheres 

de negôcios, na sua maioria, do ramo 

dos cuidados corn o cabelos, calvicie 

e pele. 

Num campo tâo vasto e 

complexo como os tratamentos de 

cabelo e pele, é realmente de enalte- 

cer mais este importante prémio que 

Mariana de Oliveira recebeu em 

nome da sua companhia "De Oliveira 

Hair Care Systems Inc." 

Num râpido contacte. Maria de 

Oliveira, disse: 

-Mais um prémio, mais uma grande e 

feliz surpresa! Nem calculam a felici- 

dade que me vai na aima. Vou con- 

tinuar a trabalhar para que a minha 

companhia possa ajudar ainda mais 

as pessoas corn problemas de cabelo 

e pele. Tenho sido muito feliz mas 

quero continuar a sê-lo para bem da 

Comunidade. Desejo um santo e feliz 

Natal para todos os portugueses e 

que o ano de 2004 seja ainda melhor 

do que este que vamos deixar. 

289 Dundas Street East, unit #8, Mississauga, Ont., L5A1X1 

Renovamos as nossas colaboradores. 

felicitaçôes a Mariana de Oliveira e Com estes prémios todos ficamos a 

desejamos-lhe as maiores venturas. ganhar. 

Para ela e para os seus JMC 

MMf a esa^ nmacsc 

SMIHieiiS M SM fRMHiiSeo’S f8QDSp 

iK S«Ba 10HHS NU ai M 3M5 Cunu. Im 1 
[ESQBilu COM 0 DDNDAS ST. WEST-EAST M MAVIS), EM MISSISSAUGA 

No NATAL E NO^ 

ANO NOVO NÀO 
PERCAM TEMPO 

ACOZINHAR. 

ENCOMENDEM' 

AS VOSSAS 

REFEIÇÔESÀ 

FAMÎLIA SOUSA. 

BOM, FACIL E POR^, 

PREÇOS 
ESPECIAIS 
PARA AS PESTAS QUE 

SE APROXIMAM! 

FELIZ NATAL! 

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

QUEQOS, PIZZA E SALADAS. ENTREGAS AO DOMICILIO. 

005 804-1548 
 ... .   .. * 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturals. Resultados Sensacionaisl MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

Ll£3j!9JjiÜ/lJfïla2üüU 

Note: Heat Cap, Formula #3 500ml and Formula 
#4 250ml nao estao em especial. 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçào! 
•Psoriase 
•Eczema ’Rosacea 
* Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
•Feridas nos labios 
’Acne ’ Verrugas 
’ Descoloraçâo da pele 
’Bolhas 
’ Queimaduras 

I 
i 

m 

1 

’ Mordidelas de abelhas 
e insectos 
’ Pele comichosa, seca e 
escamosa 
’ Dores articulares e 
musculares 
•Pé de atleta 
’ Fnrûnculos 
’ Cortes e arranhôes 

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

ESTA A PERDER CABELO, OU 
JA PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda. de 

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

purificadores e esthnulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Pradut;os também disponiveis no 

HEAITH SENSE II 
2368 lakeshore Rd West, Oakville, Ontarie 

T: 905-338-1951 
416.504.8967 

1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Na fotografla, Mariana de 
Oliveira. Presideme de “De 

Oihieira Hair Care Systems" feiiz 
e serridente exibinde e beie 

treféu nue ibe fei entregue em 
tendres, ingiaterra. 
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Olà mïnha gente! 
% 

X- 

tglaOO 

pomecem o 
• Ano Novo de 2004 

coin a alegria do 
Carnaval brasileiro, 

sua Banda, no 
Convention Centre! 

^ • I 

Divirtam-se no MISSISSAUBA CONVENTIO 
corn Roberto leal e a sua Banda, corn 

Vf5ete«4'^“°rîÛ.0O 
espe* 

som 0 luz de TNT Production. 
Adultes: $30.00 dôlares e Crianças; $20.00 dôlares. 

Para informaç5es e reservas contactem o Mississauga Convention Centre, 

situado no 75 Derry Rd. West, pelo telefone: 905 564-1920. 

CENTRE 

Haverà petiscos e 
serviçctaè Bar. 

Ëduârdo 

CIRV-fm e Happy Travellers apresentam 

WINTERFEST 2004 
Htytél Mélia Ouyo Suniza, Marier, O'iûya, 

JOE’S GRAPE JUICE 
COMPANY LIMITED 

JOE M. SILVA 

President 

1921 Davenport Road, Tel. 416-656-7250 
Toronto, Ontario Cell. 416-791-3999 
M6N ICl Fax 416-656-3786 

Ozg^itizaçdc dasaja 

aos saus cHiuntas utn 

TSotn ^J\}ataâ a 

^J\}oüo 

Com o apoio de : 

I UtsfinraDO) [paiaaj 
É sacüSiîiaBÿita) 

□awntawn Lumber 
building cen 

e Building Supplies co. 
WWW. downtownlumber. com 

172 Ossingtoo Ave., XcHT>nto 
Tel.: 41&634-3347 e 416^32-2813 Fax: 41&632-6040 

9 Morrow Ave_, Toronto. 
 Tel: 41&^32^356 Fax: 416-68B8788  

393 Sorauren Ave., TcMnxito 
Tel: 41&>533-8591 Fax: 416^33-3862 

Labfttt Brewers 
Febricftnte da. cerveja 

dos portugueses 

^ JOE’S GROCERY 
'M. DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 
M6N ICl 

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

B A 6 I 6 rmnn 
MtraiMa HWV 

i*Ao«.LU*s 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have Featuring FPTV 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

îtMîiéâ o#:?ëï 0 sisn saats] I^l3 

Jomal da aolte - 2* a 6* faira às l9hM 
Semfraiiteiras-2”às2lhU 
nibana da Cidadâo - 3* Mra is 28hM^ 
NalaStfde-d’faira is 2IM8 
Jancada eemral - 5“ faira is 2ltiM 

....... ^ï-;v.v:V;C. 

, ^ -.-di ■■.■ 4->.. ïy:â 

Rda Brasit - 6* fatra is 21 tiM 
AMeaida - Sibads is A3I 
Ufa da Misica - Dtnrings is 19MB 
a BMitt mais.. 

V.ÎV' 'i' 
E’.;' '7 . I 
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Afençâo Clubes, Associaçôes e Paroquias 
Entrem em contacto com FPtv onde podem promover 

todos o$ dies os vossos oclividades. . . 
, Enviem osJnformoçôes vb fax: ^ :>e " ^ ^ . 

>f|| 

Diariamente... 
Passatempos/ 
Concursos e 
Entretenimento 

Desporto 

Musica 

dornal de Desporto • Diàrio 

^Jogos do Benfico fora de casa 

■Progroma "No dla seguinte’^ ■ 3“ feira 

•> r' /'. 

C. 
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Enfermeiro suspeito de assassinate 
Charles Culle fera prevecade a merte 
a cerca de 30 pacientes terminais 
Um antigo enfermeiro norte-americano 
confessou ter assassinado 30 a 40 pes- 
soas, desde 1987, ao ministrar-lhes doses 
excessivas de medicamentos. Charles 
Culle, de 43 anos, assumiu a culpa em 
tribunal e disse prescindir de defesa 
neste caso. Alega ter contribuido para 
morte de pacientes que se encontravam 
em estado terminal. 
As mortes provocadas pela injecçào de 
doses excessivas de fârmacos terào ocor- 
rido em pelo menos de_z hospitais de 
Nova Jersey, EUA, por onde passou 
Charles Cullen. 
O ex-enfermeiro, de 43 anos, foi detido, 
acusado de ter morto um padre em 
Junho, e pela tentativa de assassinato de 
uma mulher de 40 anos. Ambos estavam 
hospitalizados no centro médico de 
Somerset. 
Cullen terâ administrado ao padre uma 
dose létal de medicamentos que lhe 
provocou uma paragem cardiaca. A 
outra paciente, a quem igualmente foi 
ministrada uma forte dose de um 

medicamento, foi 
salva devido à apli- 
caçâo de um antidoto. 
O procurador do cir- 
cuito de Somerset, 
Wayne Forrest, confir- 
mou que Cullen 
poderâ ser responsâ- 
vel pela morte de 
"aproximadamente 30 
a 40 pacientes". Pelo 
menos 15 pertenciam 
a Somerset. 
O ex-enfermeiro 
demitiu-se a 31 de 
Outubro das funçôes 
que ocupava no cen- 
tro médico de 
Somerset. Ai trabalha- 
va no banco de urgên- 
cias. Caso se con- 
firmem os factos, este 
serâ O maior assassine 
da histôria hospitalar 
dos Estados Unidos. 

(lOs iraquianos 
livraram-se de uma 
sombra», aflrma Blair 
O primeiro- 
ministre 
b r i t â n i c o , 
Tony Blair, 
confirmou a 
captura de 
Saddam 
Hussein. O 
e X - 1 i d e r 
iraquiano 
terâ sido deti- 
do durante 
um raid em 
Tikit, a cidade onde nasceu. 
«Os iraquianos livraram-se de uma 
sombra», afirmou Blair, confirman- 
do oficialmente a informaçào avança- 
da pelo lider curdo Jalal Talabani. 
Blair agradeceu aos «corajosos» 
iraquianos que colaboraram corn os 
30 paises que formam as forças da 
Coligaçâo. Frisou que, ao contrârio 
da «mentira vendida pela resitência 
iraquiana e pelos terroristas, a 
Coligaçâo nào combate muçul- 
manos, eles foram vitimas de 
Saddam». 
O objective da Coligaçâo é reerguer 
o Iraque, «colocar a Liberdade no 
lugar da ditadura», insistiu o 
primeiro-ministro britânico. 

Manoel de Oliveira é e mais velliel 
realizader de Munde 
Manoel Cândido Pinto de Oliveira 
nasceu no dia 11 de Dezembro em 
1908, no seio de uma famiha da bur- 
guesia industrial do Porto. O 
primeiro contacto corn o cinema foi 
como actor e o inicio da carreira 
enquanto realizador aconteceu com a 
curta-metragem "Douro, Faina 
Fluvial". 
Manoel de Oliveira, o decano e um 
dos mais actives realizadores do cine- 
ma português, festejou 95 anos de 
uma vida feita atrâs das câmaras e 
repleta de projectos. 
"Falta-me tempo future, mas sobra-me 
tempo passade, que me deu de tudo. 
Foi a minha universidade, o meu con- 
hecimento da vida", disse o cineasta 
em declaraçôes à agêneia Lusa acres- 
centando que estâ "sobrecarregadissi- 
mo de trabalho" e que espera iniciar 
em Janeiro a rodagem de "O Quinto 
Império, Ontem como Hoje", baseado 
na peça "Rei Sebastiâo", de José 
Régie, e realizar um novo documen- 
târio autobiogrâfico. 
O cineasta nasceu ainda no tempo em 
que o cinema era mudo, e o primeiro 
contacto corn o cinema foi como 
actor, aos 19 anos, em "Fâtima 
Milagrosa", de Rino Lupo. A curta- 
metragem "Douro, Faina Fluvial" foi o 

primeiro 
filme que 
r o d o U 
com uma 
c â m a r a 
oferecida 
pelo pai e 
a 
primeira 
grande 
conquista junto do pùblico ocorreu na 
década de 60 depois de "O Acte da 
Primavera". 
Em 1985, e jâ corn 77 anos, recebeu o 
"Leâo de Ouro" do Festival de 
Veneza, em Itâlia, e em 1989 foi con- 
decorado pelo entâo Présidente da 
Repüblica, Mârio Soares, com a 
Comenda da Ordem do Infante D. 
Henrique. 
Homem que privilégia a palavra, 
Manoel de Oliveira é o mais velho 
realizador do mundo e o seu vigor 
cinematogrâfico, sobretudo na ultima 
década, surpreende criticos, pùblico e 
cineastas em gérai. 
Pela longevidade e vitalidade que 
mostra, ninguém lhe tira o lugar na 
histôria da sétima arte desde o cine- 
ma mudo até ao século XXI. Isto ape- 
sar do reconhecimento nâo se reflec- 
tir sempre em sucessos de bilheteira. 

M Nâo percam a Posta do Ano Novo da 
Associaçâo Cultural do Miuho de Toronto 
Na sede-social da Associaçâo do Minho terào um jantar 
requintado, Bolo Rei e Champanhe à meia-noite, muita 

müsica e a alegria ünica dos minhotos! 

Reserve o seu lugar para entrar em 
2004 da melhor maneira. Contacte a 

sede minhota: 416 781-9290, ou a Suzy: 416 261-1396, 
ou o Paulo: 416 654-4442, ou o Barbosa: 416 767-5835. 

Com os minhotos hâ garantia de animaçào. 

