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Nossas especialidades: 
Frango no churrasco • Came eissada 

* Lombo de Porco Assado * Costeletas 
* Leitâo à Bairrada • Cabrito Assado 

• Coelho Assado • Pern Assado 
* Arroz de Marisco • Marisco, Peixe 

e Bacalhau. 

fel.: 416-658-9577 

Desejamos a todos 
08 clientes e amigos 

tun Feliz Natal e 

Prôspero Ano Novo! 

I loiH'S! 
AfOiV^ WÉ1) 
!) ivm lo H piti 
rum ^ SAT 

9 tun to 10 pit» 
WU 

I) ititt to 7 pttt 

370 Oakwood Ave. (at Rogers), Toronto, ON 

A TAP Air Portugal agradece a sua 
preferência e deseja-Ihe a si e a sua familia 

Feliz Natal e Prôspero Ano Novo! 
800-221-7370 
www.tap-airportugal.us 

AIR 
FORIUGAl 

somos a sua companhia 

Feliz Natal! 
Joyeuses 

Meu querido menino Jesus 
Peço-Tepara todos indultos 
E que derrames a Tua luz 
Pela cegueira dos adultos 

JMC 

mm 
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Boas Festas! 

moMOA muàSioi 
SUNFLOWER BAKERY 

Padaria, Pastelaria e Café 

O melhof 
pâo da 

**5**S^ cidade de 
Toronto. 

Pastelaria 
variada para 

todas as ocasiôes. 

Tel.: 416-537-2993 
19^^ear^^e^/IbrontOjONM6H2Cl 
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Tu C6 Tu L6 com os Icitorcs 

Ola, caros amigos! 

O habitual "tu ca tu la" sai nesta ediçâo um 
pouco diferente. 
Dado o espirito da época e o desejo de 

todos os que trabalham câ na casa -CIRV- 
fm, FPtv e O Milénio- de agradecerem o 
tao importante apoio através dos anos de 
todos os ouvintes, tele-espectadores e 
leitores, damos nesta pagina a oportu- 

nidade aos fun- 
cionarios se diri- 
girem a vos, com 
gratidao, com os 
desejos de FELIZ 
NATAL e os votos 
de ANO NOVO 
prôspero, pacifico, 
sem ôdios. 
Naturalmente, 
nao conseguimos 
captar a imagem 
de todos os com- 
panheiros 

Agora aberto ao Domingo para as compras de Natal. 

Visite-nos e vera que vale a pena! 

Especiais 
todos os dias 

R.R. S, 1453 QUEEN ST. W. 
BRAMPTON, ON L6V 1A1 

>TI 

3635 Cawthra Rd. Mississauga 
e Burnhamthorpe) 

305-270-3108 Boas Festas! 

ACASltDOBOM 
BACAIHAU 

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

mercearias, etc. 

oelo 

porque uns estâo de serviço, outros de I Frank Alvarez, também se aliam ao espiri- 
folga, uns dentro, outros por fora, etc., mas I to natalicio e, aqui, nâo sô se dirigem aos 
procurâmos 
encontrar a 
m a i o r i a 
para, em 
nome do 
todo, 
servirem de 
veiculo ao 
sentimento 
de BOAS 
FESTAS 
para todos. 
Os respon- 
sâveis da 
casa, lidera- 
dos por 

Frank Ahoarez e sua faniMa -cunhada Isilda Fortunato, secretâria 
Ma^e Medeiros,'"a fUha Carmen Falcon, o genro Bon Falcon e a 

I mulher Dolores Alvaitàl^na C30.psnhia da Pai Natal (Adélia 
\Mqdoubi) e do ^cio Alberto Elmir. 

Padaria especializada em 
pâo curopeu e pa.stelaria. M 

Também mercearias e - J 
refeiçôes quentes. jn 

1 

^rrasgue^^ 

NOVAESPEKANÇA 
EM BRAMPTON 

901^-4197-95912 
www.portuguese-chicken.com 

FECHADO àS 2“FEIRAS 

3* A SAB. UAM - 8PM 

DO&UNGOS UAM - 6PM 

liPtSIAIi Di Ainneoo m%m AS 11H30 f AS ISHQQ 

Combos 5 NUGGETS COM BATATAS FRITAS E ^ ■ QQ 

UMA BEBmA DA COCA COLA DE 591ML **. .tax 

P _ 1 LB. DE ASAS E UMA BEBmA DA COCA COLA$|^ QQ 
wOllllHi m, DE 591ML (ADICIONAR $1.10 PARA BATATAS FRITAS) U. +tax 

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

Combo ^3 

Combo ^4 

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 

HWY7 

WILLIAMS Pfwv. 

QUEEN ST. 
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ouvdntes, tele-espectadores e leitores como, 
com particular estima, a todos os fun- 
cionârios das vârias etnias, dignos de 
todos os bons desejos. 
Numa Nau tâo grande como a CIRV-fm, 
FPtv e Milénio, sempre soprada por ventos 
e embalada por marés, nào é nada fâcil 
caminhar sem acidentes de p>ercurso mas, 
corn paciência e fé, e a simpatia dos nossos 
amigos de todos os dias, havemos de levar 
a Nau a bom porto. 
Nas fotografias, podem apreciar a alegria 
das senhoras, Amélia da Silva, Lia Lisi, 
Maggie Medeiros e Maria do Céu, da 
CIRV-fm a saudarem os ouvintes e 
clientes; na FPtv -Luis Fernandes, 
Arminda Cordeiro, Aires da Silva, 
Domingos Melo, e Pedro Sacadura -, nâo 
hesitaram em enviar votos de festas felizes 
e, na redacçâo de O Milénio, Bernardete 
Gouveia, Clâudia Afonso, Soraia Provides, 
José Mârio Coelho e Ana Fernandes-, 
nota-se a ânsia de agradecer e desejar tudo 
de bom à Comunidade. No jantar da 
CIRV-fm, no Lisboa-à-Noite, Frank 
Alvarez e sua familia -cunhada Isilda 

sem vértebras 

Nâo se pode agradar a todos 

Li algures que, segundo um jornalista brasileiro, a 
sua profissào é uma das mais ingratas visto que o 
produto do seu trabalho -o jornal- é alvo das criticas 
de "todo-o-mundo". 

^ Segundo o jornalista (e nos estamos totalmente de 
acordo corn ele!), tudo serve para "botar pau" na 
imprensa. Vejamos o que ele escreveu sobre o 
assunto: 
-Se a letra é miuda, nâo se pode 1er 
-Se a letra é graüda, quase nào tem que 1er 
-Se trata de politica, é intrometido 
-Se nâo trata é monôtono 
-Se fala do Perfeito (présidente), é puxa-saco 
(engraxador) 
-Se nâo fala é derrotista 
-Se desenvolve a noticia, é mentiroso 

-Se nâo desenvolve, é falhado 
-Se é satirico, nâo é sério 
-Se nâo é, foi escrito por estâtua de pedra 
-Se é sucinto, é superficial 
-Se é profundo, é cansativo 
-Se noticia reuniôes politicas, faz politica 
-Se nâo noticia, é inùtil 
-Se intéressa às senhoras, é jornal de mulheres 
-Se intéressa aos homens, é jornal de homens 
-Se é caro explora 
-Se é barato, nào presta 
-Se fala de religiào, é retrogado 
-Se nâo fala, nâo tem consciência 
-Se chega a tempo, apenas cumpriu a obrigaçâo 
-Se chega atrasado, recebe reclamaçôes 
-Se falha um dia, estâ indo à falência 
-Se sai todos os dias, recebe subvençâo de alguém 
-Se comete erros, é escrito por analfabetos 

-Se usa linguagem profunda, é snobe 
-Se usa ortografia vulgar, nâo tem qualidade 
-Se abrange assunto cientifico, é metido a intelectual 
-Se nâo abrange, é ultrapassado 
-Se nào tem notas policiais, é comprometido 
-Se tem notas policiais, é desumano. 
Ufff!, que pouca sorte, esta de ser jornalista! E, nos 
tempos que correm, e ao nosso nivel étnico, ainda 
temos que oferecer o jornal. Se o oferecemos, é 
porque nâo presta. Se o vendemos, é porque 
queremos explorar a comunidade. 
Que inferno, meu Deus! 
Nâo batam mais nos jornalistas. Deixem-nos ter um 
Natal descansado e um Ano Novo mais calmo e 
proficuo. 
Em nome dos que o sâo, OBRIGADO! 

JMC 

O MILÉNIO - Semanârio 
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Fortunate (secretâria Maggie Medeiros), a 
filha Carmen Falcon, o genro Bon Falcon 
e a mulher Dolores Alvarez), na 
companhia da Pai Natal (Adélia 
Mejdoubi) e do socio Alberto Elmir, aliam- 
se aos votes de Bom Natal para a grande 
Comunidade Portuguesa. Alguns dos nos- 
sos companheiros de trabalho nao se 
encontram nas fotografias mas estao nos 
coraçôes e nos bons desejos. 
A nossa gratidào, também, para os patroci- 
nadores e amigos que sempre estâo 
connosco. 
Seguem-se ainda as fotografias do 
convivio natalicio na CIRV-fm. 
Para TODOS vos o melhor de TODOS 
nos! 

JMC 

Foto da semana 

O Pai Natal vai a todo o lado 
Percorre os céus e, nâo se sabe como, mas nem a sua barriga o 
impede de descer por chaminés estreitas. Mergulha num 
aquârio, na baixa de Tôquio; porque até os peixes têm direito a 
prendas. 
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Tel.: (416) 

Simplesmente a Alo/s Quente ^^ ► Agora 

ENTREGASAO 

DOMICILIO em novo 

SACO TÉRMICO! . 439-0000 

FURNITURE 
^jyhtnuizù. 2a .SiAoa 

Os maiores saldos 
do ano estâo em 

ARTNOVA Furniture! 

Tedo 0 steck de 
ARTNOVA FurnRure 
esta em solde e ID 

L?agp PB “ 
e nâo tem 6ST 

nem PST! 

Uma mobilia de quarto que custava 
$6,500.00 Dis, custa agora $5,125.00 e 
nâo paga taxas; mobflia de casa de 
jantar de $5,000.00 Dis, agora sô 
$2,999.00. Também um sofa de 
$1,300.00 Dis, agora ao preço de 
$899.00 Dis e mobilia de quarto 
$4,999.00 Dis, por apenas $2,999.00 
Dis e sem taxasi 

O preço que vê na étiqueta é o preço que paga em ARTNOVA Furniture 

VISITE JA n ABTNOWA FURNITURE PIUS 

W üjuuy :üi iJJJJ ÏUiUJJi^ 
416-532-1133 
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Despesas de saûde atingem es $120 
biliSes em 2003 
O Canadâ irâ gastar mais de $120 biliôes 
de dôlares no sistema de saüde este ano, 
um aumento de 4.6 por cento em relaçâo 
ao ano passado, segundo o Institute 
Canadiano de Informaçâo de Saûde. O 
total desta despesa deverâ atingir os dez 
por cento do produto doméstico do pais, 
um nivel que jâ nâo ea atingido desde 

1992. Esta percentagem coloca o Canadâ 
em quarte lugar numa lista de doze par- 
ses com situaçâo semelhante, disse a 

organizaçâo nacional. Os Estados Unidos 
da América gasta 13.9 por cento do pro- 
duto interno do pais, a Suiça encontra-se 

em segundo lugâr corn 11.1 por cento e, 
por fim, a Alemanha com 10.7 por cento. 
A maioria do aumento nos gastos corn a 
saûde surge de investimentes em equipa- 
mente de alta tecnologia, tal como scan- 
ners, MRI. No entante, o sector privado 
deverâ contribuir para a corbertura de 30 
por cento dos custes em todo o sistema 
de saûde. 
Manter os canadianos saudâveis em 2003 
custarâ ao governo uma média de $3.839 
por pessoa. Entre as provincias, 
Maniteba terâ o custo mais elevado por 
capita, a seguir a Alberta e ao Ontârio. 

Ontàrio corn $5.6 biliôes no vermelho 
o governo do Ontârio poderâ ficar no 
buraco corn um délice de $5.6 biliôes de 
dôlares, este ano, segundo o Ministro das 
Finanças, Greg Sorbara, que acusou a 
politica econômica do anterior governo 
provincial por ser responsâvel por tal 
situaçâo. 
O ministro das finanças da provincia 
também avisou que o défice multibi- 
lionârio poderâ prolongar-se devido às 
decîsôes politicas tomadas pelos gover- 
nos de Mike Harris e de Ernie Eves. 
"Poderemos ter que enfrentar futures 
défices, de pelo menos $4.5 biliôes ao 
ano, cada ano", disse Sorbara no parla- 
mento. "Isto é o que os economistas 
chamam de défice estrutural, o que os 
residentes do Ontârio chamariam de ina- 
ceitâvel e o que nos chamamos de desafio 
que tem que ser ultrapassado". 

Para além da informaçâo sobre o défice, 
Sorbara também mencionou no seu 
relatôrio uma recuperaçâo econômica 
projectada em 1.7 por cento este ano e de 
3.1 por cento no prôximo ano fiscal. 
O relatôrio de Sorbara surgiu sete 
semanas depois do ex-auditor provincial 
Erik Peters ter dito que o Ontârio pode- 
ria anunciar um défice de $5.6 biliôes de 
dôlares entre 2003 e 2004. Estes nûmeros 
têm sido muito disputados pelos conser- 
vadores que anunciavam um orçamento 
balançado nos meses antes das eleiçôes 
de Outubro que os levaram à derrota. 
O primeiro ministro, Dalton McGuinty, 
jâ reagiu dizendo que o seu governo nâo 
aumentarâ os impostes para fazer face ao 
défice, mas que teria de adiar algumas 
promessas feitas na altura em foram 
eleitos. 

PASQUALiNO Bom Natal 
e Feliz Ano 

Nào se esqueça delà. 
Nâo se esqueça de si 

Até 24 de De:?e:^]b|è,^,iîa 
compra de um arit^4em 

25% DE DESépNToVino 

34 xne&mo a sul da 

, y < jpdiîcge - ïtLî 416.533.3923 

/ ^ 1É-MA1L! FRANK^PASQUALINO.CA 

v^uârkfe'açefoürios para homenï 

Pais Natals canadianos no Afeganistâol 
Centenas de familias afegâs, que vivem 
em situaçâo de extrema miséria, rodea- 
ram alguns soldados canadianos quando 
estes se apresentaram com prendas de 
Natal. O centro Samaritan's Purse, de 
Calgary, enviou milhares de caixas corn 
brinquedos, pasta dentifrica, shampoo, 
sabonete e outros artigos para quem 
nada tem no Afeganistâo. Donna Mae 
Krahn, funcionâria da organizaçâo, disse 
que as crianças necessitam de saber que 
o mundo nâo os esqueceu. "Sentimo-nos 
felizes por trazermos um pequeno raio de 
esperança e dizer-lhes que os canadianos 
se preocupam corn eles", disse Krahn. 

Os soldados entregaram os présentes 
junte de algumas aldeias da montanha, 
perto de Kabul, terra de cerca de oito mil 
afegâos refugiados da guerra. As 
familias, juntamente corn os animais, 
vivem em tendas e cabanas construidas 
de lama, sem âgua potâvel, nem aqueci- 
mento. "Tanto a nossa casa, como a nossa 
quinta, foram destruidos pela guerra. 
Agora, nâo temos nada", disse Habu Ta- 
Hair, um dos refugiados do campo. 
Uma das mulheres no campo disse que 
daria um brinquedo a cada um dos filhos, 
mas que teria de vender os restantes, em 
Kabul, para comprar comida. 

EMBAIXADA DE PORTUGAL 
OTTAWA 

MENSAGEM 
Apesar de ter assumido funçôes ainda nâo hâ um mês, jâ dei a conhecer a importân- 
cia que atribuo à Comunidade Portuguesa para uma maior afirmaçâo de Portugal no 
Canadâ. 
Neste ano em que se celebraram as Comemoraçôes do 50° Aniversârio da Emigraçâo 
Portuguesa para o Canadâ, foram justamente homenageados os pioneiros desta saga 
e quiseram também os Organizadores das Comemoraçôes dar mais destaque à pre- 
sença portuguesa . 
Em primeiro lugar, reitero a minha homenagem aos pioneiros, aos continuadores de 
Caspar Corte Real que honram Portugal, nos valorizam corn o seu saber de “expe- 
riência feito” e dignificam o nosso Pais no Canadâ. 
Em segundo lugar quero felicitar a Comunidade Portuguesa pelo esforço e pelo 
patrimônio construido ao longo destes ûltimos 50 anos, mas que urge consolidar 
com uma presença nos ôrgâos de decisâo politica e uma maior intervençâo 
econômica. 
Se nâo for dado este passo importante para que haja vozes activas a todos os niveis do 
poder, nomeadamente o federal, a Comunidade Luso-Canadiana nâo terâ os legiti- 
mos e necessârios instrumentes para preservar o seu legado linguistico e cultural, a 
maneira portuguesa de estar no Mundo, todo o patrimônio que construiu ao longo 
destes anos, nâo sô para os Luso-Canadianos mas também para os canadianos de 
todas as origens - pois eles enriquecem o mosaico cultural canadiano. 
Se assim nâo for, as geraçôes futuras diluir-se-âo na grande familia canadiana sem as 
referências culturais portuguesas que lhe sâo prôprias. 
Tal como tenho vindo a referir, a Comunidade luso-canadiana é das mais respeitadas I 
no Canadâ e delà fazem parte nâo sô os laboriosos, competentes e dedicados traba- | 
lhadores mas ainda distintas figuras nos meios académico, de negôcios, da sociedade I 
civil e do mundo politico que urge reforçar corn a eleiçâo de représentantes tanto a | 
nivel Provincial como Federal. O ârduo trabalho e contribuiçâo dos Portugueses | 
para o desenvolvimento econômico do Canadâ têm sido repetidos à exaustâo. É | 
necessârio que os Luso-Canadianos demonstrem também que estâo preparados para | 
participar na vida politica. | 
Permito-me assim repetir, pela minha parte e a fim de alcançar este objective, que | 
darei todo o meu apoio para a realizaçâo de encontros na Comunidade Portuguesa I 
para estruturar uma estratégia de actuaçâo, mas quero ser bem claro, o Embaixador | 
e os Cônsules-Gerais estâo disponiveis para ajudar a Comunidade a alcançar os sens | 
objectives, mas os objectives terâo de ser aqueles que a Comunidade identificar como I 
sens e se propuser materializar. | 
Sinto-me muito entusiasmado e confiante para levar a bom porto a missâo de que | 
estou incumbido conducente a um maior estreitamento das relaçôes bilaterais a nivel | 
politico, econômico e cultural entre os nossos paises e povos, bem como para realçar | 
a presença das centenas de milhares de portugueses que vivem nos mais recônditos 
lugares deste vastissimo e grande pais. Proponho-me realizâ-la corn a vossa ajuda. 
Espero poder contar convosco. 
Apresento a expressâo das minhas felicitaçôes e votes da continuaçâo dos maiores êxi- 
tos a todos e todas os portugueses e luso-descendentes e apelo a que persistam na afir- 
maçâo da presença Portuguesa no Canadâ. 
Para terminar, queria deixar-vos os meus sinceros votes de Feliz Natal e de um 
prôspero e pacifico Novo Ano 2004. 

Joâo Pedro da Silveira Carvalho 
Embaixador de Portugal 

Dezembro de 2003 
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Ana Sofia Cavacas val ter 
um Natal mais feliz 
É jovem. Apenas 27 anos de idade. É boni- 
ta, muito simples e simpâtica. Sofre. 
É diabética Tipo 1, desde o nascimento. É 
insulinodependente. Diariamente, desde 
os 8 anos de idade que injecta insulina. 
Nâo pode viver sem tomar insulina 7 vezes 
por dia. 
Para minorar o sofrimento, gastos e o incô- 
modo das injecçôes diârias, é aconselhâvel 
que ela adquira um novo aparelho, 
uma bomba de infusâo de insulina, pro- 
gramâvel, e que é permanentemente liga- 
da ao corpo do paciente. 

pais, muito obrigado. 
Para contactos ou informaçôes, liguem 
para casa dos pais Maria Connie e Luis 
Cavacas, ou para a prôpria Ana Sofia, pelo 
numéro: 416 751-7439, ou p'io E-mail: 
luisc@infinity. net 
Em diâlogo corn o pai da Ana, o Luis 
Cavacas, soubémos da muita falta de 
informaçâo que gira na comunidade sobre 
este momentoso tema. Hâ inùmeros de 
doentes insulino-dependentes e outros que 
sofrem mas têm fraco acompanhamento 
médico. Assim, o conselho do Luis 

Cavacas, infeliz- 
mente ligado hâ 
muito ao problema 
da diabetes, informa 
quem tiver düvidas 
de que a melhor 
forma de infor- 
maçôes e tratamento 
da diabetes tem lugar 
no Sick Children 
Hospital, para 
doentes até aos 18 
anos de idade e, no 
Monte Sinai 
Hospital, acima dos 
18. E, naturalmente, 
os médicos especia- 
lizados na diabetes. 

Custa mais de 6 mil dôlares. Ela e os 
pais nâo têm possibilidades econômicas 
para tal. 
Em CIRV-fm, fez-se um apelo. Resultou. A 
nossa gente é ùnica, generosa, pronta a 
ajudar quem mais précisa. Foi conseguido 
mais cfo que o necessârio para a mâquina 
de infusâo de insuhna. As lâgrimas e as 
emoçôes foram muitas para o pai e a filha. 
Em nome da Ana Sofia Cavacas, e sens 

Ficâmos sinceramente felizes por os 
ouvintes da CIRV e os leitores de O 
Milénio ofereceram um Natal mais 
feliz à Ana Sofia e sua familia, fazemos 
votos de que em 2004 nâo sofram as 
consequências da doença corn a mesma 
intensidade como até aqui. 
Boas festas. 

JMC 

’Âna Sofia dialogando corn stnhoms 
portuguesas que Uie deram donattvos. 

Welcome Fido Customersl 
A 

^aglrw 

Esta pronto para a 
mudâ^nça? Entregue o seu 

telefone FIDO 
e receba esta 
oferta especial 
de Rogers AT&T 

• o novo telefone GSM de alta qualidade $0-gràtis 
• Nâo précisa contrato 
• E tem até 6 meses de chamadas locals ilimitadas 

$ 0 
'49* 

A pedido dt»s clientes: 

Piano $40/350 

•4 meses de chamadas de longa distância o locais 
ilimiudas no Canada 
•Noites e fins de semana ilimicadas 
•350 minucos durante o dta 
•Transferência automàtica pal's outra telefone. 

Business Machine & Communications Inc. 