Operaçâo "Troya" 
As autoridades espanholas detiveram 
27 pessoas numa mega-operaçâo contra 
uma rede de distribuiçâo de 
pornografia infantil através da 
Internet. 
A operaçâo de desmantelamento da 
rede, a mais importante realizada em 
Espanha até agora, de acordo corn o El 
Mundo, surgiu na sequêneia de um 
inquérito lançado em Maio. 
Os agentes detiveram pessoas em 18 
provincias e 24 cidades de dez comu- 
nidades autônomas. 
Em Valêneia foram detidas seis pessoas, 
nas Baléares duas, très na Catalunha, 
cinco pessoas na Andaluzia, uma nas 
Asturias, uma na Galiza, cinco em 
Madrid, uma em Mùrcia, outra em 
Navarra e duas em Aragâo. 
Depois de cerca de 30 mandados de 
busca, a policia descobriu o sistema de 

troca de material pedôfilo. A operaçâo 
foi levada a cabo pela Brigada de 
Investigaçào Tecnolôgica espanhola. 
Nas imagens estavam crianças entre os 
cinco e os seis anos e tudo indica que 
foram captadas na América do Norte, 
Europa e Asia, com destaque para dois 
paises - os Estados Unidos e a Suécia. 
Durante a operaçâo "Troya" foram 
descobertos diversos chats e fôruns na 
Internet, em lingua castelhana, onde 
era oferecido e solicitado material 
pornogrâfico infantil. 
A policia jâ visionou até ao momentô 
6388 videos, classificando-os de "mate- 
rial de conteüdo muito desagradâvel", 
de acordo corn o El Mundo. 
Os detidos foram acusados de prostitu- 
içâo e corrupçâo de menores, na ver- 
tente de distribuiçâo de pornografia 
infantil através da Internet. 

TSoas ^^estas! 

Encomendas pelo telefone: 
416 658-4126 

Frangos no churrasco 

e assados, bacalhau à St. 

Matthew's, peixe variado, 

batatinhas, arroz de 

marisco e muito mais. 

St. Matthew’s B.B.Q. Chicken 
Uma casa familiar onde encontra tudo 

o que précisa para as suas festas de 
Natal e Fim de Ano. Contacte Maria e 

527 Rogers Road (at Old Weston Road), Toronto, Ont. M6M 1B4 M» 
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Paisagem cam balaiça aa fundo 
Hâ um baloiço esquecido nas tra- 

seiras do quintal da minha casa à espera 
de um regresso improvisado. Apetece-me 
voltar a casa e andar de baloiço. Duas 
cordas suspensas da copa do passado 
poisam na tâbua rugosa do presente 
onde me sento a acariciar os nos salientes 
e retorcidos que, de um lado ao outro, 
atravessam o percurso inacabado da 
vida. Houve sempre um baloiço em todas 
as casas onde vivi. Hoje, continua a haver 
um baloiço na casa onde busco 
memorias de outras casas, na impossibi- 
lidade de a elas voltar. O movimento do 
baloiço desenha a metâfora perfeita da 
vida para a frente para trâs, movimentos 
pendulares a descreverem a sucessao 
de sucessos e reveses das caminhadas 
incertas. 

- Empurra, empurra! Com mais força, 
para eu poder tocar corn os pés no céu! 

Um mâo pousada nas minhas costas 
empurra-me cada vez mais para cima. 
Consigo tocar corn os pés na ponta das 
estrelas que se nâo desviam do meu 
caminho. Estico o braço para as apanhar 
e, quando jâ estou muito perto duma, 
sinto a força do vento a puxar-me para 
trâs, cada vez mais para trâs, até poisar 
os pés na terra firme onde a minha 
inocência se esconde por trâs da nuvem 
de poeira levantada por uma aterragem 
descontrolada. É um segredo meu que sô 
hoje vou contar: «de cada vez que virem 
uma estrela cadente, saibam que hâ uma 
criança a arrastâ-la na viagem de regres- 
so de mais uma brincadeira de baloiço». 

Os baloiços de todas as casas onde 
vivi continuam a empurrar-me para cima 
e para baixo, para a frente e para trâs. 

conforme os altos e baixos assinalados 
pelas cotas topogrâficas que marcam as 
diferenças de nivel no relevo da vida. 

Escolho um deles e inicio os movi- 
mentos ritmados de trâs para a frente. 
Liberto-me da força da gravidade e 
deixo-me elevar bem alto, de onde aviste 
todas as casas da minha memôria. Em 
todas elas hâ molduras ovais em cima do 
tampo de mârmore frio do louceiro da 
sala. Dentro delas, fotografias a preto e 
branco de antepassados que nunca 
conhecemos. Ganharam corpo, nome e 
parentesco nas histôrias de vida contadas 
em serôes de tempestades, quando a cale- 
ma fustigava os paredôes da nossa 
inquietaçâo. Rezava-se baixinho para 
adormecer a fùria do mar que teimava 
em arrastar dunas de areia para o meio 
da avenida marginal. Apanho ainda o 
murmùrio da lenga-lenga da oraçâo a 
Santa Bârbara, por entre o crepitar dos 
ramos secos de oliveira queimados em 
honra da mârtir. 

«Sô Santa portuguesa faz milagre!?» - 
interrogava-se o criado Afonso por entre 
moxoxos de düvida. 

Os antepassados sâo como os ramos 
onde penduramos as cordas do passado 
para nelas voarmos em busca de 
memôrias jâ vividas. Nas minhas 
memôrias estào sempre présentes 
baloiços que atravessam os fantasmas 
que habitam os vazios elipticos das 
molduras. Hâ dias em que as cordas, 
indiferentes ao inicio de mais um voo, se 
esfiapam no tempo para nos deixarem 
completamente estatelados no châo da 
realidade mais dura. Erguemo-nos apoia- 
dos nas bengalas de persistência na 

esperança de que o voo 
seguinte nos leve ainda mais 
longe. 

Por duas vezes, cansada dos 
ritmos compassados dos impul- 
sos rotineiros, quis dar um 
passo maior, para saber como 
séria deixar-me cair do ângulo 
mais acentuado da curva ascen- 
dente. Desequilibrei-me e, 
quando acordei, estava deitada 
num manto branco de neve 
roubado a um postal de Boas Pestas da 
Lapônia finlandesa. Da segunda vez, jâ 
mais segura de aterragens em terra 
estranha, abalancei-me em movimentos 
de sentido contrârio, larguei as -màos e 
atrevi-me a apanhar boleia no rasto do 
sol a recolher-se do outro lado do mundo. 
Pousei junto à cerca do quintal de uma 
casa canadiana, sem baloiço. Reparo 
agora que nenhuma das casas em que 
vivi no estrangeiro tinha baloiço. Por que 
serâ que nâo hâ baloiços nos jardins do 
exilio? Mas eu nunca pude viver sem 
baloiço, porque me falta a corda em que 
me suspendo entre o passado e o futuro. 
No meio, o trilho dum présente a sulcar 
o apertado desfiladeiro onde desaguam 
ventos que sepultam baloiços nunca 
levantados do châo. Vejo uma rodilha de 
cordas sobre velames amarelecidos de 
navios atraiçoados pelos areais mal assi- 
nalados nas rotas da emigraçâo. 

Corn os nos dos dias, meses e anos, 
fui urdindo pouco a pouco as cordas que 
atei aos ramos de outras pâtrias transver- 
sais aos mundos que percorri em movi- 
mentos de lâ para câ, de câ para lâ. 

Sentada na tâbua carcomida de via- 

gens, deixo-me embalar 
pela mùsica da corda a 
garrotar o tronco da 
ârvore que mede forças 
corn o vento. Hâ gemidos 
de ramos cansados de 
suster vidas que se 
recusam a partir. Parou o 
vento. O baloiço parou. 
De pés assentes na terra, 
deixo pegadas a marcar o 
meu regresso à casa. Num 

impulso derradeiro salto para o mârmore 
frio do guarda-louça da sala, onde uma 
moldura vazia espera por mim. Meto-me 
dentro delà e ensaio a pose em que quero 
ser recordada. Digo ao fotôgrafo que 
escolha como cenârio 
«paisagem corn baloiço ao fundo». 

Acordo corn a luz do flash a ferir-me 
a vista. Uma mâo de criança tenta levan- 
tar-me da espreguiçadeira onde se deita a 
ultima réstia de sol de um dia de outono 
que se acaba. 

- Anda! Vem empurrar-me! Eu quero 
andar de baloiço. 

Acedo ao seu pedido num ritual de 
passagem de testemunho. Continuo a 
gostar de andar de baloiço, apesar de 
saber que me aproximo a passo célere da 
idade da moldura. Tal como os antepas- 
sados, vou escolher a forma oval - o 
regresso ao ovo de onde vim - para me 
fixar numa fotografia a preto e branco 
corn duas tranças, uma de cada lado, a 
emoldurar-me o rosto como as cordas do 
baloiço que me transportarâo para o voo 
eterno. 

Texto Publicado no n° 6 da Seixo Review. 
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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 
todays 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 Tlie Bank of Nova Scotia. Certain limitation!) and/or exclusions apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 

Criança précisa ainda 
imediata! 
A nossa estimada amiga Maria de 
Fâtima, de Toronto, fez-nos um apelo 
para que entercedamos em favor do 
pequenito MAURO, de 30 meses de 
idade, com doença por diagnosticar e 
que, segundo os entendidos, sô poderâ 
ser encontrado o mal e talvez a cura, no 
hospital das crianças em Toronto. 
O MAURO nasceu e vive em na 
Alemanha, fruto do amor entre o casai 
português, Agostinho e Fâtima Alves. 
Mais um Natal de angùstia para esta 
familia cuja esperança reside numa 
viagem ao Canadâ e nâo têm dinheiro 
para o fazer. 
O menino MAURO, nasceu corn uma 
doença desconhecida na Europa mas 
que jâ é conhecida no Canadâ. O seu 
tamanho é menor do que o normal em 
crianças da sua idade, normahnente 
tem o oUiar fixo no nada, tem os mem- 
bros rigidos, nâo tem actividade e nâo 
fala. Um menino preso à vida somente 
pela força dos pais. 
Agostinho e Fâtima Alves vivem corn a 
criança no seu prôprio quarto, sempre 
com a garrafa de oxigénio pronta para 
dar ar à criança, a mâquina de reani- 
maçâo, mâquina de inalaçôes e um 
pequeno computador que mede os bati- 
mentos cardiacos, o nivel do oxigénio 

no sangue e a respiraçâo do MAURO. 
Uns "brinquedos" que nâo servem 
nenhum Natal. Quer ajudar o MAURO 
e sens pais? 
Claro que sim! 
Entre em contacto com a Maria de 
Fâtima: 416 588-0171. 
Os pais do MAURO jâ apelaram para 
Portugal por intermédio dos jornais e 
revistas nacionais. Pouco conseguiram. 
Jâ entraram em desespero, nôs, no 
Canadâ, somos a ültima tâbua de 
salvaçâo. Podem também contactar o 
casai de imigrantes em dor, Agostinho 
e Fâtima Alves, pelo telefone: 
4940 589-79282. 
Em Toronto jâ temos vârias entidades e 
clubes dispostos ajudar. Agora, resta- 
nos conseguir a viagem e que o The 
Sick Children Hospital aceite consultât 
o MAURO. 
Neste Natal de 2003, o MAURO pré- 
cisa urgentemente da nossa generosi- 
dade e amor ao prôximo. OBRIGADO, 
desde jâ! 

JMC 
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Veredicto: culpado 
Tribunal de Old Bailey condena lan 
Hundey peins crimes de Soham 
lan Huntley foi considerado culpado 
pelos assassinios de Jessica Chapman e 
Holly Wells, as duas meninas de dez anos 
encontradas mortas em Agosto de 2002, 
em Lakenheath, Suffolk. Depois de mais 
de 16 horas de reflexâo, ao longo de très 
dias, O jùri condenou Huntley, num vere- 
dicto emitido por maioria de 11 votos, a 
uma pena de prisâo perpétua. 
A ex-namorada de Huntley, Maxine 
Carr, foi igualmente considerada culpada 
por conspirar contra a Justiça, mas iliba- 
da das duas acusaçôes de colaborar corn 
Huntley nos assassinios. Carr foi conde- 
nada a très anos de prisâo, e Huntley a 
uma pena dupla de prisâo perpétua. 
O jùri, composto por sete mulheres e 
cinco homens, rejeitou a reivindicaçâo de 

Huntley, 29 anos, de 
que as duas meninas 
teriam morrido aciden- 
talmente em sua casa, 
em Soham, a 4 
de Agosto do ano pas- 
sado. 
Huntley, guarda do 
Colégio de Soham na 
época dos assassinios, 
garantira que as duas 
amigas de dez anos 
teriam entrado nos 
sens aposentos porque 
Holly, uma delas, estaria a sangrar no 
nariz. 
A menina teria morrido acidentalmente, 
explicou Huntley, depois de ter escorrega- 

do na banheira, e afogando-se de seguida. 
Apôs O sucedido, contou o réu em tribu- 
nal, ele mesmo matou Jessica para calar 
os gritos da menina. 
Durante mais de dois dias Huntley teu- 
ton convencer o jùri da sua teoria, mas 
sem sucesso. 
O jùri descobriu que Huntley tinha jâ, 
anteriormente, sido acusado de ter vio- 
lado uma adolescente e de ter assediado 
e mantido relaçôes sexuais corn meninas 
do colégio. 
Em 2002, o caso chocou o Reino Unido e 
o Mundo, e mobüizou uma feroz cam- 
panha policial de busca pelas meninas, 
encontradas mortas perto de Soham, 
quinze dias depois de terem desaparecido. 