Q Romm 
AUTHOfUZED AQ£«T 

1451 Dundas St. W.Toronto 11268 St. Clair A/e.W. Toronto! 1854 Danforth Ave. Toronto 
(East of Dufferin) I (West of Dufferin) j 

Tel; 416-588-8989 Tel: 416-652-2288 Tel: 416-425-9000 

k: 

888 Dundas St.East #K8 
(In Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave.E. 
*107, Scarborough 

Tel: 416^42-8888 

RiiKersOiiiiiiiuiik'Miimt Iiir. Used under license. ^T&T Cnq). Used niKier license. * After S.50 mail In reliale i niyear tenu plan. ***4Wyear plan re>|nired **IVies mil iiH-lude 6 months unihniled calliiiR 

mente indicados por Sâo Mateus, e 
remontam às mais antigas tradiçôes ori- 
entais das Igrejas da Mesopetânia e da 
Arménia os sens nomes e titulos. Certos 
autores elucidam que os Magos eram 
homeus de relevo, da casta sacerdotal, 
versados na Astrologia, provavelmente 
vindos da Arâbia; mas nada indica 
forçosamente que fossem reis. A interpre- 
taçào simbôlica dos Magos do presépio 
remonta ao Século II: o Ouro indica a 
realeza, o Incenso a divindade ou 
sacerdôcio e a Mirra a humanidade de 
Jesus. 

Tradiçôes sâo tradiçôes, diz o Povo, estâ 
tudo dito! 
Entre todas as tradiçôes natalicias, o 
PRESÉPIO é uma das mais autentica- 
mente cristâs. 
Sâo Lucas, ao descrever no Evangelho a 
Natividade, diz que "os pastores velavam 
e faziam de noite a guarda ao seu 
rebanho quando lhes apareceu um Anjo 
corn a BOA NOVA, e a glôria os envolveu 
com a sua luz: Encontrareis um menino 
envolto em panos e deitado numa manje- 
doura." 
Quanto aos Reis Magos, estâo clara- 
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Fala Brasil mostra a folia do Carnatal 
Os telespectadores do programa Fala 
Brasil poderâo assistir, com exclusivi- 
dade, a cobertura do Carnatal 2003. Tive 
uma oportunidade ùnica de registrar o 
maior carnaval fora de época do nordeste 
brasileiro na cidade de Natal, capital do 
Estado do Rio Grande do Norte. 
O evento, que é realizado hâ treze anos 
sempre na segunda quinzena de dezem- 
bro, atrai anualmente mais de um 

milhào de turistas de vârias partes do 
Mundo. 
Artistas consagrados como Ivete 
Sangalo, Gil, Daniela Mercury, os gru- 
pos Asa de Aguia, Chiclete corn Banana, 

entre outros, animaram a festa e arras- 
taram milhares de foliôes durante os 
quatro dias do Carnatal. O cantor 
Netinho tirou a galera do châo e fez 
questâo de gravar uma mensagem para 
os telespectadores de Fala Brasil. 
Aproveitamos a viagem para mostrar 
nâo sô O Carnatal como também toda a 
beleza da cidade conhecida como a 
Noiva do Sol, corn as famosas praias de 
Genipabu e Pipa e a sua principal 
atraçâo - um passeio de buggy até as 
paradisiacas dunas corn direito a andar 
em um dromedârio em pleno deserto 
brasileiro! 
Vejam ainda como os portugueses estào 
redescobrindo este cantinho deslum- 
brante do Brasil e investindo no setor 
turistico do Rio Grande do Norte. Nâo 
percam os prôximos programas especi- 
ais feitos na cidade de Natal:- dias 26 de 
Dezembro e 2 de Janeiro às 8 boras da 
noite na FPtv-SIC Internacional. 
Aproveito a ocasiâo para agradecer ao 
meu companheiro de viagem, Georges 
Cunningham, que além de ter represen- 
tado perfeitamente bem o Consulado 
do Brasil em Toronto, fotografou todos 
os momentos da nossa ida a Natal. 
Aproveito também a oportunidade para 
desejar aos telespectadores do Fala 
Brasil e aos ouvintes do programa 
Ritmo Brasileiro, na CIRV fin 88.9, 
uma feliz quadra natalicia coin votos de 
um 2004 repleto de realizaçôes e muita 
saude! 

Denise Guimarâes 

Fotos Georges Cunningham 

^ 529 Rogers Road 
I Produtos Naturals e Espirituais' 

Se tem problemas com a saude, trabalho, finanças ou 
famüia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

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

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes 

• conflitos financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4i6-6SB-43S3 
Leitura 

de Cartas 

Carlos Alves, Georges Cunningham, Denise Guimarâes e Armando José e Silva 

Dromedârio em pleno deserto brasileiro 

4 copos de amor 
2 cofxjs de lealdade 
3 copos de perdâo 
1 copo de amizade 
5 colheres de esperança 
3 colheres de compreensâo 
2 colheres de temura 
1/2 litro de sinceridade 
1 bairil de sorrisos 

Aceitar amor e lealdade 
Misturar bem corn perdâo. 

Combinar corn temura 
Sinceridade e compreensâo. 
Juntar amizade e esperança 
Abundantemente corn 
sorrisos. 
Cozinhar corn calor humano 

Um lar Feliz 
Para que todos fiquem felizes. 

Luis Pacheco 
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Deputado Eduardo Neves Moreira 
Saüda os portugueses do Canadà 
Para participar no almoço natalicio do 
PSD-Toronto, esteve entre nos o Deputado 
do PSD pelo Circulo da Imigraçâo fora da 
Europa, Eduardo Neves Moreira. 
Um homem simpâtico, conhecedor do cir- 
cuito da emigraçào, ele prôprio imigrante 
no Brasil durante muitos anos e que, 
na sua visita às nossas instalaçôes, acom- 
panhado do Présidente do PSD-Toronto, 
Rui Jorge, e do Présidente da Aasembleia 
Gérai do PSD-Toronto, Carlos Mendes, 
nos concedeu uma intéressante entrevista, 
tocando vârios pontos de interesse gérai. 
L.F. - Quai O motivo da sua visita ao 
Canadâ, nesta altura? 
Dep. Eduardo Moreira - É corn muito 
prazer que me desloquei a Toronto, 
primeifamente para contactar corn os 

colegas de imigraçâo. Esta primeira deslo- 
caçâo ao Canadâ deve-se ao facto de 
querer participar nas cerimônias de encer- 
ramento do cinquentenârio da imigraçâo 
oficial portuguesa para o Canadâ. Para 
mim, foi uma honra ser o représentante do 
Estado português a participar neste even- 
to. Aproveito para transmitir a toda a 
comunidade portuguesa radicada neste 
pais, os cumprimentos do primeiro mi- 
nistre Dr. José Manuel Durâo Barroso que, 
pelas razôes que sabemos e até algumas 
desinformaçôes, acabou por nâo poder 
estar présente no 10 de Junho. No entanto, 
sua excelêneia tem um carinho muito espe- 
cial por esta comunidade do Canadâ e em 
breve deverâ estar aqui para se redimir um 
pouco da ausência nessas festividades e 
poder contactar e conviver corn os conter- 
râneos sens no Canadâ. 
L.F. - O deputado Moreira nasceu no 
Porto, mas é imigrante no Brasil hâ 50 

anos. Como tem sido a sua experiência? 
Dep. Eduardo Moreira - Eu emigre! 
muito jovem, aliâs ainda era criança. Fui 
para o Rio de Janeiro, onde se passou a 
maior parte da minha infâneia, adolescên- 
cia, dos meus estudos e onde constitui 
familia. Ao abrigo do Tratado de 
Igualdade de Direitos e Deveres que existe 
entre Brasil e Portugal, tive a honra de 
fazer um concurso , püblico e ser auditor 
fiscal do Tesouro Nacional, cargo que ocu- 
pei durante 22 anos. Tive também a 
honra, através do governo brasileiro, de 
representar o Brasil em eventos no 
estrangeiro. Quis o destino que, depois de 
reformado do serviço püblico brasileiro, 
viesse esse convite para representar a emi- 
graçâo. Primeiramente, foi a minha 

participaçâo no 
Concelho das 
Comunidades 
Portuguesas, em 
1997, quando tive 
a honra de ser 
escolhido o prési- 
dente mundial 
das comunidades. 
Devido a esse 
envolvimento, que 
inclusivamente 
até apressou a 
minha reforma do 
serviço püblico, 
acabou por surgir 
o convite para em 

2001, de eu vir a participar nas listas do 
PSD pelo circulo fora da Europa. Tive o 
prazer de ser eleito e agora encontro-me 
em Lisboa a procurar levar em frente esses 
anseios e preocupaçôes dos emigranes, ao 
mesmo tempo que procuro trazer noticias 
boas para a emigraçào e, principalmente, 
lutar pela igualdade de direito dos nossos 
imigrantes. Nos, que vivemos na imi- 
graçâo, temos uma sensibilidade muito 
mais aprofundada das nossas reais 
necessidades. 
L.F. - Muitos portugueses perderam a 
nacionalidade portuguesa quando adquiri- 
ram a canadiana antes de 1982, mas agora 
existe a possibilidade de voltarem a 
readquiri-la. 
Dep. Eduardo Moreira - Realmente, o 
problema da nacionalidade é das coisas 
mais absurdas e constrangedoras que 
viviamos na emigraçào. Desde Julho de 
1959, quando a legislaçâo foi alterada. 

Somos 
especiliza(Jios 

em Pao, Pastéis 
e Solos, 

1172 Dundas St. W. (416) 538-7700 
490 Rogers Rd. (416) 651-5000 
770 College St. (416) 516-1622 
980 Bloor St. (416) 531-1222 
352 Oakwood Ave. (416) 651-1780 

todos os que se 
naturalizavam no 
pais de acolhi- 
mento perdiam a 
nacionalidade 
portuguesa. Na 
época, esta situ- 
açâo foi alvo de 
muitas questôes e 
de muitas recla- 
maçôes até que 
em 3 de Outubro 
de 1981, quando 
saiu a lei n°37 - 
que veio a alterar 
a lei da nacionali- 
dade - essa lei acabou por considerar que 
todos aqueles que se naturalizavam no pais 
de acolhimento, para melhorar as suas 
condiçôes de vida e nâo corn objectivo de 
abdicar da nacionalidade portuguesa. 
Entretanto, esta lei cometeu um gravissi- 
mo equivoco: nâo reconhecer a situaçâo 
aos factos pretéritos, ou seja, quem se nat- 
uralizou entre Julho de 1959 e Outubro de 
1981, continuou privado da nacionalidade 
portuguesa, nâo sô os que se natu- 
ralizaram, como as mulheres portuguesas 
que contrairam matrimônio corn 
estrangeiros cuja legislaçâo do pais do 
marido fazia corn que adquirissem auto- 
maticamente a nacionalidade do seu côn- 
juge. Tudo isto criou um problema muito 
sério que, para além de afectar essas mu- 
lheres portuguesas e aqueles que se natu- 
ralizaram, veio a afectar de igual modo os 
seus filhos, ou seja, os descendentes direc- 
tos que também ficaram privados de 
adquirir a nacionalidade portuguesa. Ora, 
isto foi grave porque a nossa constituiçào 
adopta os principios dos grupos sangui- 
neos, ou seja, é português todo aquele que 
nasce em Portugal, ou que é filho de pai ou 
mâe portuguesa. Finalmente, a 27 de 
Novembre passade tivemos essa correcçâo 
feita pela Assembleia da Repüblica e num 
acte memorâvel que foi aprovado por 
unânimidade, essa iniciativa do ministério 
da justiça, que se tinha transformado em 
projecto de lei, agora é aprovado pela 
Assembleia da Repüblica e veio, assim, 
corrigir essa tremenda injustiça. 
L.F. - Nâo foi s6 relativamente à naciona- 
hdade que houve modificaçôes, mas tam- 
bém no tocante à emissào de bilhetes de 
identidade. Fale-nos dessa mudança. 
Dep. Eduardo Moreira - Antes de vir 

para Toronto, estive em Sào Paulo, a acom- 
panhar o Secretârio de Estado da Justiça, 
Dr. Miguel Macedo, e o Secretârio de 
Estado das Comunidades, Dr. José 
Cesârio. Deslocâmo-nos ao consulado 
gérai de Sâo Paulo para inaugurar o 
primeiro centro emissor consular de 
bilhetes de identidade no estrangeiro. Esta 
inovaçào, que hâ muito estava a ser 
debatida e que vinha a causar grandes 
transtornos na vida dos portugueses, per- 
mite que nos consulados onde existirem 
esses centros emissores, a pessoa possa 
obter um bilhete de identidade em 48 
horas. Hoje, demora, nos casos mais 
favorâveis, cerca de 4 meses. 
L.F. - Para quando estâ prevista a abertu- 
ra desse centro em Toronto? 
Dep. Eduardo Moreira - Depois de 
ter sido inaugurado em Sào Paulo, a 10 
de Dezembro, vamos ter a instalaçâo 
do centro emissor de bilhetes de identi- 
dade em Paris, no dia 22, e estâ previs- 
to que o de Toronto ocorra, provavel- 
mente, na segunda quinzena de 
Janeiro. 
L.F.- Obrigada por este diâlogo e boas 
festas. 
Dep. Eduardo Moreira- Obrigado. 
Desejo um Feliz Natal para todos os por- 
tugueses desta comunidade, que agora 
encerra os 50 anos de imigraçâo oficial 
para este pais, e que o ano novo venha 
repleto de tudo o que desejam. 

Foi um prazer este convivio corn o 
Deputado Eduardo Neves Moreira. 
Desejamos-lhe também boas festas e que 
2004 seja o ano das concretizaçôes para 
bem de governantes e governados. 

JMC/Luis Fernandes/ Ana Fernandes 

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

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

Plaza Pontiac Buick. 

ü 

Plaza Pontiac Buick 
CMC Trucks I 

3400 Dufferin St., 
Toronto, Ont. M6A 2V1 

Hwy 401 

Yorkdale 

Mail 

Paulo Gonçalves, o 
prazer de bem o servir 

com os preços mais 
justos do mercado. 

Plaza Pontiac Buick, ao serviço da 
Comunidade hâ 47 anos, tem tigora a 

recebé-lo o vendedor Paulo Gonçalves. 
Paulo Gonçalves, a sua voz no Plaza Pontiac Buick. 

Telefones: 416 781-5271, ou Toll Froo: 1 5i I -I 
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SAUDE EM SUA CASA 
QUE A TENSÂO NÂO ESTRAGUE 
0 NATAl! 
O homem nem sempre tem a noçâo 

das prioridades! Uns passam a vida a 
pensar nas oportunidades econômicas; 
outre s a trabalhar e a poupar, mas 
muitas vezes esquecem-se que o 
esforço pelos meios de sobrevivência 
também é para terem saùde prolonga- 
da. Distraidos, vâo passando os anos 
sem reparar no maior desperdicio de 
saùde que hâ na vida; terem a tensâo 
alta e nào fazerem nada para a 
controlar. 
Nào hâ nada mais errado, e perigoso, do 

que supor que a tensâo estâ boa quando 
nos sentimos bem, ou pensar que ela sô 
estâ alta quando nos sentimos mal. Ao 
contrârio do que muitos pensam, as dores 
de cabeça e as tonturas nâo estâo, na maio- 
ria das vezes, relacionadas corn excesso da 
prèssào arterial. A hipertensâo começa 
sempre, e mantém-se muitos anos em 
silêncio sem fazer doer ou causar outres 
sintomas, o que leva o hipertensivo a nào 
procurar médico, ou a nâo tomar medica- 
mentos para a controlar; ao sentir-se bem, 
acredita que nâo estâ doente, muitas vezes 
até ao momento de sofrer as consequên- 
cias, que podem ser paralisantes ou mor- 
tais. Teria sido muito melhor se a tensâo 
alta causasse dor a obrigar ao tratamento! 
Muitas vezes sô quando o cérebro, os rins, 
ou o coraçâo ficam doentes, é que a pessoa 

sente que errou, 
mas a saùde jâ estâ 
irreversivelmente 
arruinada. A 
grande tragédia é 
que essa perda 
enorme podia ter 
sido evitada, pois, 
na actualidade, nâo 
existe caso algum 
de hipertensâo em 
que a doença nâo 

pudesse ter sido controlada. 
Se a hipertensâo nâo for controlada corn 
dieta e medicamentos, de forma adequada 
e permanente, o resto da vida do hiperten- 
sivo poderâ ser miserâvel e encurtada, 
irremediavelmente. É por isso que a 
hipertensâo tem a alcunha de “assassina 
silenciosa”, porque estraga a saùde e 
qualidade de vida, acabando por matar 
sem alarmes e alardes. Quando aparece a 
dor, o cansaço, ou a paralisia a compli- 
carem a doença: É sempre muito tarde! 
Mas se houver vigilância e cuidado na 
saùde, a tensâo alta, embora nâo seja 
curâvel, é uma doença benigna e fâcil de 
controlar. Devemos pensar nisto, para 
podermos festejar corn boa saùde, nâo sô 
nesta quadra mas também no future, o 
Dia de Natal. 
BOAS PESTAS! 

Boas testas da Associaçâo luso- 
Canadiana dos Romeiros de S. Miguel 

o Mestre Antonio Tabico, da 
Associaçâo Luso-Canadiana 
dos Romeiros de Sâo Miguel, 
fimdada em 1991, jâ em anda- 
mento corn a preparaçâo dos 
Romeiros de Toronto para a 
Graciosa e Sâo Miguel, envia a 
todos os IRMÀOS e à 
Comunidade, os desejos de 
Santo Natal e de feliz ANO 
NOVO. 
Para informaçôes podem con- 
tactar b Mestre Antônio 
Tabico: 416 533-5485, ou o 
Contra-Mestre Durval Paria, 
em Brampton: 905 459-1124. 

Missa do Galo 
Crê-se que tenha nascido em Jerusalém o 
antigo costume adoptado pela Igreja, da 
celebraçâo das "Très Missas" do Natal, a 
primeira das quais é a "Missa do galq" - 
"ad galli catum (ao cantar do galo)- e no 
Século V ficou definitivamente estabele- 
cido em Roma. A Missa do Galo é aque- 
la que se diz à meia-noite, sendo a maior 
do ano, e, por isso mesmo, a Missa do 
Natal. E a missa que mais cedo se diz em 
todo o ano, na altura em que o Galo acor- 
da e começa a cantar. Começa a dizer-se 
depois das matinas. 

Réservas: 416 534-5520 

fm li tj sem folia nie é fim 
ue miu» "   

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

Jantares 
requintados e 
balles anlma- 
dos pelos DJ's 
Sounds Good 
Productions 

Ch^e Manuel de Paulos 

teeas Fest<üs e Feliz 
Ane Neve pard tedes! 

Midnight llusion, Nova Moda 
^ ' e, ainda, actuaçâo de 

^ Henrique Cipriano e DJ-Five Stars. ■ 
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Saudaçôes natalicias dos 
funcionàrios da Embaixada 
de Portugal 

Por intermédio do Vice-Consul Valdemar 
Silva e sua mulher Odete Silva, assim 
como O tradutor Jorge Carmo e o 
Chanceler da Embaixada, chega até aos 
nossos leitores espalhados um pouco por 
todo O Canadâ, uma saudaçâo natalicia 
dos funcionàrios da Embaixada de 
Portugal em Ottawa. Um gesto simpâtico 
que agradecemos em nome de todos. 
Agradecemos e retribuimos. 

A confaecida e simpâtica Graça de aproveitou o ensejo para enviar 
Sousa, dirigente da Associaçâo saudaçôes natalicias aos sôcios e 
Migrante de Barcelos, foi "apa- amigos da Associaçâo de Barcelos, 
nhada" de surpresa junto do cèle- extensivas à grande Coniunidadé 
bre Galo de Barcelos na sede Portuguesa. 
social da colectividade.Claro, Assim. é que Gracinha, no 
como ôptima relaçôes pùblicas, aproveitar é que estâ o ganho! 

Graça de Sousa envia 
saudaçSes natalicias 

MOMT6PIO G€RAL 
HÂ VALORES QVE DVRAM SEMPRE 

DESEJAMOS A TODOS OS 
NOSSOS ESTIMADOS 
CLIENTES E AMIGOS, 

UM NATAL MUITO FELIZ 
E UMANO NOVO REPLETO 

DE PROSPERIDADES 
Escritôrio de Representaçâo 

1286 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, CANADA M6J 1X7 
Tel.: (416) 588-7776 Fax (416) 588-0030 

Chamadas fora da area 1-888-6333-1570 
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Martin contra reforma 
obrigatôria 
O primeiro ministro do Ontârio disse 
que a reforma obrigatôria aos 65 anos 
nào faz sentido, sobretudo numa época 
em que a sociedade estâ a envelhecer e a 
esperança de vida é prolongada. Paul 
Martin nâo acredita no conceito de 
forçar as pessoas a pedirem a reforma, 
mesmo que os tribunals do Canadâ nâo 
vejam nessa lei um acto discriminatôrio. 
O prôprio Martin completou 65 anos a 
28 de Agosto deste ano. "Nâo acredito 
era reformas obrigatôrias. Penso que 
esta questâo de forçar as pessoas a 
fazerem coisas que nâo querem é uma 
forma de nâo olhar para as pessoas 
como individuos. As pessoas têm 
sonhos e aspiraçôes diferentes, para 
além das ambiçôes". 
Para o primeiro ministro e lider Liberal, 
as pessoas devem ter autorizaçâo de tra- 
balhar pelo tempo que quiserem, desde 
que possam contribuir para o mercado do 
trabalho. O ex-ministro das finanças foi 
ao ponto de designar a questâo de desac- 
tualizada, uma vez que vivemos numa 
naçâo que sofre de falta de mâodie-obra, 
para além do piano de pensôes estar a 
atravessar uma enorme crise, devido ao 
facto de uma grande percentagem da 
populaçào estar a pedir a reforma. 
Neste momento, seis provincias do 
Canadâ permitem reforma obrigatôria 

aos 65 anos, se requesitada pelo patrâo 
ou pelo piano de pensôes. Sâo elas a 
British Columbia, Saskatchewan, 
Ontârio, New Brunswick, Nova Scotia e 
Newfoundland e Labrador. Nas 
restantes quatro provincias e nos très ter- 
ritôrios do pais, a reforma obrigatôria a 
qualquer idade é vista como um acto 
discriminatôrio, 
Martin disse que o futuro de leis sobre a 
reforma obrigatôria é um assunto impor- 
tante que os canadianos deverâo 
debater, mas também adicionou que 
estâ preparado para tornar as suas con- 
vicçôes em lei, agora que é primeiro 
ministro, assim como um cidadâo "na 
idade da reforma". 

O 

Tem serviço compléta de: 

VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

SUN ROOFS - TECTOS DE VIDRO ! ^ I 
WINDSHIELDS - PÀRA-BRISAS î 

UPHOLSTERING - ESTOFOS 

AUTO GLASS - VIDROS 

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

a visitor as suas 
intalaçôes e a usarem 

os seus serviços. 