Hovo Governo 
no Peru 
Na sequência da denûssâo da primeira- 
ministra Beatriz Merino, o Présidente 
peruano viu-se obrigado a nomear um 
novo Governo, o quarto num periodo de 
30 meses. Carlos Ferrero é um advogado 
de 64 anos, antigo présidente do congres- 
so e colaborador prôximo de Alejandro 
Toledo. 
Entre os 16 ministros que compôem o 
Governo do Peru, 11 conservam as 
respectivas pastas e cinco - o primeiro- 
ministro e os ministro da Agricultura, 
Defesa, Relaçôes Externas e da Mulher - 
mudam de titular. 
Na passada semana, o Présidente 
Alejandro Toledo tinha pedido a demi% 
sâo em bloco do Executive, bem como de 
todos os conselheiros pessoais de cada 
um dos ministros. Também a primeira- 
ministra Beatriz Merino apresentou a 
demissâo, afirmando ter sido vitima de 
uma campanha para manchar o seu 
nome. 
A formaçâo deste novo Governo - con- 
seguido no meio do turbühâo de uma 
crise politica, alimentada por lutas 
intestinas que opôem diversas facçôes da 
maioria presidential - é, de acordo corn 
os analistas politicos, um mero "retoque" 
e nâo a alteraçâo profunda que alguns 
esperam. 
O novo primeiro-ministro, ex-presidente 
do Congresso, foi deputado durante a 
presidência de Alberto Fujimori, exilado 
no Japâo hâ très anos. 
A ex-primeira-ministra tinha sido nomea- 
da em Julho passade, sob recomendaçâo 
do escritos Mario Vargas Llosa. 

VDEAr, A ledoi M urne» 
eilkmks éiaUet e 

oMigM, deiqmM u» 
Bakery & Pasteiies Inc. 
* Bolos para todas as ocasiôes. 
* Grande variedade de pastelaria. 

* Carnes Frias. 

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

0 PKlUt COMÜtUUl 

cm M "Rm 
dd BCéCL Rei 

Cada vez que visitar um dos 

^ *. estabelecimentos Caldense e comprar 
K um Bolo Rei, estarà a habilitar-se. 

F Corn 4 estabelecimentos à escoLha, 
' encontra sempre uma Caldense bem 

perto de si! 
Temos sistema de Satélite e licença de bebidas 

1209 Dundas St. W. 
TORONTO 

416-534-3847 

337 Symington Ave 
TORONTO 

416-535-9993 

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

416-657-1999 

447 Spears Road 
OAKVILLE 

905-845-5221 

riviri tfjrtYfl amumia ^ 
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CAI2l>>gplRO 
2i/o3iib/oÿ;t 

TOIJRO 

ZI/04 A 20/05 

A sua capacidade de critica, de método e organizaçào poderào trazer-lhe 
resultados muito visiveis em termes profissionais. A menos que 
Mercùrio receba aspectos desfavorâveis, este transite pela casa X pederâ 

trazer-lhe uma oportunidade para falar cem es seus superiores 
hierârquicos sebre e mode cerne pederâ pregredir na carreira. 

E um memente em que censegue ver a vida cem grande entusiasme e 
alegria. Sente-se eptimista e cem muita energia, e que lhe permite 

gozar a vida em pleno. E a altura ideal para jegar ne casine ou na 
Boisa. As relaçèes corn pessoas dos signes de Aquârio, Gémeos, Leào 
e Sagitârio sào especialmente favorecidas. 

GéMEOS 
21/05 A 20/00 

H] 
Corn Marte na Casa X pederâ ser uma altura propicia a conflitos corn 
pessoas em cargos de autoridade. Procure trabalhar em conjunto e fazê- 
las sentir que voeê nào é uma ameaça. O segredo estâ em mobilizar a 
iniciativa e a aeçào pessoal para um objective comum. Verâ o quào lhe 
pederâ ser ütil na concretizaçào dos seus objectives. 

CàRâNOUCJO 
1/06 A 20/ 

■S 

22/07 A 22/06^ 

Mercùrio na Casa VII proporciona uma ocasiào excelente para ter 

21/06 A 20/07 â conversa esclarecedora corn alguém a quem estâ associado no 
  ^ dia-a-dia (pode ser o cônjuge ou um socio) . A menos que Mercùrio 

^ esteja sob a influência de aspectos dissonantes, é uma fase propicia 
à assinatura de contratos, à formaçào de uma sociedade ou à aber- 
tura de uma negociaçào. 

Poderâ ocupar-se das suas necessidades imediatas, quer a nivel 
profissional quer a nivel familiar. Nào serâ uma altura de resultados 
espectaculares mas sim de preparar o trabalho que mais tarde virâ 
a dar os seus frutos. Inesperadamente, poderâ conseguir a ajuda dos 
outres para a execuçào dos seus projectos. 

VlROE^^ 
23/08 A 22/00 

Durante os prôximos tempo, as suas capacidades de conquista 
e de seduçào estào no auge, apesar de estarem mais voltadas 
para o instante imediato. Utilize esta boa energia nos rela- 
cionamentos corn as pessoas corn que trabalha, de modo a con- 
seguir um ambiente corn mais harmonia e verâ o quanto lhe 
serâ bénéfice. 

BàIANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Esta semana sentirâ uma forte necessidade de reconstituir o seu passade 
naqueles pontos mais obscures das suas raizes. Contacte pessoalmente 

ou por escrito as pessoas da sua familia ou amigos que possam ajudar a 
esclarecer essas dùvidas ou incertezas, alcançando assim uma maior 
tranquilidade e paz de espirito. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

Sentir-se-â corn grande capacidade para sentir e comunicar os seus 
afectos. Serâ capaz de falar dos seus sentimentos a outra pessoa sem 

que isso lhe cause embaraço. Digamos que consegue fazer corn que a 
cabeça nào influencie o coraçào. É ainda um période favorâvel para 
estabelecer um acordo financeiro ou um négocié. 

A presença de Marte na sua Casa IV poderâ favorecer algum assunto de 
carâcter familiar ou até mesmo legal. Poderâ também sentir necessidade 
de se isolar um pouco, de se réfugiât no conforte do seu lar, de usufruit da 
intimidade dos que lhe estào mais proximo, ou de analisar mais profun- 
damente os seus sentimentos ou as suas atitudes. Nào se deixe, no entan- 
te, cair na melancolia ou nas recordaçôes do passade. 

CAPRICORNIO 

22/12 A 20/01 

ÀQLÂRIO 
21/01 A10/02 

izs; 
E possivel que se sinta intelectualmente corn mais competitividade 

e confiança neste période. Os jogos mentais, principalmente os 

compétitives, despertar-lhe-ào especial interesse. No pior dos casos, 
tenderâ a enervar-se e a achar-se corn razào, o que poderâ dar azo a 

conflitos. 

A sua criatividade estarâ sublinhada. Haverâ um aumento da 
sua intuiçào e da sua sensibilidade a nivel espiritual. Sentirâ 
vontade de ajudar aqueles que necessitam e de trabalhar corn 
fins humanitârios. Poderâ nesta altura começar ou estreitar 
uma relaçào. 

.fields 
20/02 A*%0/03 

Por influência de Marte, o planeta da aeçào, a sua força interior e a sua 

personalidade estarào bastante elevadas. Embora nào estando a pensât 
obter qualquer poder ou lugar de destaque, notarâ em si uma maior 

firmeza e um desejo de seguir as suas prôprias ideias e impulses, em vez 
de se deixar manobrar pelos outres. É essa determinaçâo que lhe darâ 
uma sensaçào de força e realizaçào. 

Horizontal: 
1 - Tragédia natural; 

2 - Parente da foca, mas nào 

foste; 2 

3 - Botequim, romanos; 3 
4 - Falsidades; 

5 - Pedra sagrada, conjunto de 

pessoas a cantar; 

6 - Sofrimento, letra dobrada; 

7 - Prerrogativas; 

8 - Sabor, letra dobrada; 

9 - Atraiçoa (inv.), rijo; 

10 - Campeào, em partes 

iguais, superficie. 

Vertical: 
1 - Poltronaria; 2 - Prender, pedra de moinho (inv.), nota (inv.); 3 - Réptil quelonio 

de corpo curto encerrado numa casca; 4 - Brisa, afastar-se, a mulher do filho em 

relaçào aos pais deste; 5 - Romanos, cantador de fado; 6 - Nota, mata as pulgas; 

7 - Romanos, reboca (inv.); 8 - Macaco, meio erro; 9 - Superior, pron. demonstrati- 

vo; 10 - Artigo (pl.), o astro rei, produz som. 

As SOLUCÔES DA EDICÂO ANTERIOR; 

Horizontais: 1- apaziguar; 2- la, aluno; 3- azar, is; 4- barracas; 5- egua; 6- atla, 

nuvem; 7- do, travar; 8- olhar, adro; 9- da, soar, 10- mo, corn, ra. 

Verticais; 1- alargado; 2- paz, toldo; 3- abel, ha; 4- zaragata; 5- il, ru, rr; 6- guarana; 

7- un, uvas; 8- ao, cavado; 9- ia, errar; 10- assim, ora. 

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

Lord of the Rings: The 
Return of the King 

ACTORES : Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo 
Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys 
Davies, Bernard Hill, Billy Boy... 

Género: Acçào Duraçâo:174 min Director Peter Jackson 

As forças de Sauron cercaram Minas Tirith, a capital de Gondor, num esforço 
de eliminar a raça do homem. O reino, outrora ilustre, vigiado por um palido 
mordomo, nunca necessitou tanto de um rei como agora. No entanto, poderâ 
Aragorn (Viggo Mortensen) responder ao chamamento da sua herança e 
seguir o destino para o qual nasceu? Numa proporçâo enorme, o destino de 
Middle Earth (Terra Média) repousa nos seus ombros. 
Com a ultima batalha preparada e as legiôes do mal reunidas, Gandalf (Ian 
McKellen) tenta urgentemente reanimar o exército destruido de Gondor a 
entrar em acçào. Nesta tentativa, é ajudado por Theoden (Bernard Hill), rei de 
Rohan, que junta os seus soldados para o maior teste da histôria. No entanto, 
mesmo com a sua coragem e lealdade apaixonada, as forças do homem - com 
Eowyn (Miranda Otto) e Merry (Dominic Monaghan) ocultos entre elas - nào 
sào adversârio à altura para os inimigos que se aglomeram contra Gondor. 
Ainda assim, face a grandes perdas, avançam para o campo de batalha das 
suas vidas, unidos pelo ünico objective de manter Sauron desorientado e 
dar a oportunidade ao Portador do Anel de completar a sua busca. A sua 
esperança repousa em Frodo (Elijah Wood), um pequeno mas determinado 
hobbit, que segue uma viagem arriscada através das terras do inimigo traidor 
para lançar o Unico Anel no fogo do monte Doom. Quanto mais Frodo se 
aproximar do seu destino final, mais dificil se torna a sua missào e terâ que 
confiar mais em Samwise Gamgee (Sean Astin). Gollum - e o prôprio Anel - 
ira testar a lealdade de Frodo e, por ultimo, a sua humanidade. 
“O Senhor dos Anéis; Regresso do Rei” conclui a histôria épica destes per- 
sonagens, as suas relaçôes e rivalidades, ao mesmo tempo que révéla como até 
o mais pequeno de todos nés, através da coragem, dedicaçào e determinaçào, 
pode mudar o mundo. 

Os portugueses Terrakota 
preparam-se para lançar o segundo 
âlbum de originals, que de acordo 
corn a editora, apresenta novos 
ambientes sonoros. O disco tem o 
lançamento previsto para Maio do 
proximo ano. 
Este novo trabaUio dos Terrakota 
ainda vai ser gravado, entre os 
meses de Fevereiro e Março, no 
XIPPI Studio, em Dacar (Senegal). 
No entanto, a banda tem agendado 
para o dia 18 de Dezembro, um espec- Alquimista, em Lisboa, para apresentar 
tâculo ao vivo, no espaço Santiago também alguns temas do novo âlbum. 

"Sir Mick Jagger 
Ti'tulo entregue pelo principe Carlos 

Uma das mais lendârias estrelas do 
mundo do Rock entrou no Palâcio de 
Buckingham como vocalista dos Rolling 
Stones e saiu como "sir" Mick Jagger. O 
titulo foi entregue pelas mâos do principe 
Carlos de Inglaterra. O müsico nasceu 
cavaleiro do reino apenas corn um toque 
de espada em cada ombro, alguma dose de 
nervosismo e bastante satisfaçâo. 
A cerimônia era séria, mas a estrela brilha 
no mundo do Rock. Mick Jagger, o müsi- 
co, entrou no Palâcio de Buckingham 
vestido a rigor; em tons negros, sobressaia 
o casaco de cabedal. Para Jagger, hâ que 
manter a mesma postura de sempre. 
O vocahsta dos Stones chegou ao local da 
cerimônia acompanhado pelo pai, Joe, 
corn 92 anos, e pelas filhas Elizabeth, 19, e 
Karis, 32. O irmâo, Christopher, pergun- 
tou-lhe se a partir de agora teria de passar 
a chamar-lhe de "sir". Jagger respondeu 
ironicamente: "apenas ocasionalmente". 
O titulo foi entregue pela coroa britânica 
devido aos serviços que Jagger prestou à 
müsica. O principe Carlos conduziu esta 
cerimônia porque a Rainha Isabel II teve 
de ser submetida a uma intervençâo cirür- 
gica num joelho. 
À saida, jâ corn o titulo de "sir" sobre os 
"ombros", Mick Jagger disse aos jornaUs- 

tas que a cerimônia foi bastante calma. "JêL 

estive corn ele (o principe) vârias vezes e 
tivemos conversas bastante agradâveis", 
afirmou. 
Jagger assegurou que nào esteve muito 
nervoso. Apenas uma grande dose de ale- 
gria. "E bastante agradâvel receber uma 
honra como esta, desde que nâo seja 
tomada de uma forma demasiadamente 
séria", disse. 
Este é, porém, um titulo que acabou por 
cair mal no seio dos Rolhng Stones. O gui- 
tarrista Keith Richard clisse recentemente 
à revista musical Uncut que era "ridiculo" 
Jagger aceitar "um desses louros do 
‘estabhshment’”. 
Jagger respondeu considerando que talvez 
o colega tenha apenas alguma inveja. 
"Penso que ele, provavelmente, gostaria de 
receber a mesma honra", disse. "É como 
receber um gelado. Uma pessoa recebe um 
e todos querem. Nâo é nada de novo. O 
Keith gosta de fazer barulho", frisou. 
Apesar das divergêneias dentro do grupo, 
até mesmo o primeiro-ministro britânico 
aconselhou Jagger a receber o titulo de 
cavaleiro. Tony Blair, que tocou versôes 
dos Stones na banda que tinha enquanto 
estudante universitârio, insistiu para que o 
müsico recebesse esta honra. 
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LUSOIOGIAS 
As costas do baralho 
É dé louvar toda e qualquer manifes- 
taçâo de apreço. Neste caso, aconteceu 
em homenagem. Mais uma a juntar a 
outras que neste ano aconteceram. A 
razao é a nossa emigraçâo para o 
Canadâ. Cinquenta anos, desde que, em 
1953 foram atirados à sublime 
degradaçâo humana uma mao cheia de 
açorianos, atirados na vastidao de um 
territôrio imenso - «... terra ta grande, tâ 
grande, caté o diabo se cansa...» - segun- 
do as palavras simples e directas de um 
jâ desaparecido emigrante que conheci. 
Em parceria com a Universidade dos 
Açores, a Câmara Municipal de Berta 
Cabral promoveu este encontre com 
datas a coincidir com o congresso 
insular do PSD. 
Dai que esta sessào comemorativa ficas- 
se prisioneira da politizaçâo nela 
imprimida e muito mal disfarçada. 
Seja como for, valeu o esforço, que nes- 
tas coisas é sempre o «moço de recados» 
que consegue transportar a mensagem à 
casa das intençôes... 
Estôrias ouvidas pela boca de gente 
sofrida na primeira pessoa e embaladas 
corn ensaios de alguns dos nossos 
melhores intelectuais, valeu, no entanto, 
o encontre que mais uma vez nos faz 
meditar sobre a condiçâo deste povo 
emigrante, que agora tâo mal tem trata- 
do muitos dos que para ele imigram. 
Apesar de estar espalhado pelas sete par- 
tilhas do Mundo na condiçâo de emi- 

grante, Portugal sofre, no seu 
interior, muitos dos dramas que 
os seus filhos viveram por esse 
mundo fora. Trata da mesma 
forma ou pior, aqueles que 
agora nos procuram, na tentati- 
va de melhorar as suas vidas. 
Se os encontros para home- 
nagear os que sairam e 
sofreram, «sem nunca sair», sâo impor- 
tantes marcos da nossa memôria, hâ que 
promover também os encontros entre os 
que ficaram e os estrangeiros que nos 
procuram como nova pâtria para seus 
filhos. 
Corn um pobre serviço de fronteiras sem 
qualidade nem especialidade, Portugal 
continua sem politica de imigraçào efi- 
ciente, para fazer face à onda humana 
que diariamente nos entra pela porta da 
frente, imediatamente transformada em 
escravidâo moderna, corn departamen- 
tos mafiosos de prostituiçâo, exploraçâo 
e venda de crianças, escravidâo laboral e 
todo um roi de dramas que nem os nos- 
sos émigrantes viveram. 
Nas sociedades para onde foram, os nos- 
sos compatriotas eram acompanhados 
permanentemente pelas autoridades da 
imigraçào (caso do Canadâ, que agora se 
comemora). E esses testemunhos sâo 
descritos pelos prôprios, como o que 
ouvimos da boca de Fernando Faria, 
actual présidente da Casa dos Açores de 
Toronto, na sua intervençâo durante 

esta homenagem. 
Onde estâ toda a nossa 
experiência nesse 
campo? 
Serâ que alguma vez, os 
que nunca emigraram, 
aprenderam a lidar corn 
emigraçâo/imigraçâo? 
Ou nâo estaria o seu 

interesse exclusivamente nas remessas 
dos milhôe$ que a Diâspora enviava 
para os bancos portugueses (que foram 
sempre os primeiros agentes nacionais 
a abrir delegaçôes junto das çomu- 
nidades). 
Sobre a nossa emigraçâo, muito se tem 
dito e escrito. Resta agora dar-mos aos 
que nos escolhem como novo destino, o 
nosso apoio, um tratamento humaniza- 
do, um carinho fraternal,' um 
acompanhamento corn integraçâo har- 
moniosa, formaçâo adequada, trabalho 
justo e legalmente remunerado, ensino 
da lingua, etc, etc, etc.... 
No Canadâ, isso sempre aconteceu para 
aqueles que aceitavam. O problema é 
que a maior parte rejeitava formaçâo. 
«Ganha-se pouco corn a escola» - 
diziam. «A construçâo dâ mais 
dinheiro...!» A democracia canadiana 
oferecia-lhes a oportunidade, mas nâo os 
podia obrigar... E nunca obrigou 
ninguém! 

Lusologias@hotmail.com 

Condenaçâo 
por pedofilia 
nos Açores 
o ex-autarca da ilha de Sâo Miguel, 
freguesia dos Fenais da Ajuda, foi 
condenado a cinco anos de prisâo 
por crime de abuso sexual de criança 
na forma continuada. 
O Tribunal da Ribeira Grande con- 
siderou que Carlos Dinis Melo abu- 
sou de uma menor de 12 anos, mas | 
absolveu o ex-autarca socialista do j 
crime de suborno. | 
Carlos Dinis Melo, que exercia o ter- | 
ceiro mandate consecutivo como 
présidente da Junta de Freguesia dos 
Fenais da Ajuda, pediu a suspensâo 
do cargo quando foi detido pelas 
autoridades, a 13 de Maio. 
"As instituiçôes funcionaram, a 
Justiça foi aplicada ao caso concreto 
(...) Muito tem de ser feito por estas 
vitimas. Neste caso particular por 
deste menor, este sinal do Tribunal 
foi muito positivo, mas muito ainda 
précisa de ser feito", disse â SIC o 
advogado de defesa do menor de 12 
anos. 
O acôrdâo do Tribunal da Ribeira 
Grande référé que a criança possui 
um baixo Coeficiente de 
inteligêneia, facto que terâ pesado na 
condenaçâo do ex-autarca a cinco 
anos de prisâo. 

Lusologias@HotmaiLcom 

FESTZVAL 

Panasonic RX-D13 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
coin Remote Control 

CQNSIGO 84 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-FSA3r 
stereo Radio/Cassette Recorder 

I Electric 

Est:es radias est:âa ver mmm ©©©taOtfû’®©© D(D®®0^ 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 8 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

416.537.1088 
*PlusGST&PST 

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

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 5284)165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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Novo Côdigo do Trabalho 
ptovê pena de prisâo até 
dois anos 
O encerra- 
mento ilegal 
de empresas 
vai passar a 
ser punido 
com uma 
pena de 
prisâo até dois 
anos. O novo 
Côdigo de 
Trabalho jâ 
estâ em vigor 
mas hâ nor- 
mas que 
ainda pre- 
cisam de regu- 
lamentaçâo. 
A proposta de 
lei final jâ foi enviada aos parceiros sociais. 
O diploma prevê também uma multa até 
240 dias sempre que o empregador dis- 
tribua "lucros ou dividendos para pagar 
suprimentos e respectivos juros e amorti- 
zar quotas sob qualquer forma" ou procé- 
da "a levantamentos. de tesouraria para 
fins alheios à actividade da empresa". 

Os patrôes sâo também obrigados a avisar 
os trabalhadores corn quinze dias de ante- 
cedência. Sempre que a paralisaçâo da 
empresa ultrapassar os 30 dias têm de ser 
prestadas garantias bancârias sobre os 
salârios em atraso. O documente prevê 
ainda uma pena de prisâo até très anos 
sempre que haja ordenados em atraso. 

Ministro da Educaçâo critica pais 
de alunos de escela de Bragança 
que recusam integraçâe de turma 
problemàtica 
É por "ignorância" que os pais dos alunos 
e a direcçâo da escola de Bragança estâo 
a recusar a integraçâo de uma turma 
problemàtica neste estabelecimento de 
ensino. A acusaçâo foi 
feita pelo ministro da 
Educaçâo, David 
Justine. 
"Estas reacçôes de 
rejeiçâo decorrem 
muito mais da ignorân- 
cia, nomeadamente 
numa escola que jâ tem 
alunos ciganos", disse 
David Justino, durante 
a cerimônia de inaugu- 
raçâo de um jardim de 
infância em Mirandela, 
distrito de Bragança. 
Este caso prolonga-se jâ 
hâ duas semanas. 
Encarregados de edu- 
caçâo e ôrgâos da esco- 
la Auguste Moreno, de 
Bragança, recusam-se aceitar uma turma 
de 19 alunos. Sete deles sâo de etnia 
cigana, corn problemas de abandono 
escolar e trabalho infantil. 
"Custe O que custar, temos de enfrentar 
os problemas e arranjar uma soluçâo que 
seja, obviamente, a contente das partes. 
Nâo podemos é deixar aqueles miùdos 
de fora do sistema de ensino", disse o 
ministro. 
David Justino quer o assunto fique 

resolvido o mais depressa possivel. 
Prometeu mesmo uma soluçâo "em 
breve". "Nâo admito mais nenhuma 
hipôtese que nâo seja integrâ-los no ensi- 

no obrigatôrio", disse. O ministro rejeita 
assim a possibilidade de os jovens serem 
encaminhados para a formaçâo 
profissional. 
David Justino nâo precisou se a turma 
em causa vai ficar neste escola. "Nâo 
estâmes a lidar corn coisas, mas corn 
miùdos e jovens que podem ver o seu 
future manchado precisamente por um 
conflito destes", disse, criticando a "me- 
diatizaçâo excessiva" do caso. 