Tel.: (4161534-3653 
Fax: (416) 534-0108 

IlSfô StU Woj, ©SùtSos» M(RJR IW® 

Associaçâo 25 de Abril de Toronto 
Pedido de Esclarecimento 

Devido à deturpada infor- 
maçâo, prestada na recente 
Conferência de Imprensa, 
reahzada no Clube Português 
de Mississauga, na quai o meu 
nome foi mencionado, e 
publicado no Jornal Milénio, 
como sendo o responsâvel 
pela moçào que demitiu o sr. 
Jack Prazeres de futuras 
reuniôes da ACAPO, quero 
esclarecer que eu, Joel da 
Naia, actual Présidente da 
Assembleia Gérai da 
Associaçâo 25 de Abril, 
Nùcleo Capitâo Salgueiro Mâia de 
Toronto, de facto apresentei uma moçâo 
na ultima reuniâo do Conselho de 
Présidentes da ACAPO, realizada nos 
escritôrios da Labatt, a favor da exclusâo 
do sr. Jack Prazeres e nâo a favor da 
exclusâo do Clube Português de 
Mississauga, pelo quai nutro grande 
simpatia e respeito. 
A moçâo por mim apresentada, para 
exclusâo do sr. Jack Prazeres, que é o actu- 
al Présidente do Executivo do prestigioso 
Clube Português de Mississauga, foi, sim- 
plesmente, pelo facto de que este senhor, 
em quase todas as reuniôes do Conselho 
de Présidentes e muito especialmente na 
penùltima reuniâo, proferiu palavras inju- 
riosas e ofensivas contra a morahdade de 
quase todas as pessoas présentes. 
As palavras e nomes chamados ao 
Présidente da ACAPO, ao Présidente do 
Conselho de Présidentes e a outros prési- 
dentes de clubes membros, em quase 
todas as reuniôes da ACAPO, em nada 
dignifica o Clube de Mississauga e, na 
minha opiniâo e na opiniâo de mais vinte 
e um clubes, este clube merece meUior 
representaçâo no Conselho de Présidentes 
do que aquela que o sr. Jack Prazeres 
prestava. 
A minha moçâo, devidamente secundada, 
e discutida, para os que desconhecem, teve 
a aprovaçâo de 21 clubes e apenas très 
votaram contra. Isto, sô por si, demonstra 
a insatisfaçâo duma vasta maioria de pes- 
soas que estâo contra a posiçâo do sr. Jack 
Prazeres. 
Repito, a minha moçâo para a exclusâo do 
sr. Jack Prazeres das reuniôes da ACAPO, 
deve-se ao seu mau comportamento e nâo 
devido às perguntas ou insinuaçôes que 
fez. 
Infelizmente, naquela Conferência de 
Imprensa, devido a nâo estar devidamente 
informado acerca da veracidade da minha 
moçâo e por nâo ter conhecimento dos 
regulamentos, o sr. Mârio Lebre, fundador 
da Associaçâo 25 de Abril, pediu desculpa 
ao Présidente e Directores do Clube 
Português de Mississauga, pela minha 
acçâo, dizendo também que eu nâo tinha 
O aval para o fazer, da Associaçâo de que 
sou Preasidente da Assembleia Gérai. 
Tenho imenso respeito pelo sr. Mârio 
Lebre, pela sua maneira honesta, frontal e 

democrâtica, que ao longo dos anos sem- 
pre tem demonstrado. Neste caso, o sr. 
Mârio Lebre, fugiu aos principios que o 
tem guiado ao longo da sua vida. Quando 
pediu desculpa ao Clube de Mississauga, 
em nome da Associaçâo, pela moçâo que 
apresentei, cometeu o erro de o fazer em 
nome da Associaçâo, porque presente- 
mente ele é apenas sôcio fundador e nada 
mais, assim ele prôprio o diz. O outro erro 
que O sr. Mârio Lebre cometeu foi em 
dizer que eu nâo tinha o aval da 
Associaçâo 25 de Abril. Para informaçâo 
do sr. Lebre, para que nâo cometa erros 
iguais no futuro, como o que agora come- 
teu, naquela conferência de imprensa, 
para apresentar uma moçâo, ninguém tem 
de ter qualquer credencial para o fazer. 
Sendo assim, na minha posiçâo, como 
actual Présidente da Assembleia Gérai da 
A25A, pelo menos até 11 de Janeiro de 
2004, tendo todo o direito de apresentar a 
moçâo que apresentei, sem que para tal, 
seja credenciado pela instituiçâo que 
représenta. No futuro, o sr. Lebre deve 
fazer o que nâo fez. Entre em contacta 
com os dois lados e depois decida-se! 
Espero que este esclarecimento dissipe 
qualquer düvida, a quem desconheça os 
regulamentos e, apenas sô porque leu no 
jornal, também cometa o erro de injuri- 
ar alguém. Numa anâlise final, se me 
dâo licença, a posiçâo do sr. Jack 
Prazeres e agora a do sr. Mârio Lebre, 
deve-se a uma simples "guerrinha" pes- 
soal destes senhores, com alguns direc- 
tores da ACAPO, arrastando para a 
lama, infelizmente, instituiçôes de 
grande gabarito, como o Clube 
Português de Mississauga e a Associaçâo 
25 de Abril. A verdade, mais tarde ou 
mais cedo, virâ ao de cima. Esperem 
mais umas semanas e depois decidam! 
Acreditem, as desistências da ACAPO 
nâo vâo ficar por aqui... 
Hoje O Clube Português de Mississauga, 
amanhâ, a Associaçâo 25 de Abril. 
É uma festa, meus senhores e... Viva a 
Cultural 
A todos. Boas Pestas. Tenham um Santo 
Natal e um Ano Novo de 2004 cheio de 
saûde, Paz e Amor! 

Joel da Naia 
Présidente da A. G. da A25A. 

Divirta-se em famflia na passagem 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 às 19h30. 

Bolo Rei e uma garrafa de 
Champanhe por mesa. 

Informaçôes e réservas: 

Müsica e luz 
corn O E)J-IRJS 

416 588-1797, ou 416 801-8819, ou 416 247-1046 
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Comunicado da ACAPO 
A Âliança dos Clubes e Assocîaçôes Portuguesas do Ontârio> informa que no 
proximo dia 6 de Janeiro de 2004, pelas lOhOO, leva a efeito uma reuniâo de 
emergência do Conselho de Présidentes para esclarecer o assunto "C.G.P. de 
Mississanga / ACAPO", na Casa das Beiras, no 34 Caledonia Road, em 
Toronto. 
A mesma reuniâo serâ seguida de uma Conferência de Imprensa, esclarecen- 
do O mesmo assunto, que terâ lugar pelas 20h00 e no mesmo local. 
Informaçôes: 416 536-5961, ou E-mail; acapo@on.aibn.com 
Agradecemos o convite para estarmos présentés e retribuimos os votos de 
Santo e Peliz Natal, e prôspero Ano Novo. 

Domingo, dia 28 de Dezembro 
-Assembleia Gérai Gérai Ordinâria do Sport Club Angrense of Toronto, corn 
inicio às 13h30. Eleiçâo de novos Çorpos Gerentes. No dia 18 de Janeiro de 
2004j às 13h30, ASsembleia Gérai para toraada de posse dos novos Corpos 
Gerentes do Angrense. 

Aqui deixamos o convite aos portugueses para que participem nas festas de 
fim-de^ano doS: clubes, assocîaçôes, restaurantes e de empresârios pnvados. 
Séria mâçador e dificil aqui inumerar todas as nossas passagens de ano. 
Felicidades para todos e BOM ANO de 20041 

Saudaçôes do Premier 
Daltan McGuïnty 
o Premier Dalton McGuinty enviou um mente corn os quatro filhos, sem faltar o 
bonito postal de Boas Festas e desejos de câozinho da casa, 
prôspero e feliz Ano Novo de 2004. Agradecemos as Boas Festas e 
Na fotografia, o casai McGuinty junta- retribuimos os desejos de Bom Ano. 

Responsàveis pelo golpe de Estado em 
Sâo Tomé entregaram armas ao governo 
Os ex-militares sâo-tomenses respon- 
sâveis pela sublevaçâo militar de 16 de 
Julho entregaram as armas que tinham 
em sua posse ao Governo, em cumpri- 
mento de um memorando de entendi- 
mento. 
A cerimônia de entrega, presidida pelo 
ministro da Defesa e Ordem Interna sâo- 
tomense, Ôscar de Sousa, acompanhado 
por vârios oficiais do Exército, contou 
corn a presença de représentantes da 
comunidade internacional e dos elemen- 

tos do ex- batalhâo "Bùfalo", que actuou 
na Africa do Sul do "apartheid" e que 
protagonizaram a intentona militar que 
se registou entre 16 e 23 de Julho no 
arquipélago. 
Em declaraçôes à imprensa, o représen- 
tante dos "Bùfalos", Arlécio Costa, que é 
também Présidente da Frente 
Democrâtica (FDC, partido sem assento 
parlamentar), sublinhou que o acto se 
enquadra no memorando de entendi- 
mento estabelecido entre as duas partes. 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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O GRANDE SALDO DO FIM DE ANO 
CHEGOU A ADDISON MAIS CEDO. 

LIQUIDAÇÀO TOTAL DOS MODELOS DE 20031 

Os descontos podem atingir> 
os $9.300.00, ou iuros a 0% 
durante 5 anos na maioria 

dos modèles novos de 2003. 

Mas nâo é s6, pois ao ligar voce jà, 
esta a ganhar.. Um minimo de 

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

ÔPTIMOS 
DESCONTOS NOS 

MODELOS NOVOS DE 
2004. 

Procura carro usado? Nâo compre sem me visitar. 

Tttdo isto sé corn José da Costa e 
AddisononBav # 

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

Telefone: 416-964-3211 
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Sader estar na 
Na cultura portuguesa, hâ uma clara 

maleita de, no tocante também à Politica, 
haver pessoas com um “ego” excessivo, 
com um individualismo atroz, com um 
desmedido narcisismo transformado em 
vaidade extremadamente egoista, que Ihes 
faz pensar mais nelas, pessoas, do que no 
Bern Comum, no interesse publico. 

Infelizmente, a especificidade da cultura 
madeirense, em relaçào à nacional inclu- 
sive, nao conseguiu evitar, até agora, que 
casos semelhantes também apareçam na 
nossa casa-mâe. Por câ, agravados pelas 
comprovadas consequências sociolôgicas 
da insularidade e mesmo da pequena 
dimensao fundiària num quadro de 
demografia excessiva. 

E claro que, numa sociedade cada vez 
mais mediâtica, obviamente que explora- 
da por estes meios de comunicar. 

Nao sou contra a afirmaçào da identi- 
dade pessoal. Toda a minha formaçâo 
politica vem do personalismo cristâo, em 
antitese ao individualismo liberal e ao 
socialismo colectivista, estatizante. E a 
visao social-crista da concretizaçào da 

Politica 
Social-Democracia. 

A Pessoa Humana - diferente do indivi- 
duo - é um Ser com Direitos 
Fundamentais, inerentes a Si proprios e 
insusceptiveis de secundarizaçào pelos 
outros ou qualquer instituiçâo - mesmo o 
Estado - mas também com Deveres 
inalienâveis para com cada uma das outras 
Pessoas e para com a comunidade, ou 
comunidades em que se integra. 

Dai que a identidade deste Ser, nao se 
realize no reforço do seu individualismo, 
mas sempre na perspectiva da inter- 
relaçào com o Proximo. 