Maria loâo Ruela leva 
alla hospltalar 
Maria Joâo Ruela saiu do Hospital 
Curry Cabrai bem disposta e cheia de 
força. Depois de 26 dias de internamen- 
to, a jornahsta sabe que ainda tem que 
enfrentar alguns meses de recuperaçâo. 
'Tentei manter-me sempre animada e 
confiante na minha recuperaçâo, para 
também suportar esta estadia aqui", 
revelou Maria Joâo Ruéla, no momento 
em que saia do hospital. "Mantenho esse 
optimisme e espero, nâo daqui a um mês 
ou dois, mas, se çalhar, daqui a seis 
[meses] ou um ano, jâ estar como era 
antes do dia 14 de Novembro", disse a 

jornalista. 
Em declaraçôes à SIC, Pedro Canas 
Mendes, director do Hospital Curry 
Cabrai, lembrou que se deve a todas as 
équipas - médicos, enfermeiros e fisiote- 
rapeutas - "a râpida recuperaçâo" de 
Maria Joâo Ruela "a seguir a ela prôpria, 
que tem sido uma doente exemplar". 
A jornahsta foi ferida no Iraque, a cam- 
inho de Nassiria, onde ia fazer a cober- 
tura da presença da GNR Pouco depois 
de entrar em territôrio iraquiano, o jipe 
onde seguia foi parado à força de tiros. 
Um deles atingiu-a corn gravidade. , 

PJ localiza 450 quilos de cocafna em 
predates de doçaria e pastelaria 
A Policia Judiciâria (PJ) anunciou o 
desmantelamento na Maia de uma 
rede internacional de trâfico de droga, 
proveniente da América Latina. Os 
450 quilogramas de cocaina apreendi- 
dos davam para 4,5 milhôes de doses. 
A droga estava escondida em produtos 
de doçaria e pastelaria. 
A PJ référé em comunicado que a 
cocaina "em elevado estado de 
pureza", estava dissimulada em 30 
toneladas de géneros de doçaria e 
pastelaria, guardadas em "dois con- 

tentores que a organizaçâo criminosa 
tinha importado de um pais da 
América Latina". 
Na operaçâo, foram detidos dois 
empresârios dos ramos da distribuiçâo 
grossista de doçaria e dos transportes 
rodoviârios de mercadorias, um resi- 
dente em Portugal e outro em 
Espanha. 
Os detidos, de 38 e 40 anos, nâo têm 
antecedentes criminals. A IJ apreendeu 
ainda as 30 toneladas de produtos de 
doçaria e dois automôveis de "gama alta", 

Depositos (Prazo, RRSPs e RRIFs) 

1 ano - 3.50% de juros (*) 

2 anos - 4.00% de juros (*) 

Depois nao diga que nao 
Ihe oferecemos uma rica 

prenda de Natal! 
(*) Sujeito a certas condiçôes e aiteraçôes sem aviso prévîo. 
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 Jl 
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Almoço da Galeria dos Pioneiros Portugueses 
Os fundadores da Galeria dos PIO- 
NEIROS Portugueses, em Toronto, encer- 
raram o ano de 2003 e, naturalemente, os 
festejos dos 50 anos oficiais dos portugue- 
ses no Canadâ, corn um almoço de con- 
vivio com pioneiros, familiares e amigos. 

no Ristorante Pinocchio, em Toronto. A 
neve que caiu inesperada e abundante- 
mente fez corn que alguns faltassem ao 
compromisse, mas mesmo assim a meia- 
centena de convivas soube saborear o 
requintado almoço, servido corn classe 

_ -w/ — 
. ^ WoRLD-ÜNK COMMUNICATIONS INC, 

Oferece os Rates mais Baixos 
No Canada 

Chamadas Directas 24 horas por dia , 7 dias por semana. 

Para experimentar a qualidade dos serviços 
tem 30 minutos GRÂTIS 9 

[PS[M!fâ^6,0 
J Ligue para qualquer parte da América do Norte 24 horas por dia, 7 dias por semana por sômente 5.’ <(. por minuta 

Os grandes bénéficies que tem quando se inscrever no nosso programa: 

Hf Os rates mais baixos para qualquer parte do Mundo 

S2f Nâo tem despesas mensais extras 

Nâo tem contracto 

A factura pode ser paga em qualquer Banco, pela Internet, 
pelo telefone, pagamento automàtico ou por cheque. 

fif Desconto automàtico se a factura for paga directamente 
pelo Banco 

Hf Inscriçâo gratis 

^ Receba $5.00 em longa distancia por cada referenda 
que seja aprovada 

Sf Pode adquirir o numéro 1 - 800 - (Toll Free ) 

Também oferecemos internet a começar por $7,-* por raês 

Contacte Jorge Campos 
1416-498-4816 Ext 239 ou 1-877-228-3381 

t d«Maio2003. Pafaosrwtidemes>ia»are»scowosc6dtco»3<». 709,B&7 sCQZaschamadMiparaaAmèncadoNcxtosdoaT.ScântimospormirHito 
OorotNft^aftpramoçÔeopodsmser edtmadao sem avtso prévio. OsJSÛminulesgfâfisapGcarrvao sômente para Portugele América do Norte 

Desiino 
Portugal 

Hong Kong 

Germany 
Australia 

Switzerland 
Belgium 

Holland 

Russia 
Venezuela 

«MHMciorMt» ttm rWM aitKwntK, 

24/7 Rate 
Ü.’ t 
14.’ 
li 

8(? 

Hi 
IQt* 
23 i* 

pelo pessoal da casa. 
Os fundadores, Manuel da Costa, 
Bernardete Gouveia e José Mario Coelho, 
fizeram a entrega do Diploma de Socio 
Honorârio ao Professor Dr. José Carlos 
Teixeira. Além de agradecer, o Professor 

José Carlos Teixeira fez a entrega de vârios 
documentos à Galeria dos Pioneiros rela- 
cionados com a homenagem do Governo 
Regional do Açores aos PIONEIROS aço- 
rianos que se deslocaram ao Arquipélago 
e, sugeriu, que a Galeria dos Pioneiros 
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começasse a coleccionar cassetes de som e 
video dos acontecimentos que digam 
respeito aos PIONEIROS e aos grandes 
acontecimentos da Comunidade 
Portuguesa. 
José Mârio Coelho entregou medalhôes da 
CIRV-fm, comemorativos dos 50 anos, aos 
pioneiros e familiares présentés que ainda 

nâo a tinham recebido por ocasiâo do 
Portuguese Day'2003, e ainda a Manuel 
da Costa, José Melo, Felizmina Gouveia e 
Clara Santos. Por sua vez, Clara Santos, 
Présidente da Comissào "50 Anos-Uma 
Comemoraçâo Luso-Canadiana", entre- 
gou ao Manuel da Costa a "Medalha 
Comemorativa dos 50 Anos" pela sua 

îotueifâo Nuneif Conceiçào 

duharet de Sousa, DulceM 
'iloa e FeJizmina Gouveiam 

Adelaide Faria, na entrega de 

documentos do seu fakddo 
marido, para a Galeria dos 
Pioneiros Portugueses. 

Jardim, Manuel da Silva, Adelaide 
Andrade e César Andrade. 

l^Ümcelina Belo,fami 

Tavares, Zinha eJosé 
Joào Bi lo 

prestigiosa participaçâo, particular mente, 
no Sub-Comité das comemoraçôes em 
Halifax e pelo muito que deu ao movi- 
mento a favor dos PIONEIROS. 
Adelaide Faria, viùva de Alvaro Faria, 
entregou o passaporte e vârios documen- 
tos de 1953 e, Felizmina Gouveia, que deu 
a Medalha da ACAPO do seu falecido 
marido Firmino Gouveia, para pôr junto 
dos artigos que Jâ estâo expostos na 
Galeria dos Pioneiros. Foi surpreendida 
pelo pedido para que cantasse e... can- 
tou!."...eu sou filha de um pobre barqueiro, 
que vivia nas ondas do mar, o meu berço 
era a proa de um barco, que navegava de 

noite ao Luar. Barqueiro, se o barco vira, 
se cai ao mar, olha se o barco vira, eu nâo 
sei nadar, eu nâo sei nadar..." Um momen- 
to ternurento corn a bonita voz da 
Felizmina Gouveia que, sem esperar, pôs 
muita gente a cantar corn ela. ^ 
Ficou definido neste convivio com os pio- 
neiros, um almoço anual -que jâ fora ante- 
riormente sugerido pelo pioneiro Ôscar 
Pereira-, para dar continuidade ao con- 
vivio e para manter bem acesa a chama 
que envolve a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses. 
Se possivel sem neve! 

Jamie Iria/Ana Fernandes 

.jHm 
* 'i. tÏMÏÜ <1 

itta s^jonçaùacs 

Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

1245 DUPONT ST, STE. 35B 

TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

iiNHftDiHcn: 647~271~7234 
EscmftM; 416-53541000 • hue 416-539-9223 
EMAH: magoncalves@trebn8Lcoiii 

Keele/ Norte da Rogers 

maravilhosa casa separada dos 2 
lâtkis, tem muito para oferecer. Grande 
quintal nas traseiras com cerca, linha pd- 
vada para 4 carros e garagem simples. 3 
grandes quartos de cama, cozinha tipo 
familiar, sala repleta de Sol para as 

refeîçôes e cave acabada com enlrada pld* 
îa. Mâqurna de aquecimento e sistema:' 
ar central, corn 2 anos de uso. 

icte OU visite-nos para mais detalhes,' ' ^ «s» ' 
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Pedido e preenchimento dos documentos 
para Résidantes Permanentes no Canada 

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

1”. casamento entre 
dues periuguesas 

73 OCLS 

iŸaoAtUfs 

Fernanda Almeida e Cristina 
agradecem a preferencia dos 

sens clientes e amigos 
durante o ano de 2003 e, 
em particular, em relaçâo 
ao Winterfest 2004. 

Para todos os clientes e 
Santo Natal e que o Ano de 
Ihes traga tudo de bom. 

O primeiro casamento de por- 

tugueses, entre dois parceiros do 

mesmo sexo, consumou-se no pas- 

sado Sabado, dia 13, na Toronto 

City Hall. 

Michelle Reis-Amores. 
O enlace teve foros de acontecimento, 
devido ao inedetismo entre nos, por- 
tugueses. 
Na ocasiao, os amigos que teste- 

Tratou-se do casamento de Anabela da 
Conceiçâo e de Célia Almeida que tive- 
ram como testemunhas do acto, Jorge da 
Costa, Javier Castillo, Lucy Frias e 

munharam o casamento, desejaram ao 
casai as maiores felicidade, um Bom 
Natal e que o Ano Novo Ihes traga as 
maiores venturas. 

Martin congela despesas 
publicas 
O governo federal congelou temporaria- 
mente todos os projectos capitals num 
esforço de encontrar dinheiro para 
canalizar para o sistema de saüde das 
provincias, disse o primeiro ministro, 
esta terça-feira. Paul Martin falava aos 
jornalistas, à saida de uma reuniâo do 
seu gabinete. “A nossa prioridade 
mimero um é a saûde. O objectivo é 
certificar-nos que podemos transferir 
cerca de $2 biliôes de dôlares para as 
provincias”. 
O ex-ministro das finanças, John 
Manley, prometeu que a prioridade 
para qualquer excesso orçamental, ao 
fim do corrente ano fiscal, séria dirigido 
à transferência de $2 büiôes de dôlares 
para o ministério da saûde das 
provincias. 
O actual ministro das finanaças. Ralph 
Goodale, disse, terça-feira, que o gover- 
no nâo tem o dinheiro agora, por isso 
decidiu congelar todas as despesas 
püblicas até poderem ser revistas. 

>■ 

Embora o governo queira colocar mais 
dinheiro na saüde, Goodale disse que 
também quer manter o orçamento 
balançado. 
O lider da Ahança Canadiana, Stephen 
Harper, acusou Martin de “mâ adminis- 
traçâo fiscal”, dizendo que é dele, desde 
o principio, a responsabilidade das 
despesas püblicas. “Paul Martin passou 
0 ano todo a distanciar-se de Jean 
Chrétien. Agora, esté a tentar distan- 
ciar-se de si mesmo”. 

Estudo liga dieta pobre a 
cancro 
Cerca de 2.5 milhôes de Canadianos 
poderâo estar em risco de desenvolver 
cancro devido ao facto de nâo con- 
sumirem frutos e végétais em quantidade 
suficiente para alimentar as células que 
combatem o cancro, de nâo fazerem exer- 
cicios fisico suficiente e de nâo verifi- 
carem o seu peso, sugeriu um novo estudo 
publicado pelo centro Cancer Care 
Ontario. Os autores do estudo dizem que 
os governos deviam ser velozes a instituir 
companhas educacionais sobre estas 
mortes que se podem prévenir, seme- 
Ihantes aos passos jâ tornados na luta con- 
tra o tabaco. “A dieta tipica do Ontârio 
consiste em nümero insuficiente de végé- 
tais e frutos, ao mesmo tempo que hâ falta 
de actividade fisica que nos pode ajudar a 
manter uma boa saüde e a reduzir o risco 
de cancro”, disse um investigador do 
Ontario Cancer Care que ajudou a criar e 
a conduzir a sondagem sobre Nutriçâo e 
Prevençâo de Cancro no Ontârio. 
A sondagem, revelada pela Canadian 
Press a que ptvirtual.com teve acesso, 
révéla que 30 por cento dos cancros no 
Ontârio podiam ser prevenidos se os resi- 
dentes da provincia comessem mais fruta 
e végétais, fizessem mais exercicio e verifi- 
cassem o peso que têm. Outros 30 por 
cento poderiam ser eliminados se os 
fumadores deixassem o vicio. Outro por- 
menor indica que 835 mil adultos, no 

Ontârio - mais homens do que mulheres 
- nem sequer consomem a quantia mini- 
ma necessâria de frutos e végétais, assim 
como nâo se dedicam ao exercicio. 
Aplicado ao pais, o nümero poderia cor- 
responder a mais de 2.5 milhôes de cana- 
dianos adultos, sugeriu o Dr. Alan 
Hudson, présidente do executivo do 
Cancer Care Ontario. 
O governo provincial do Ontârio investe 
actualmente um por cento dos fundos de 
luta contra o cancro em campanhas de 
prevençâo. A sondagem justificou os resul- 
tados dizendo que cancros da boca, gar- 
ganta, esôfago, estômago, côlon, recto, 
pancreas, laringe, pulmôes e bexiga 
demonstram “evidência provâvel e con- 
vincente de prevençâo através do con- 
sumo de végétais e fruta”. Os cancros do 
esôfago, côlon, recto, marna, ütero e rins 
parecem ser positivamente afectados corn 
um peso saudâvel do corpo e uma activi- 
dade fisica que possa combater este tipo 
de cancro. 
As agências de saûde recomendam que os 
adultos consumam pelo menos cinco 
peças de fruta ou végétais por dia, mas 40 
por cento dos adultos nem sequer chega a 
consumir o minimo. 
Apenas 14 por cento dos que foram entre- 
vistados consomem o montante recomen- 
dado de fruta e végétais e fazem exercicio 
para manter um corpo saudâvel. 

Partido Gonservador apresenta novo logoOpo 
o Partido Conservador do Canadâ, o 
novo partido federal unificado a partir 
dos Progressistas Conservadores e da 
Aliança Canadiana, apresentou o novo 
logotipo. 
Segundo ptvirtual.com apurou, o simbolo 
consiste de um “C” maiüsculo, em azul, 
corn a folha de âcer (maple) a vermelho 
dentro da letra, juntamente corn o nome 
“Partido Consevador do Canadâ”. O novo 
partido foi registado corn o chefe eleitoral, 
a 8 de Dezembro, depois dos progressistas 
conservadores e os membros da Aliança 
terem votado por uma maioria devastado- 
ra a favor da unificaçâo dos dois partidos. 

O voto à hderança deverâ ter lugar no fim 
de semana de 19 de Março de 2004. O 
Senador John Lynch-Staunton estâ à 
frente do novo partido até que um lider 
seja eleito, Até ao momento, o advogado 
de Calgary, Jim Prentice, é a ûnica pessoa 
a ter declarado oficialmente a sua candi- 
datura 
O lider progressista conservador Peter 
MacKay disse que estâ a considerar a 
hderança, mas quer primeiro consultar a 
familia e os amigos. O hder da Ahança 
Canadiana, Stephen Harper, disse que iria 
anundar a sua candidatura a 12 de Janeiro 
de 2004. 
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Mecânico para fazer reparaçào em equipainento de 
remoçâo de neve, pessoal para remoçâo de neve e 
também pessoal para conduçâo do mesmo équipa* 
mento. Tel.:416-703*0788. 

Pessoal com alguma experiência em renovaçôes, 
I fluente em Inglês. Contactai' Carlos. 
I Tel.:416-722-8103. 

Aluga-se 
Parcelas de terreno para guardar equipamentos ou car- 
res, em terreno fechado e seguro. Também aluguer de 
Contentores para arrumar mobüias ou outras utüidades. 

Contactem: 416 604-4555 

^ Qo(dStar Jezi/e[[eTy 
Ourivesaria Portuguesa 

'eparaçôes no local em rélôgios de 
pulso e de parede, e em ouro. BCXJS 

Artigos Religiosos. 
70% de desconto aos clientes que e^résentarem este anüncio, 

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

Bus: (905) 276-7900 - Fax: (905) 27&S649 

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 

divisâo da Alliance Healthcare Professionals. 

232 South Services Road East, Oakville Ont. 

Os responsàveis e fiincionàrios 
da CIRVfm, FPtv e O 

Milénio, agradecem toda a 
atençâo dispensada durante 

O ano de 2003 e desejam a 
todos um Natal muito feliz e 

que O 2004 cheg^e e se 
mantenha pleno de Paz, 
Amor e Prosperidade. 

S. José Home 
Hardware 

Tudo para a construçâo 
Os irmâos Isidro e Martinho Sâo José dese- 

, .Jt., jam aos clientes e amigos um Bom 
Natal e Feliz Ano Novo. 

Tel.: 416-923-7128 
Fax.: 416- 923-6122 

556 College St., Toronto, Ont, M6G IBl 

■« 

Olâ. Eu sou uma menina nascida a 21 de 
Novembre aqui no Canada. Sou linda e 
meiguinha e quando for grande, vou Gear como 
os meus pais que estâo aqui na foto ao ladoü! 
Sô que, infelizmente, nasci corn a falta da 
minha mâo esquerda, a que voeês humanos 
chamam de ‘‘pata”. 
E procure quem geste de mim mesmo assim e 
que me possa deu* o carinho, amor e atençâo que 
mereço. 
Nâo se preocupem porque como aprendi a viver 
sô com 3 patinhas, vou movimentar-me bem ao 
longo da vida! 

Se me quiseres liga para o 416.537.10.88 e pede 
para falar corn o Alexandre, ou para o 
416.538.09.40 e pede para falar corn a Claudia. 

Estou à espera, até jâJ 

Came de Porco Frita corn Gambas 

lnCREDI£nT£S: 

* 500 grs. de carne de porco 
* 300 grs. de gambas 
* 2 dentes de alho 
* 1 folha de louro 

1,5 dl de vinho branco 
* 7 colher de châ bem cheia de massa de 
pimentâo 
* 2 colheres de sopa de banha 

1 dl de azeite ^ 
* sal q.b. 
^pimenta oupiripiri q.b. 
* 2 colheres de sopa de coentros picados 

CortfCCÇflO: 

Corte a came empedaços nâo muito grandes. 
Tempere a came corn sal, massa de pimentâo, 
a folha de louro partida ao bocados, os dentes 
de alho pisados e o vinho branco. Deixe a 
came nesta marinada durante + ou-3 horas. 
Descasque as gambas em cm, deixando a 
cabeça. 
Leve ao lume, numa frigideira, a banha e o 
azeite deixando aquecer um pouco. 
Ponha a came a fritar. 
Vai-se regando corn um pouco de vinho branco. 

Junte 0 camarào, deixando fritar mais um 
pouco. 
Porfim, juntam-se os coentros. 
Sirva acompanhado de batatas fritas e uma 
salada. 

Sobremesa: 

Léria^i de Amarante 
InCREDltriTES: 

! 

500 grs. de açücar refinado (de preferêneia 
louro) 

500 grs. de amêndoas peladas e raladas 
100 grs. de açûcar 
1 dl de âgua tépida 

(OriEECÇflO: 

Amassa-se tudo junto com a âgua tépida. 

Depois de bem amassado, fazem-se rolos, 

envolvidos em farinha, e cortam-se aos 

bocadinhos, que se espalmam corn a mâo. 

Vào ao forno brando em tabuleiro polvilhado 

de farinha. 

Em seguida, passam-se por açûcar branco em 

ponto de espadana, e deixam-se secar em 

redes. 

Bom Apetite! 
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Perspicâcia de Carvalhal deixa 
leôes "amarrados" 
O Vitôria de Setùbal foi a Alvalade 

eliminar (1-0) o Sporting da Taça de 

Portugal. A formaçâo que viajou do 
Sado chegou à vantagem logo aos sete 

minutos, através de Orestes, e con- 

seguiu travar a reacçào dos lisboetas, 

carimbando o passaporte para os 

oitavos-de-final da prova. 

Sem alguns habituais titulares - 

Rochembach, Silva (entrou na segun- 
da parte), Ricardo, Rui Jorge e Beto - 

a turma de Alvalade foi uma "sombra 

de si mesma" na primeira parte, ao 

contrârio dos forasteiros. 

Sob a batuta de Jorginho, o conjunto 

de Carlos Carvalhal revelou uma 

enorme consistência no meio-campo. 

para além de ser extremamente 

perigoso na forma como lançon con- 

tra-ataques venenosos. 
Corn a entrada de Silva, o Sporting 

remeteu o adversârio a terrenos mais 

recuados, embora tivesse revelado 

grandes problemas na hora de atirar à 

baliza de Marco Tâbuas. 

Fernando Santos nào ganhou nada 

corn a entrada de 

Tello, muito por 

culpa da perspicâ- 

cia do técnico 

Carlos Carvalhal 

que, ao fazer 

entrar o râpido 

Manuel do 

Carmo, acabou 

por "amarrar" o 

chileno a missôes 

defensivas. E, 

claro esta, deixan- 

do o Sporting "de 

pé atrâs"... 
Liedson dispos de 

uma boa ocasiâo 
para empatar, 

mas a verdade é 

que o Vitôria de 

Setùbal também 

podia ter amplia- 

do a vantagem, 

num livre de 

Hugo Alcântara e 
apôs um contra- 

ataque de Hugo 

Henrique. 

A formaçâo 

setubalense saiu de Alvalade corn a 

vitôria no "bolso", tal como no ano 

passado (4-3), numa altura em que jâ 

estava condenada à descida de 

divisâo. 

Estâdio: José Alvalade 

Arbitro: Paulo Paraty (Porto) 

EXPERBENCIAE 
HONESTIDADE 
AOVOSSO 
SERVICO 2612 St. Clair Ave. W 

5“ eliminatôria da Taça de Portugal: 

Sporting-0 V. Setùbal-1 

Sporting: Nélson, Mârio Sérgio, Polga, 

Quiroga, Paito (Tello 62'), Custôdio, 

Paulo Bento (Sâ Pinto 35'), Pedro 

Barbosa, Joâo Pinto, Lourenço (Silva 

45 ' ), Liedson. 

Treinador: Fernando Santos 

V. Setùbal: Marco Tâbuas, Orestes, 

Auri, Hugo Alcântara, José Pedro, 

Bruno Ribeiro, Sandro, Puma, 

Jorginho (Ricardo Pessoa 92'), 

Meyong (Hugo Henrique 74'), Pascal 

(Manuel do Carmo 66'). 
Treinador: Carlos Carvalhal 

Marcador: Orestes (7'). 

EQUIPA 
1 SANTIAGO 
2 OPERÀRIO 

3 MADALENA 

4 ANGRENSE 

5 PRAIENSE 

6 BOAVISTA 
7 VELENSE 

8 IDEAL 

9 BARREIRO 

10 MIRAMAR 

J 
11 
10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

P 
23 
22 

22 
20 
20 

18 

9 

8 

6 
5 

Resultados 
Miramar - Madalena, 1-3 

Santiago - Barreiro, 2-0 

Praiense - Angrense, 1-0 

Velense - Ideal, 2-0 

Boavista - Operârio, adiado 

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

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

Boas 
Festas a 
todos os 

clientes e 
amigos! 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 

.B. 
IÜC% 

6DiASPOBSEwnMAnfts10nw-8PM * FECHAD0A2^mnA » 6^mBn10AM-9FM 
2828 KlXlgSWay Dn.'vey Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

* Na \Vinston Churchill a sul da QEW * 
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PORTUCUCSfl DE fUTEDOL PROEISSIOMOL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 BEIRA-MAR 

5 MARITIMO 

6 SP. BRAGA 

7 BOAVISTA 

8 NACIONAL 

S BELENENSES 

10 RIO AVE 

11 ALVERCA 

12 U. LEIRIA 

13 ACADÉMICA 

14 GIL VICENTE 

15 MOREIRENSE 

16 GUIMARÀES 

17 P.FERREIRA 

18 E.AMADORA 

J 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

RESULTADOS 

V. Gulmarâes - Paços Ferreira 1-1 
Academlca-RleAvaO-0 
Uniâe Leiria • Estrela Amadera 4-1 
Sporting-Boaidstai-G 
Benfica - Sporting Braga 2-0 
Nacional-Maritima6-1 
Moreirense - Gil Uicenta B-0 
Beieoeiises-Alverca2-0 
FC Porto-Beira-Mar. 3-0 

V 

11 

10 

s 
8 

G 

7 

6 

6 

4 

4 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

E 

3 

1 
3 

2 

6 

3 

5 

1 
G 

5 

2 

2 
3 

5 

4 

5 

1 

1 

D 

O 

3 

2 

4 

2 

4 

3 

7 

4 

5 

7 

7 

7 

6 

7 

7 

11 

11 

M 

34 

26 

27 

23 

16 

15 

14 

23 

15 

14 

16 

18 

13 

15 

S 

15 

G 

10 

S 

10 

15 

11 

16 

13 

14 

8 

17 

21 

13 

17 

24 

17 

13 

19 

21 

25 

37 

P 

36 

31 

30 

26 

24 

24 

23 

13 

18 

17 

17 

17 

15 

14 

13 

11 

7 

7 

PRôXIMA JORNADA 

Baavista-Gil Vicente 
Spirting - Uniài Leiria 
P. Ferreira-Ac. Caimlira 
RiaAve-Belenenses 
Beira-Mar-N. Madeira 
Maritime-Moreirense 
Sp. Braga-V.Gnimaries 
E. Amadera-Beniica 
Alverca - FC Parta 

elhores I larcadores 

ADRIANO (Nacional) 
SIMÀO (Benfica) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 