Dai que eu também répudié, para além 
do primado colectivista ou estatista do 
comunismo e do socialismo, todas aquelas 
soluçôes que visam desresponsabilizar o 
cidadâo, secundarizar a formaçâo da von- 
tade neste, para uma responsabilizaçâo, ou 
mesmo culpabilizaçâo, do ente abstracto 
denominado “sociedade”. Traduzido tan- 
tas vezes em “Estado” ou “Governo”. 

E bom que, frequentemente, se relembre 
estas questôes doutrinârias. Porque toda a 
politica que se desenvolva sem a subja- 

cente presença da Doutrina, por 
muito mediâtica que seja, 
pontual, feita da motivaçâo oca- 
sional ou individual, glorificante 
do exibicionismo que cria as vede- 
tas da aldeia, porém sem uma 
lôgica de desenvovimento da 
Ideologia que lhe esteja na base, 
condena-se ao fracasso. 

Vem isto a propôsito de, algu- 
mas vezes, se perder a perspectiva 
do Serviço Pùblico que é a Politica, dos 
objectivos de Bern Comum a que esta se 
deve consignar, para se explorar na praça 
pùblica as vaidades e egoismos de cada 
um, que se pretendam afirmar por cima 
do Projecto, do intéressé colectivo. 

Quem vem para a Politica, se o faz por 
responsabilidade civica e nâo por culto da 
vaidade pessoal, à partida tem de assumir 
uma posiçâo de desprendimento. Estar, 
em cada momento, no lugar que o normal 
funcionamento das instiituiçôes 
democrâticas, incluso os Partidos, entende 
como sendo o mais adequado para o 
serviço da respectiva comunidade. 

Até porque se houver um 
entendimento correcto 
destas coisas, a simples 
condiçâo de militante de 
base de um Partido, ou de 
cidadâo anônimo, mas 
interveniente, que nâo pré- 
cisa de “vestir camisolas”, 
pode também investir 
quem quer que seja, de uma 
importante participaçâo na 

vida püblica. 
Dar azo a que a comunicaçâo social - 

aliâs no seu papel, desde que nâo minta ou 
distorça - explore as vaidades de cicrano, 
o amüo de beltrano ou a falta de vontade 
em colaborar, de fulano, fora de qualquer 
penacho, eis um mau serviço que se presta 
às causas que se dizem professadas. Um 
beliscar na solidariedade. Um amarrotar 
dos Principios. 

Servir, é saber estar. E estar nas posiçôes 
que, corn legitimidade, se peça. Assim se 
dignifica a Pessoa Humana, a quai, seja 
onde for, se encontra sempre ao Serviço de 
todos. 

416 603-7978 

A Vida agitada dos nossos dias é uma das principals 
causas de vàrios problemas de saüde. 

BOAS PESTAS E FELIZ ANO NOVOÎ 
VICTORIA'S SPA and Rehabilitation Centre, é um novo espaço na 
ERVANÂRIA VICTORIA, um local onde a partir de agora dispôe 

de massagens, acupunctura, drenagem linfatica, ginasio com 
treinador, Hsioterapia, esteticista, programas de emagrecimento e 

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

Ervanaria Victôria Inc. 
Produtos Naturals e 

Medicina Homeopatica 

Contacte o naturista liomeopata Antonio Medeiros 
e a sua equipa em VICTORIA'S SPA and 

Rehabilitation Centre. 
H(D^ 
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VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

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

MEHSMEMOemU 

A mensagem de Amor, sempre renova- 
da em cada época natalicia, revela-se 
cada vez mais actual e necessâria a 
toda a humanidade. 
É, de facto, o Amor que ilumina a vida 
e que liberta a sociedade das dificul- 
dades que a perturbam neste inicio do 
século XXL 
Sentimento indissociavelmente ligado 
ao Amor, é a Saudade. Saudade dos 
entes queridos que partiram ou que 
ficaram quando partimos, dos momen- 
tos especiais, da cor da infâneia, do 
cheiro da autenticidade. 
É também nesta Saudade que nos 
reencontramos, que nos sentimos mais 
proximo s e que acreditamos que, afi- 
nal, nâo hâ distâneias no pensamento 
nem no coraçâo. 
Com esta Saudade, e com os votos de 
que o Amor toque profundamente o 
sentido da vida de cada ser humano, e 
muito particularmente, de cada 
açoriano ou descendente, qualquer 
que seja a sua comunidade de residên- 
cia, desejo um Feliz Natal. 

Alzira Silva 
Directora Regional das Comunidades 
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¥assageiros seai cartâa de 
imigrantes pdderâo enf rentar atrasos 
Os moradores dd Ontârio que nâo paises isentos de visto 
tenham ainda adquirido o iiovo cartâo As regulamentâçôes que requerem o 
de residência permanente poderâo novo cartâo de residente permanente do 
enfrentar algiimas demoras, embora a Canadâ entram em \igor a 1 de Janeiro 
entrada no pais nâo seja proibida, segun- prôximo. G departamento de imigraçâo 
do informaram os oficiais da imigraçâo. do Canadâ disse que jâ entregaram mais 
Alguns imigrantes têm vindo a aguardar de 855 rail cartôes, desde que o progra- 
ansiosamente b cartâo no cotreio, na ma foi apresentado o ano passado. 

I esperança de obterem o cartâo antes de Sgro disse que as pessoas que saiam do 
I irem de férias de Natal. A ministra da pais sem o cartâo podem requerer um 
I imigraçâo Judy Sgro disse que as pessoas documento temporârio para viajar. Os 
1 que nâo tenham ainda o cartâo, podem passageiros que viajera corn cartâo, no 

raostrar outres documentos comprova- entanto, nâo que esperar junto as autori- 
tivos da sua identidade, tais como cartas dades alfandegârias para que a sua iden- 
de Conduçâo, desde que venham de tidade seja verlficada. 

Beneficios para casais homossexuais 
representam "vitôria a Rival mundial" 
A comunidade homossexual do Ontârio 
celebrou mais uma vitôria, quando um tri- 
bunal da provincia decidiu que os casais 
homossexuais tinham direito aos benefi- 
cios de pensâo dos sobreviventes, desde 
1985, segundo apurou ptvirtual.com. A 
juiz Ellen Macdonal disse que "o governo 
de Otava discriminou os homossexuais ao 
ter-lhes negado os beneficios de sobre- 
viventes se os companheiros faleceram 
antes de 1998". O advogado de defesa dos 
direitos. Douglas Elliott, disse que "esta é 
uma decisâo de aeçâo de primeira classe, 
reconhecendo a compensaçâo e beneficios 
que os homossexuais que enfrentam dis- 
criminaçâo em todo o mundo". 

Se nâo for apelada, a decisâo do Supremo 
Tribunal do Ontârio significa que cerca de 
dois mil homossexuais (gays e lésbicas) 
canadianos vâo receber um total de $100 
milhôes de dôlares, segundo os advogados 
envolvidos no caso. Fazer pagamentos 
retroactivos até Abril de 1985 é um passo 
significante, disse Elliot, dado o numéro 
de homossexuais que faleceram de sida 
durante a década. 
A maioria dos membros da comunidade 
gay do Canadâ celebraram a decisâo, 
dizendo que o caso é sobre igualdade, nâo 
apenas compensaçâo monetâria. O gover- 
no federal tem 30 dias para apelar da 
decisâo. 

FPCBP 

F€D€RRTION OF 
PORTUGU€S€ 

CRNRDIRN 
BUSIN€SS fit 
PROFfiSSiONRLS inc. 

Federoçôo de Cmpresos e ProFissionois Luso-Conodion 

A Federaçâo de Empresas e Profissionais Luso-Canadianos 
deseja a todos os seus membros um 

Feliz Natal e Ano Novo 
cheio de saùde e prosperidade. 

Para todos quantos têm apoiado e apostado na Federaçâo, 

nomeadamente patrocinadores, ôrgâos de poder local e de 

comunicaçâo social e a toda a comunidade, em gérai, reforçamos os 

votos de Boas Festas e de um Ano Novo pleno de sucesso. 

A Direcçâo 

% 

Ermidio Alves 
President 

Aida Neves 

Vice President 

Rita De Melo 
Treasurer 

Avelino Fonseca 
Secretary 

Directors 
Ana Paula Oliveira 
John Paul Macedo 
Helder Gomes 
Richard Pereira 

Flo Da Silva 
Antonio Aires 
Kelly Fonseca 

Executive Officer 
José C arlos Freire 

722 College Street, 
Suite 301 
Toronto, ON M6G 1C4 
Phone (416) 537-8874 
Fax (416) 537-9706 
Email fpcbp@bellnet.ca 

Corporate Sponsor; 

f Scotiabank' 

http;//www.fpcbp.com and http://www.portugueseheritage.ca 

NATAl, quês e porquês 
Dezembro é cheio de histOrias fan- 
tâsticas, que envolvem o PAI 
NATAL, chaminés e présentés. Mas 
poucos sabem como apareceram 
todos estes costumes. 
A figura do velhinho, gorducho e 
barbudo, vem do Bispo S. Nicolau, 
que viveu no Século IV, na Asia 
Menor. Segundo a lenda, ele era de 
familia rica e ajudava os pobres. 
Certa vez auxiliou très raparigas 
pobres que, por falta de dote, nâo se 
casavam, atirando sacos de moedas 
pela chaminé da casa. Na terceira 
vez que o fez, o dinheiro caiu numa 
meia que secava sob a lareira. Dai o 
hâbito do pé de meia para receber 
présentes. SO mais tarde, em 1820, a 
sua imagem foi transformada no 
velhinho de barbas brancas, na 
América do Norte. Clement Moore 
escreveu um poema para os sens 
filhos onde, entre outras coisas, 
dizia: "O nariz é uma cereja". 
Até entâo, a imagem que se tinha 
era a de um cavalheiro vestido de 
negro. O desenhador Thomas Nast, 
inspirado por esse poema, pintou 
um quadro que daria ao mundo 
imagem do Pai Natal actual. 
Por outro lado, a mais conhecida 
cançâo natalicia, "Noite de Paz, noite 
de Amor", nasceu em 1818 (jâ la vâo 
185 anos!), na pequena igreja austriaca 
de Oberndorf, por um motivo bastante 
curioso: ratos. Isso mesmo. Os ratos 
roeram os foies do velho ôrgào da igre- 
ja, impedindo assim a saida do som. 
Desapontado diante da ideia de um 
Natal sem mùsica, o paroco Joseph 
Nohr resolveu fazer algo para substituir 
o instrumento danificado. Começou 

por imaginar como teria sido a noite de 
Natal em Belém. Chegando à igreja, 
escreveu os versos e depois entregou-os 
a Franz Gruber, que compos a melodia. 
Naquela noite, um coro de crianças 
canton o que viria a ser a cançâo de 
Natal mais ouvida em todo o mundo. 
Foi divulgada de maneira pouco usual: 
Em 1919, Mauracher, construtor de 
orgâos, foi contratado para reparar o 
tal que tinha sido roido pelos ratos. No 
regresso à sua terra, o Tirol, 
Mauracher levava consigo a letra e a 
partitura do cântico. Treze anos mais 

tarde os dois 
irmàos Strasser, 
fabricantes de 
luvas que visi- 
tavam constante- 
mente diversos 
mercados 
europeus, 
entoaram-na 
perante a comu- 
nidade catôlica 
em Leipzig. O 
cântigo arrancava 
para a sua marcha 
imortal. 