ANTCHOUET (Belenenses) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
LIEDSON (Sporting) 
JÜLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
BENNI MCCARTHY (FC Porto) 

WENDER (Braga) 
SERGINHO BAIANO (Nacional) 
MANOEL (Moreirense) 
EVANDRO (Rio Ave) 
ROCHEMBACK (Sporting) 

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

gtj LIGA 
* PORTUCUCSO DE fUTCBOL PROEISSIOtIPL 

■P   V, 

EQUIPA 

1 VARZIM 

2 NAVAL 

3 V.SETUBAL 

4 ESTORIL 

5 SALGUEIROS 

6 PENAFIEL 
7 SANTA CLARA 

8 DESP.CHAVES 

S PORTIMONENSE 

10 OVARENSE 

11 MAIA 

12 FEIRENSE 

13 FELGUEIRAS 

14 LEIXÔES 
15 MARCO 

16 DESP.AVES 

17 U.MADEIRA 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS 

V. SETûBAL - SALGUEIROS, 3-2 

MAIA - FELGUEIRAS, 2-0 

VARZIM - SANTA CLARA, 3-2 

D. CHAVES - PENATIEL, 0-1 

LEIXôES - FEIRENSE, 2-2 

OvARENSE - NAVAL, 1-2 

MARCO - SP. COVILHâ, 3-1 

D. AVES - ESTORIL, 2-1 

U. MADEIRA - PORTIMONENSE, 1-1 

14 

14 

14 

14 

14 

14 
15 

15 

14 

14 

14 

14 

14 

14 
14 

14 

14 

14 

28 

28 

26 

26 

26 

24 

21 
20 
IS 

IS 

18 

17 

17 

15 
14 

14 

12 
5 

PRôXIMA JORNADA 

FEIRENSE - OVARENSE 

VARZIM - D. CHAVES 

SP, COVILHà - V. SETûBAL 

SALGUEIROS - MAIA 

FELGUEIRAS - D. AVES 

PENAFIEL - U. MADEIRA 

PORTIMONENSE - LEIXôES 

NAVAL 1® MAIO - MARCO 

SANTA CLARA - ESTORIL 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 

EQUIPA J P 

1 GONDOMAR 14 37 
2 DRAGÔES SAND 14 34 
3 VIZELA 15 32 
4 FC PORTO B 14 28 
5 INFESTA 14 23 
6 SP. BRAGA B 15 22 
7 TROFENSE 14 21 
8 P. RUBRAS 15 2Ü 
y FIXA 14 ly 
10 FREAMUNDE 15 18 
11 PAREDES 14 18 
12 BRAGANÇA 14 16 
13 VALDEVEZ 14 16 
14 FAFE 14 16 
15 LOUSADA 15 15 
16 VILANOVENSE 15 14 
17 C.TAIPAS 15 14 
18 ERMESINDE 14 12 
lyLEÇA 15 11 

Resultados 
Freamunde - Bragança, 5-1 
Lousada - Trofense, 2-5 
Leça - Lixa, 1-7 
Vilanovense • Fafe, 4-1 
Gondomar - Ermesinde, 1-0 
Vizela - Dr. Sandinenses, 2-0 
Paredes - Valdevez, 2-2 
C. Taipas - P. Rubras, 0-0 
Sp. Braga B • Infesta, 0-2 
Folga: FC Porto B 

16* Jornada 
Bragança - Sp. Braga B 
Trofense - Freamunde 
Fixa - Lo.usada 
Fafe - Leça 
Ermesinde - FC Porto B 
Dr. Sandinenses - Gondomar 
Valdevez - Vizela 
Pedras Rubras - Paredes 
Infesta - Caçadores Taipas 
Folga: Vilanovense 

EQUIPA J P 

1 SANJOANENSE 15 33 
2 U. LAMAS 15 31 
3 TORREENSE 15 30 
4 SP. ESPINHO 16 30 
5 ESMORIZ 15 26 
6 CALDAS 15 25 
7 ALCAINS 16 24 
8 OLIVEIRENSE 15 23 
y FATIMA 15 23 
10 PORTOMOSENSE 15 21 
11 POMBAL 15 21 
12 AC. VISED 15 ly 
13 VILAFRANQUEN 15 17 
14 ÀGUEDA 15 17 
15 ACADÉMICA B 16 16 
16 OLI.HOSPITAL 15 16 
17 OLl.BAIRRO 15 16 
18 PAMPILHOSA 15 13 
ly ESTARREJA 16 13 
20 MARINHENSE 15 8 

Resultados 
Agueda - Sanjoanense, 0-0 
U. Lamas - Pampilhosa, 5-2 
O. Hospital - Caldas, 3-2 
Torreense - Fâtima, 2-1 
Oliveirense - Pombal, 2-1 
Alcains - O. Bairro, 1-1 
Académica B - Esmoriz, 1-2 
Vilafranquense • Estarreja, 1-0 
Ac. Viseu - Sp. Espinho, 1-3 
Portomosense - Marinhense, 3-1 

16* Jornada 
Sanjoanense - Portomosense 
Pampilhosa • Agueda 
Caldas - Uniào Lamas 
Fâtima - Oliveira Hospital 
Pombal - Torreense 
Oliveira Bairro - Oliveirense 
Esmoriz • Alcains 
Estarreja - Académica B 
Sp. Espinho - Vilafranquense 
Marinhense - Ac. Viseu 

EQUIPA J P 

1 OLHANENSE 15 39 
2 BARREIRENSE 16 39 
3 OL.MOSCAVIDE 16 34 
4 MICAELENSE 15 32 
5 MARITIMO B 17 26 
6 CAMACHA 15 23 
7 MAFRA 15 22 
8 ODIVELAS 16 22 
9 V. NOVAS 16 22 
10 PONTASSOLENS 16 21 
11LUS.AÇORES 16 21 
12 AMORA 14 21 
13 RIB.BRAVA 16 20 
14 LOULETANO 15 18 
15 PINHALNOVENS 16 17 
16 ORIENTAL 16 16 
17 SPORTING B 17 13 
18 SINTRENSE 16 12 
19 FARENSE 16 12 
2Ü ST.ANTÔNIO 15 8 

Resultados 
E. V. Novas - Olhanense, 0-3 
Ribeira Brava - Louletano, 04) 
Amora - Camacha, adiado 
Oriental - Lusitânia, 1-0 
Maritimo B - S. Antônio, 5-1 
Micaelense - Mafra, 1-0 
Pinhalnovense - Sporting B, l-O 
Sintrense - Barreirense, 0-2 
Farense - Pontassolense, 2-0 
O. Moscavide - Odivelas, 2-0 

16* Jornada 
Olhanense - O. Moscavide 
Louletano - Est. Vendas Novas 
Camacha - Ribeira Brava 
Lusitânia - Amora 
Santo Antônio • Oriental 
Mafra - Maritimo B 
Sporting B - Micaelense 
Brreirense - Pinhalnovense 
Pontassolense - Sintrense 
Odivelas • Farense 

*1 *1 *1 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisao lii- Mm M:^ Mm mm mm m^ m ^ 

SËRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 MONÇÀO 14 30 
2 VILAVERDENSE 13 29 
3 VALENCIANO 13 27 
4 VIANENSE 13 26 
5JOANE 13 25 
6MIRANDELA 13 21 
7 SANDINENSES 13 20 
8 VALPAÇOS 13 19 
9 ESPOSENDE 14 19 
10 CABECEIRENSE 13 18 
11 STA MARIA 13 18 
12 P. BARCA 13 16 
13 CERVEIRA 13 15 
14 M. FONTE 13 13 
15 MONTALEGRE 13 10 
16 AMARES 13 8 
17 REBORDELO 13 8 
18 RONFE 13 6 

SéRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 F1ÀES 13 29 
2 VILA REAL 13 26 
3 A. LORDELO 13 26 
4 RIBEIRÀO 13 26 
5 OLIVEIRENSE 13 20 
6 T. MONCORVO 13 19 
7 TIRSENSE 13 19 
8 CANELAS 13 18 
9 PEDROUÇOS 13 18 
10 NOGUEIRENSE 13 17 
11 REBORDOSA 13 17 
12 FAMALICÀO 13 17 
13 LOUROSA 13 16 
14 RIO TINTO 13 15 
15 CINFÀES 13 13 
16S.P. COVA 13 11 
17P. BRANDÀO 13 11 
18 RÊGUA 13 6 

SERIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 13 28 
2 PENALVA 13 24 
3 S. LAMAS 13 23 
4 GAFANHA 13 23 
5 TOCHA 13 21 
6S.JOÀOVER 13 21 
7 ANADIA 13 20 
8 F.ALGODRES 13 17 
9 CESARENSE 13 17 
10 MILHEIROENSE 13 17 
11 SANTACOMBADE 13 17 
12 U. COIMBRA 13 16 
13 ARRIFANENSE 13 16 
14 AROUCA 13 15 
15 MANGUALDE 13 15 
16SATÀO 13 14 
17 VALECAMBRENS 13 12 
18 AGUIAR BEIRA 13 6 

SERIE 

CL EQUIPA J P 

1 AERANTES 13 30 
2 SOURENSE 13 28 
3 BENFICA CB 13 27 
4IDANHENSE 13 25 
5 PENICHE 13 23 
6 RIACHENSE 12 22 
7 TORRES NOVAS 13 20 
8 LOURINHANENS 12 20 
9 RIO MAIOR 13 20 
10 CARANGUEJEIR 13 17 
11 BENEDITENSE 13 17 
12 FAZENDENSE 13 16 
13 GIN.ALCOBAÇA 13 13 
14 BIDOEIRENSE 13 12 
15 SERTANENSE 13 10 
16MIRENSE 13 8 
17 ALQUEIDÀO 13 7 
18 ALMEIRIM 13 1 

SERIE E 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 13 30 
2 PORTOSANTENS 13 24 
3 REAL 14 23 
4 LOURES 13 23 
5 CAM. LOBOS 13 23 
6 SANTANA 14 23 
7 BENFICA B 13 21 
8 MONTIJO 14 21 
9 ALCOCHETENSE 14 20 
10 1“ DEZEMBRO 13 18 
n MALVEIRA 14 17 
12VIALONGA 13 17 
13 SANTACRUZENS 13 16 
14 CARREGADO !3 14 
15 MACHICO 13 13 
16 ELVAS 13 13 
17 SACAVENENSE 13 11 
18 BENAVILENSE 14 6 

SERIE F 

CL EQUIPA J P 

1 ATLÉTICO 13 31 
2 V. GAMA 13 30 
3 SIEVES 13 29 
4 [MORTAL 13 23 
5 DESP. BEJA 14 23 
6 LUSITAI^O VRS 13 21 
7 U.SANTIAGO 13 21 
8JUV.ÉVORA 13 19 
9FABRIL 13 18 
10 BEIRA-MAR 13 16 
11 ALMANSILENSE 13 15 
12 MESSINENSE 13 14 
13 SESIMBRA 13 13 
14 QUARTEIRENSE 13 12 
15 MONTE TRIGO 14 11 
16 SEIXAL 13 10 
17 MOURA 13 10 
18 ESP.LAGOS 13 4 

T 

McmçAo • CABBCEIRENSE, 2-1 
CSRVBZRA • MIBANDELA, 3-1 
SANDINENSES • ESPOSENDE, 0-1 
MONTALECRE - p. BARCA, M 

AMARES - MARIA DA PONTE, 2-2 
VOAVERDENSE - VlANENSE, 3-0 
REBORDELO -JOANE, 3-6 
RONre - VALENCIANO, 1-2 
VALPAçOS - SANTA MARIA, 2-1 

NOGUEIRENSE - Rio TiNTO, I-O 
REBORDOSA - A LORIXLO, 1-0 
OuvEiRENSB - S. PEDRO COVA, 34 

CANELAS GAU • VILA REAL, 2-1 

LOUROSA - RIBEIRAO, 14 

RéGUA - PEDROUÇOa, 0-1 
TIRSB4SE • PAçOS BRANDAO, 2-1 

CINFAES -TC«RE MONCORVO, 14 

FAMALICAO - FIAES, 1-2 

I ARRITANENSE • ANADIA, 06 

CESARENSE • MANGUALDB, 1-1 

A. BEIRA - S. JoAo Vni, 0-1 
VALECAIORENSE - U. COIMBRA, 0-1 

SANTACOMBADENSE - S. LAMAS, 30 

GAFANHA - AROUCA, 1-1 

TOCHA - PENALVA CASTELO, 0-1 

SATAO-MILHEZROENSE, 1-1 

TOUIUZENSE - F. ALCOMES, 30 

IdanbcoM - Bldostmae, 0-0 
TWTM NOWU • Almdrim, 30 
AbrsDtM - ScataaoDM, 30 
BeDeditense - Alquddio SCRS, lO 
SouniiM - Benfica CB, 00 
Caranguajflin - LouxinhanenM, 30 
Rio Malor - GioAilo Alcobaça, 10 
Mirante - Rlacfacnje, 00 
Faaendenae • Penlche, 2-1 

CAMARA LOBOS • ELVAS, 3-1 
VlALONGA - PORTOSANreNSE, 43 
BENAVILENSE - SACAVENENSE, lO 
ALCOCHETENSE • LOURES, 0-1 
REAL - SANTANA, 10 

MACHOO -MONTQO, 1-1 

SANTACRUZSNSE • MALVEIRA, 1-1 

CASA PIA • CARRBGADO, 42 
BENFICA B -1* DEZEMBRO, 0-1 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

M. TRICO - J. ÉVORA, 00 

LUSTTANO VRSA - SEDCAL, lO 
F. BARRURO - D. B^ 0-1 

QUARTEIRENSE • MESSINENSE. 23 

V.GAMA-U. S. CLUBE, 10 
So-VES - ALMANSILENSE, 3-0 
MOURA - ATLATCO, 03 

IMORTAL - BEIRA-MAR, 1-1 

E. LAGOS - SESOIBRA, 1-4 
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Boicote corn apoio da APAF 
Arbitras recusam-se a apitar 
logos do Vitoria do Guimarâes 

O lider da Associaçâo Portuguesa de 
Arbitres de Futebol (APAF), Vitor 
Reis, defende que as declaraçôes de 
Pimenta Machado sâo "ofensivas" e 
considéra que os processes discipli- 
nares, instaurados na sequêneia das 
queixas do lider minhoto, colidem 
corn as normas do "International 
Board". 
"Os ârbitros nâo vâo vacilar numa 
decisâo inequivoca porque nâo sào 
irresponsâveis". O présidente da 
Associaçâo Portuguesa de Ârbitros de 
Futebol (APAF), Vitor Reis, reafirmou 
O apoio à decisâo de nove quizes que, 
na semana passada, se mostraram 
"indisponiveis" para dirigir os jogos 
do Vitôria de Guimarâes 
O dirigente da APAF lamenta as 
declaraçôes "ofensivas" de Pimenta 
Machado, lider dos minhotos, e critica 
os processes disciplinares que entre* 
tanto foram movidos contra os "home- 
ns do apito". 
"Enquanto a Comissâo de Arbitragem 
e a Comissâo Disciplinar mâo se pro- 
nunciarem sobre esta matéria, obvia- 
mente que os ârbitros vâo manter a 
decisâo. Os ârbitros nâo vâo ceder", 
sublinhou Vitor Reis. 
Recorde-se que, no inicio de época. 

sobretudo nas primeiras sete rondas 
do campeonato. Pimenta Machado 
criticou fortemente as équipas de arbi- 
tragem que, no seu entender, preju- 
dicaram o Vitôria Sport Clube. As 
queixas deram origem aos inquéritos 
disciplinares que, diga-se, estâo previs- 
tos nos regulamentos da Liga de 
Clubes. 
Para Vitor Reis, esses regulamentos 
nâo fazem sentido, nâo sô a nivel 
interno, como também à luz das nor- 
mas previstas nas instâneias interna- 
cionais. 
"O regulamento disciplinar da Liga 
nâo esté de acordo corn as disposiçôes 
das leis de jogo, nem corn as decisôes 
tomadas pelo International Board. 
Seja quai for o pais, nenhum ârbitro é 
punido por ter cometido erros de 
facto", disse. 
O responsâvel da APAF revelou que 
os ârbitros,"em funçâo das decla- 
raçôes do présidente do Vitôria Sport 
Clube", vâo recorrer para os tribunals. 
Lucilio Baptista, Pedro Proença, 
Olegârio Benquerença, Duarte 
Gomes, Antônio Costa, Paulo Paraty, 
Paulo Costa, Joâo Ferreira e Bruno 
Paixâo sâo os juizes que se recusam a 
apitar os encontros dos vimaranenses. 

apM QUEIAZADKRDIQACOMBKCIMSTQDOSOSDIAS! 

Os clientes de Kluk Kluck's votmaitt e deram a 
sua primazia aos nossos firan^os. Os frangos 
mais baratos de Mississauga. 

Para além dos saborosos Frangos no Espeto e na 
Brasa, tem também 
diariamente outros sabores de Portug^: Mâo de 
Vaca, Feijoada, Dobrada, Bacalhau de mil 
maneiras. Polvo Ouizado, Lulas, Sopas, 
Salades, Sandes e muito mais! 

pmmmê 

Aceito a 
sua casa 

em troca... 
Se comprar 

a sua 
prôxima 

casa comigol 11 

$ 209,900 Weston/Rogers 
Casa de Portugueses - Lindo Bungalow separa- 
do, corn driveway privado. Ideal para começar. 
Tem 4 divisôes e sala de recreio na cave. 
Cozinha moderna. $10.500. de entrada e 
$256.95 por semana. 
Fernando VUhena: 416 536-5600 

Duffeiin/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 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comeitdal da Nova Bakery, 
 na esquina da Bumhamthorpe)  

ENOOMENDAS FELO TELEFONE: 

905 272-4459 

Venda a sua casa com Fernando Vilhena e 
pode pagar so $990 de comissâo. 

Informe-se chamando para 416-536-5600 ou 
visite www.premoreadvantagerealty.com 

PARA UMA AVALIACàO GRATIS DA SUA CASA (416) 53&5600 

Vit. Guimarâes répudia veto 
Minhotos lamontam "incontivos" 
dos dirigontos da classe arbitral 
o Vitôria de Guimarâes repudiou, 
em comunicado, o veto de vârios 
ârbitros aos jogos de futebol do 
clube e lamentou o "incentivo" à 
conséquente violaçâo dos regula- 
mentos por parte de "dirigentes de 
alto grau de responsabilidades". 
No site oficial do clube, a Direcçâo 
vimaranense afirma existir "anuên- 
cia subterfugiada" ao "manifesto 
atropelo dos regulamentos", por 
parte do "présidente da Direcçâo da 
Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (LPFP) e do présidente 
do Conselho de Arbitragem". 
"A Direcçâo do Vitôria Sport Clube (..) nâo 
pode deixar de lamentar manifestaçôes de 
atitudes levadas a cabo por dirigentes corn 
elevado grau de responsabilidades no 
dirigismo desportivo e que, directa ou 
indirectamente, vêm incentivando à 
conséquente violaçâo dos regulamentos", 
pode ler-se no comunicado. 
A tomada de posiçâo do Vitôria de 
Guimarâes surge depuis da Associaçâo 
Portuguesa de Ârbitros de Futebol (APAF) 
ter divulgado e reforçado que os oito ârbi- 
tros internacionais demonstraram 
indisponibilidade para dirigir as partidas 
do clube minhoto. 

O emblema dirigido por Pimenta 
Machado, a realizar uma época abaixo das 
expectativas, instaurou processus a quatro 
ârbitros que, de acordo corn o comunicado 
da APAF, jâ decidiram recorrer para 
instâneias juiidicas superiores. 
O Vitôria de Guimarâes afirma, 
na mesma missiva, "nâo admitir que ao 
arrogar-se de um preceito regulamentar (o 
levantamento de processus) seja alvo de 
qualquer tipo de represâlia". 
Os minhotos apelam ao cumprimento dos 
regulamentos e esclarecem que "nem ârbi- 
tros nem présidentes de organismos" 
podem estar acima das leis que regulam o 
futebol português. 
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Melhor futebolista do ano 
FIFA distingue Zidane pela terceira vez 
Depois de 1998 e 2000, quando ainda re- 
presentava os italianos da Juventus, 
Zidane foi agora eleito o melhor jogador 
de 2003 graças às suas exibiçôes ao serviço 
do Real Madrid e da selecçâo francesa. 
Corn esta distinçâo, Zidane passa a parti- 
Ihar corn Ronaldo (também galardoado 
em 1996, em 1997 e 2002) o estatuto de 
jogador que mais vezes recebeu o prémio, 
que em 2000 foi entregue ao português 
Luis Figo, que este ano ficou no 11 lugar. 
O avançado brasileiro tem agora de con- 
tentar-se apenas corn o facto de ter sido o 
ünico jogador na histôria deste troféu, 
instituido a partir de 1991, a vencer por 
duas vezes consecutivas a eleiçâo, da 
responsabilidade de todos os selec- 
cionadores mundiais. 
Na votaçào deste ano, Zidane superou o 
seu compatriota Thierry Henry (Arsenal) 
e Ronaldo, que ficaram em segundo e ter- 
ceiro lugares, respectivamente. 

Os 15 meUiores: 
1. Zinédine Zidane (Real Madrid) 264 
pontos 
2. Thierry Henry (Arsenal) 186 
3. Ronaldo (Real Madrid) 176 
4. Pavel Nedved (Juventus) 158 
5. Roberto Carlos (Real Madrid) 105 
6. Ruud Van Nistelrooy (Man. United) 86 
7. David Beckham (Real Madrid) 74 

8. Raul (Real Madrid) 39 
9. Paolo Maldini (Milan) 37 
10. Andrei Shevchenko (Milan) 26 
11. Luis Figo (Real Madrid) 17 
12. Michael Ballack (Bayern Munique) 15 
13. Oliver Kahn (Bayern Munique) 13 
14. Pablo Aimar (Valência) 9 
15. Gianluigi Buffon (Juventus) 8 

Na vertente feminina, a alemà Brigit Prinz 
foi a grande vencedora, deixando para trâs 
a favorita Mia Hamm. 
A sueca Hanna Ljungberg, que esteve em 
destaque no ultimo Mundial de futebol, 
ficou na terceira posiçào. 

■mm 

TERMINAL 

A DECOR Terminal Inc., 

propriedade de Marina e 
Victor Tavares, agradecem a 

todos os clientes e amigos a 
preferência dos sens serviços 

e desejam a todos um 
FEUZ NATAL e um ANO 

NOVO plena depaz, saüde e 

prosperidade. 

Marina Tavares 

Decor Terminal Inc., 
1554 Dundas Street 
West, Toronto. 

Victor Tavares 

Telefones: 416 537-3467 
ou 416 537-3468 

A selecçâo portuguesa de futebol de 
sub-20 perdeu corn a sua congénère 
escocesa, por 2-1, em jogo de caracter 
particular. 
Depois de um nulo ao intervalo, os pupi- 
los de Rui Caçador inauguraram o mar- 

cador aos 55 minutas, por Luis Afonso, 
mas o empâte surgiu cerca de 20 minu- 
tas depois, por Stephen Murray. 
Os escoceses alcançaram o triunfo jâ em 
tempo de descontos, graças a um golo de 
Bryan Prunty. 

t i / I .1 

Proprietario 

• Leitâo à Bairrada 

• Frango na Brasa 

• Chanfrana 

• Cabrito Assado 

• Arroz de Marisco 

• Caldeirada de Peixe 

e outras especilidades 

t 
Tel.: 416-531-6912 
662-A Lansdowne Ave., Toronto, ON M6H 3Y8 

NOVA. 
Pastry & Bakery 

Faça jà as suas encomendas: 

905-219-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

• Pâo de Milho e 
Paposecos 

• Pastéis de Nata 
• Bolosde 

Casamentoe 
Amiversério 

• Merceariase 
Congelados 

BOLO en 
a ùida a pasteâazia 

aùus'wa a esta 
ifuadza (j\estiaa 
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R & S Inc 
POUPAR 

dutos, tais como: Roupas, 
Brinquedos, Produtos de Higiene e 
Limpeza, Tapetes, Carpetes, Relôgios 
de Sala, Loiças, Vidros e muitos, 
muitos outros artigos, a preços 

Steeles Ave 

incriveis. 
Sô vendo é que acredita. Apresse-se, esta oferta é por tempo limitado. 

■’jaTîiT'^ 

F.lvIVtAI» RF-SPOSTA PARA; 

O MILéNIO - CONCURSO LABATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, MCT 1W9 

A RESPOSTA SERA ACEITE ATE 2* FEIRA, 
DiA 22 DE DEZEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 2480751 

A cerveja da 

comunidade 

Vencedorda 
semana anterior: 

w OKCUÜIOSO D[ stg PORTUCUb 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

■ ^ SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

PERGUNTA 
-QUAL O TREINADOR PORTUGUIS QUE DEU O TfTULO DE ^ 

CAMPEAO AO SPORTING CP. APôS 18 ANOS DE ERACASSOSP# 

Nome: 

Morada: 

Joâo Louro, Toronto 
Resp.: Olimpicos de Estocolmo 1912 V 