14161658-0652 
679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 

www.churrasco.net 

(©IF sm (OïL^jîm 
O melhor Frango no 

.Churrasco em toda a cidadel 

“Estilo Portuguêî 
Frango Assado 

no Churrasco 
Leitâo à 

Bairrada, etc. 
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25 de Dezembro, a data do mundo cristSo 
O dia 25 de Dezembro é, desde o Século 
IV d.C., uma data importantissima para o 
mundo cristao, visto que assinala o nasci- 
mento de Cristo. 
No entanto, nào existe qualquer rigor 
historico na escolha deste dia, que antiga- 
mente marcava, também erradamente, o 
"nascimento" do solsticio do Inverno, que 
era festejado pelos monoteistas e foi uma 
tradiçâo adoptada pelas prôprias comu- 
nidades cristas. 
Data de 386 d.C. o primeiro texto, da auto- 
ria de S. Joâo Crisostomo, que référé que 
Cristo nasceu a 25 de Dezembro. 
O Papa Jülio II designou-o, mais tarde, 
como a data correcta da celebraçâo, mas 

os povos orientais so a aceitaram em mea- 
dos do Século V. O tempo litürgico do 
Natal é preparado pelas quatro semanas 
do Advento e prolonga-se de 25 de 
Dezembro até 5 de Janeiro, data da 
Epifania. Como se sabe, o dia 6 de Janeiro 
é, nos nossos tempos, dedicado aos Reis 
Magos, mas dantes era festejado como o 
dia de baptismo de Cristo nas âguas do 
Jordao. 
Antigamente, a data era celebrada frente a 
uma mesa farta, na qua! tinham lugar os 
solitârios, os enfermos e os marginaliza- 
dos, que pelo menos uma vez no ano 
tomavam parte do banquete da vida. Hoje, 
o Natal é tempo de reflexào e a ajuda aos 
necessitados toma a forma de iniciativas 
como o "Live Aid", que, com o lançamen- 
to do "hit" musical "Do They Know It's 
Christmas?", angariou fundos para as 
crianças da Etiopia. 
Em Portugal e na diâspora, a Consoada 
(Ceia do dia 24) é celebrada com o tradi- 
cional prato de bacalhau cozido, com 
batatas e couves. Depois, rabanadas, fofos, 
filhos, pinhôes e mais uma série de iguar- 
ias completam a mesa. Os vizinhos espan- 
hois, que dizem Feliz Natividad, na noite 
de Consoada a couve lombarda mistura-se 
com o Besugo assado. Depois da missa, os 
espanhois tiram a "barriga de misérias" 
com o Cordeiro assado, e no dia de Natal 
nâo falta Perü assado, que é o prato tradi- 
cional em todo o mundo 
ocidental. 

Ontario 

Boas Festas! 

Nesta festiva quadra natali- 
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. 

Sao os votos de Rosario Marchese, MPP Deputado 
provincial pelo circule eleitoral de Trinity-Spadina. 

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

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

Tel: 1416) 603-9664 • Fax:14161603-1241 
Email: rmarchese-co@ndp.on.ca 

A lingua He Cristo 
Quern procura dar um sentido religiose 
aos festejos nataheios, pode deslocar-se a 
Malula, uma pequena localidade cujas 
origens remontam ao Século X a.C., situ- 
ada a 60 Kms a norte de Damasco. 
Alberga uma populaçào maioritaria- 
mente crista, que ainda hoje fala o dialec- 
te aramaico, a lingua de Cristo, e isso ape- 
sar do ârabe ser o idioma oficial. Conta a 
lenda que um jovem chamado Takla se 
converteu ao cristianismo e se tornou dis- 
cipulo de Sâo Paulo. O pai, enfurecido, 
perseguiu-o e o jovem refugiou-se nas 
montanhas, implorando a Deus que o sal- 
vasse. Compadecido, o Senhor fez com 
que a montanha se abrisse, criando uma 
pequena povoaçâo, Malula. A lenda é per- 
petuada através de um santuârio em honra 
de Takla. 
De geraçâo em geraçâo, este pequeno povo 
conservou a lingua que S. Mateus 
imortalizou no seu Evangelho. No 
Santuârio dedicado a Takla o povo reiine- 
se para rezar: -"Abuna ti beshmu ish 
qatash esmaakh athele mulkakh..." 
O sentido destas palavras compreende- 
ram-nas os teologos ocidentais, depois de 
confirmarem que em aramaico "abuna" 
significa "Pai Nosso". Assim, o que acima 
leram, significa, simplesmente: "Pai Nosso 
que estais no Céu, Santificado Seja o 
Vosso Nome...". 

-"A populaçào fala a lingua de Cristo de 
acordo com as normas fonéticas e é pos- 
sivel transcrever-se, com o recurso à lingua 
arabe, esta linguagem... mas poucos em 
Melula o sabem fazer", afirmou um sacer- 
dote catolico que ali se deslocou para 
entender melhor o significado da Palavra 
Divina. O teologo americano John Baynes 
escreveu um livro sobre Malula, intitulan- 
do-o "The Language Of Christ". -"O senti- 
mento cristao estâ profundamente 
enraizado em Malula. É incrivel como o 
passar dos séculos nào apagou a lingua 
original de Cristo, apesar da imposiçâo 
dos muçulmanos. Muitos dos seus habi- 
tantes falam o aramaico, a hngua com que 
Daniel escreveu o seu livro biblico. Ai, a 
tradiçâo antiga é escrupulosamente 
respeitada", escreveu o teologo 
americano.. 

Manuel Sanches 
1934- 2003 
Faleceu, de morte natural, na madrugada 
de segunda-feira, dia 22 de Dezembro, o 
conhecido membro da comunidade por- 
tuguesa, Manuel Sanches, natural de 
Lisboa, de 69 anos de idade. 
Manuel Sanches, que se encontrava refor- 
mado, escrevia com frequêneia para 
varios jornais e revistas da Comunidade 
Portuguesa e, tinha pronto um livro de 
poemas, para lançar em breve. 
A familia e aos ôrgàos de informaçâo 
onde escrevia, enviamos sentidos 
pêsames. 

JMC 

Despesas de saûde atingem 
es $120 biliôes em 2003 
o Canadâ irâ gastar mais de $120 biliôes 
de dôlares no sistema de saûde este ano, 
um aumento de 4.6 por cento em relaçâo 
ao ano passado, segundo o Institute 
Canadiano de Informaçâo de Saûde. O 
total desta despesa deverâ atingir os dez 
por cento do produto doméstico do pais, 
um nivel que jâ nào ea atingido desde 
1992. Esta percentagem coloca o Canadâ 
em quarto lugar numa hsta de doze paises 
corn situaçâo semelhante, disse a organi- 
zaçâo nacional. Os Estados Unidos da 
América gasta 13.9 por cento do produto 
interno do pais, a Suiça encontra-se em 

segundo lugar corn 11.1 por cento e, por 
fim, a Alemanha corn 10.7 por cento. 
A maioria do aumento nos gastos corn a 
saûde surge de investimentos em equipa- 
mento de alta tecnologia, tal como scan- 
ners, MRI. No entanto, o sector privado 
deverâ contribuir para a corbertura de 30 
por cento dos custos em todo o sistema de 
saûde. 
Manter os canadianos saudâveis em 2003 
custarâ ao governo uma média de $3.839 
por pessoa. Entre as provincias, Manitoba 
terâ o custo mais elevado por capita, a 
seguir a Alberta e ao Ontârio. 
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Mais uma vez o eimplo salào de festas da 
Local 183 serviu de palco a um convivio de 
Natal muito especial, o convivio dos nossos 
(d)eficientes, sens familiares e amigos. 
Uma festa igual a muitas mas diferente. 
Para melhor. Mais importante. 
A nossa gente mais carente por razôes 
varias, mostrou uma vez mais que as suas 
deficiências nào anulam a sua vontade de 
viver, as suas capacidades de realizaçâo, o 
seu sentido humano de dar e receber. O 
jantar decorreu da melhor forma, com as 
atençôes dos voluntârios -bem hajam!- e 

dos responsâveis Antonio Fraga e Isaura 
Carneiro. 
Clara Abreu apresentou o espectâculo 
onde, a sua filha Veronica, declamou um 
poema e cantou, assim como o sempre pré- 
sente nestas festas, Mano Belmonte. 
A ârvore de Natal estava bem recheada de 
présentes, particularmente, para os mais 
pequenos. O Pai Natal esforçou-se por 
cumprir, e conseguiu! 
Bom Natal e melhor Ano Novo para todos 
vos! 

JMC 

OFFICE ANO SHOWROOM 
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Faça jà as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississai^a 

( ^ s 
* Pâo de Milho e 

Paposecos 
* Pastéis de Nata 
• Bolosde 

Casamento e 
Aniversârio 

• Merceariase 
Congelados 

^         

NOVA 
Pastry & Bakery 

BOLD RCI 
’ toda a 'pasteùaûa 

aâusioa a esta 
quadza tfïestioa 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturals. Resultados SensacionaisI MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

I^te: Heat Cap, Formula #3 500ml and Formula 
0L #4 250ml nào estâo em especial. 

CEO 

ilüajiîis HU ill'i 
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SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tern a soluçàol 

• Psoriase 
•Eczema ’Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne ’Verrugas 
• Descoloraçào da pele 
• Bolhas 
• Queimaduras 

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

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

ESTA A FEEDER CABELOf OU 
JA PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode &Judà4oi 
• Queda de 

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

®ro3ûto^^ambénn 'Slispaniveis 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 fotografia, Mariana da 
Oliveira, Présidante de “De 

Oliveira Hair Care Systems” feiii 
e sorridente exibindo e bele 

trofén qne Ibe fei emrague em 
tendres, Inglatetra. 
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APRESENTANDO CAYO ST. MARIA E SUAS REIEZAS RATURAIS. Cuba SI ! 
Cuba SIM, este é o slogan promocional recentemente inaugurado, (a 12 de 
que os Cubanos utilizam mundialmente Dezembro ) estando tudo, praticamente 
para promover aquela que, no entender de por estrear, como foi o caso dos nossos 
muitos é, efectivamente, a Ilha Tropical quartos -que belos quartos minha gente! 

Os Restaurantes Buffet, Italiano, 
Mediterrâneo, Snack-Bar, etc., estâo situa- 
dos a poucos metros da praia, uma praia 
maravilhosa, de areia branca e fina, corn 
âgua CRISTALINA e corn 28 kilômetros 
de comprimento também ela em estreia e 
repleta de cadeiras brancas e chapéus 
(soleros) a aguardar a chegado do grupo - 
Winterfest'04"- para lhe tirar essa "virgin- 
dade" que temos vindo a referenciar nos 
nossos programas FPtv, CIRV-fm e em O 
Milénio. 
Mesmo à entrada da praia hâ um restau- 
rante-bar para quem preferir almoçar sem 
ar condicionao ou, simplesmente, tomar 
uma imperial como se diz na nossa terra. 
Servem ao almoço, sopa, frango, peixe 
grelhado, sobre-mesa e café. 
O restaurante Mediterrâneo apresenta 

A bêla e cristaUna praia tnrgeia... 

preferida para passar umas férias de 
Inverno -de inverno e nâo sô-, pois este 
verâo, Cuba teve um nümero recorde de 
visitantes e, por incrivel que pareça, em 
termos de Turismo, ela continua na senda 
do progresso. 
No passado fim de semana, mais concreta- 
mente dias 12,13 e 14 de Dezembro, estivé- 
mos em Cayo Santa Maria ( dia 12 per- 
noitâmos em Cayo Coco) no Novo, 
moderno e recentemente Inaugurado 
Hotel SOL MELIA, incontestavelmente 
uma cadeia Hoteleira de renome Mundial, 
corn a finalidade de ver e viver "in loco" a 
experiência de um fim de semana, nesta 
nova facilidade Hoteleira, deste novo des- 
tino turistico que, a avaliar por aquilo que 
tivemos ocasiâo de observar num curto 
fim de semana, sera certamente um dos 

locais preferidos para aqueles que elegem 
Cuba como destino favorito das suas 
férias. 
A nossa presença em Cayo Santa Maria 
teve, como objectivo principal, analizar o 
novo Hotel, os quartos, a piscina, a comi- 
da, o serviço e as facilidades existentes em 
termos de entretenimento, palco, teatro 
etc. e, particularmente, a tâo propagandea- 
da praia virgem de Santa Maria. 
Eis, entâo, o que se nos oferece dizer sobre 
este novo destino paradisiaco; 
Comecemos pelo Hotel; é bonito e colori- 
do, corn os defeitos e virtudes de quem foi 

entertenimento diârio por um Trio fantâs- 
tico, composto por duas figuras femininas 
que tocam, respectivamente, clarinete e 
violoncelo, e o outro componente é um 
eximio clarinetista, exibindo müsica clâssi- 
ca e prôpria para o ambiente "a la carte" à 
base de mariscos, incluindo lagosta 
cubana e peixe -sem faltar a carne!-, sendo 
necessârio fazer réserva corn 24 horas de 
antecedência. 
Quanto ao restaurante Italiano, corn base 
na tradicional cozinha italiana e respecti- 
vas "pastas", também précisa de réserva 
antecipada. 

O "snack-bar" funciona 24 horas por dia, 
havendo um outro Bar aberto também 24 
horas. 
E, claro esta, o restaurante principal corn 
bufett e com capacidade para 400 pessoas, 
bonito, moderno, 5 estrelas, corn a reco- 
nhecida simpatia e amizade do seu "staff 
cubano e corn variedade diâria. 
Exemplificando: os dias cubano, francês, 
espanhol, etc. 
Existe ainda o Bar-Lobby, situado entre o 
Piano-Bar, que apresenta diariamente um 
magnifico Trio de Jazz e o teatro, este corn 
capacidade para 450 pessoas, onde levare- 
mos a efeito espectâculos de qualidade 
todas as noites, corn o Duo sertanejo 
Valber & Vanille, vindos directamente do 
Brasil, Eduardo Sant'Ana, vindo de lisboa, 
e Tony Melo e Jessica Amaro, de Toronto. 
Hâ ainda uma excelente piscina de grande 
dimensâo e muito bonita, para os que 
preferem âgua doce, o que nâo serâ o caso 
dos portugueses participantes no 
Winterfest'04. 
Relativamente aos quartos, sâo, por ventu- 

Fernanda,- sâo unânimes em reconhecer as 
qualidades ùnicas e excepcionais deste 
novo projecto Turistico, e antecipam a pre- 
visâo de mais um êxito para a organizaçâo 
do Winterfest, na sua sexta ediçâo; 
parafraseando o José: -6 Frank, eu gosto 
muito de tudo isto, e, quando eu gosto, 
tenho a certeza absoluta que os nossos 
clientes também vâo gostar! 
Assim seja, caro Zé, porque também eu 
acredito e os nossos clientes merecem o 
melhor! 
Pela minha parte vou solicitar ao 
CRIADOR para que providencie bom 
tempo, corn muito SOL, CEU AZUL, e, se 
possivel, uma TEMPERATURA a rondar 
os 28 GRAUS C. Aguardemos até ao dia 
18 de Janeiro/04 e, até lâ, deixamos um 
abraço de amizade em nome de HAPPY 
TRAVELLERS e CIRV-FM, corn os 
melhores votos de Feliz Natal e Prôspero 
Ano Novo, e, como é habituai da nossa 
parte recomendamos, cuidado, seja pru- 
dente, nesta quadra festiva, SE BEBER 
NÂO CONDUZA! Espéré pelo 

José e Fernanda Almeida e Lola e Frank Abu 
Hotel Sol Melia. 

no âtrio dt 

ra, os mais bonitos que jâ encontrâmos no 
Winterfest, espaçosos e decorados com 
muito gosto, â maneira do SOL MELIA, 
desde a sala de entrada à casa de banho, 
que beleza! Possuem tâbua e ferro de engo- 
mar, secador de cabelo, cofre, frigorifico e 
televisâo a cores. 
O Hotel Sol Melia de Cayo Santa Maria, 
fica situado entre Cayo Coco e Varadero, a 
uma hora e um quarto de distância (de 
Autocarro) do Aeroporto Internacional de 
Santa Clara. 
Os meus companheiros nesta viagem, a 
Lqla, e o casai Almeida,-o José e a 

Winterfest! Lâ vamos CELEBRAR! 
E pronto meus amigos, por hoje é tudo, o 
resto sereis vos prôprios a descobrir em 
Cuba. 
Uma nota final de agradecimento ao Marti 
Aragones, director para o Canadâ da 
cadeia Hoteleira SOL MELIA, para o 
director-geral em Cuba Gabriel Garcia, 
G.M. Reynaldo, e toda a sua équipa pelo 
profissionalismo e simpatia demonstrâdos 
durante a nossa estada. 
E mais uma vez repetimos : CUBA SI! 

Frank S. Alvarez 

Os responsâveis da CIRVfm e Happy Travellers dialogando 
com 0 Gerente do Hotel junto da piscina. 
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APRESENTANDO CAYO ST. MARIA E SUAS REIEZAS RATURAIS. Cuba SI ! 

CIRV-fm e Happy Travellers apresentam 

2004 
Hotel Melia Cayo Santa Maria, Cuba 
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□owntown Lumber 
buUdlng centr 

& Building Supplies co. 
www.downtownlumber.com 

172 Ossington Ave., Toronto 

Tel.: 416^34^347 e 41&'532-2?13 Fax: 41frÆ32-«)40 
9 Morrow Ave., Toronto. 

 Tel: 41^32-4356 Fax: 416.58»8788  
Sorauren Ave., Ibronto 

Tel: 41&^33-8591 Fax: 416^3^^862 

JOE’S GRAPE JUICE 
COMPANY LIMITED 

JOE M, SILVA 

President 

1921 Davenport Road, 
Toronto, Ontario 
M6N ICl 

Tel. 416-656-7250 
Cell. 416-791-3999 
Fax 416-656-3786 
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MS seas clientes urn 
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Fabriçaate da cervejja 

doa portugne^esi 

JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 
M6N ICl 

JOE M. SILVA 

Tel. 416-656-7250 
Fax 416-656-3786 
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Telealarmes para idosos 
Um sistema telefônico corn atendimento 
permanente para situaçôes de emergência 
Mais de 500 idosos de Lisboa vâo passar a 
ter em casa o serviço Telealarme. Um sis- 
tema telefônico corn atendimento perma- 
nente para prestar auxilio em situaçôes de 
emergência e solidâo. Sô na capital, exis- 
tem cerca de 30 mil idosos que vivem 
sozinhos. 
O Telealarme é um serviço permanente 
que apoia idosos e pessoas dependentes, 
24 horas por dia, 365 dias por ano. Na 
central, que funciona na Cruz Vermelha 

Portuguesa, um computador recebe todos 
os alarmes de todos os utentes que, muitas 
vezes, precisam sô de uma palavra amiga. 
Maria José Esteves, operadora de 
Telealarme, explicou à SIC como fun- 
ciona O sistema: "apôs o alarme do utente 
tentâmes perceber o que aconteceu, se 
caiu, por exemple. Como temos um sis- 
tema de alta voz, permite-nos ouvir todos 
os barulhos de fundo. Se o utente caiu, nôs 
chamamos os bombeiros, tentamos acal- 
mar o utente e estâmes sempre a acom- 
panhâ-lo. Temos todos os contactes da 
rede de apoio loced; vizinhos, voluntârio, 
pessoas amigas que se dispôem" a ajudar 
em caso de necessidade. 
Maria Fernanda é uma das tais pessoas 
amigas. Peixeira no bairro das Janelas 
Verdes, estâ sempre disponivel para largar 
tudo, atravessar a rua e socorrer Fernanda 
Vieira, a vizinha de 83 anos que mora no 

prédio em frente. 
"Ela quando tem qualquer problema, 
mal carrega no botâozinho aparece 
logo a menina da Cruz Vermelha. As 
vezes até estâ distraida, por qualquer 
motive bate no botâo e vêm logo as 
meninas atender. Sâo mesmo pontuais, 
elas sâo impecâveis. Foi a melhor coisa que 
podia ter feito", afirma Maria Fernanda. 
A viver sozinha hâ 12 anos, o maior medo 
de Fernanda Vieira é que o aparelho que 
traz sempre consigo se avarie. É a com- 
panhia corn que conta nos mementos de 
solidâo, nas alturas em que a saüde fraque- 
ja, nas horas em que o medo sô se combate 
corn uma voz amiga. Partilha a casa corn 
dois gates, tem um filho e dois netos que 
chega a ficar 15 dias sem ver. 
"O primeiro ano foi uma coisa horrivel, 
chorava dia e noite até que o meu filho viu 
num jornal que existia o telealarme. Eu 
nunca mais me senti sozinha. Porque, por 
exemple, se eu estou muito angustiada, 
estou triste, e ligo para lâ", conta Fernanda 
Vieira. 
Sâo apenas seis as operadoras de 
telealarme que na sala da Cruz Vermelha 
funcionam como uma espécie de anjos da 
guarda para centenas de idosos. Ouvem 
todos os problemas corn o mesmo carinho, 
respondem a todas as düvidas corn a 
mesma ternura. Invariavelmente, as con- 
versas telefônicas acabam corn um "des- 

culpe o incômodo minha filha". 
Respondem corn um sorriso e lembram ao 
utente que pode voltar a ligar sempre que 
quiser. 
"Eu acho que os problemas destes utentes 
sâo tâo maiores perante os nossos. Sâo pes- 
soas idosas, têm dificuldade em deslocar- 
se que eu acho que os nossos problemas se 
tornam minimos ao pé dos deles", diz 
Maria José Esteves, operadora de 
Telealarme hâ sete anos. 
Qualquer idoso ou pessoa dependente 
pode aderir ao sistema. Um simples 
aparelho garante socorro médico e, sobre- 
tudo, companhia. 
"Detesto as manhâs, porque quando acor- 
do penso ‘lâ tenho eu que passar mais um 
dia’. Quando chega perto da noite jâ fico 
mais contente. Vejo os programas [de tele- 
visâo] que mais gosto (...) e depois vou-me 
deitar toda contente, jâ cheguei ao fim do 
dia", conta Fernanda Vieira. 
E dorme descansada porque sabe que à 
distancia de um pequeno alarme estâ 
alguém sempre disposto a ajudar e a fazer 
corn que a vida nâo seja uma deprimente 
contagem decrescente. 

Real People-Real Service 
Being part of a Community OHMHiQ.'.S 

DRIVE 
ClEAÜt 

Sugestôes para uma conduçâa 
segura nu Invema: 
.Mantenha sempre no minimo, o depôsito de gasoli- 
na a meio nivel, mas encha-o sempre que tiver de 
alterar a rota ou de voltar para trâs no meio de uma 
tempestade. 
.Se avistar à distancia as luzes azuis intermitentes dos 
veiculos para a remoçào da neve ou os da dis- 
tribuiçâo da areia e sal, mantenha-se bem afastado e 
nâo faça ultrapassagens, pois a visibilidade pode ser 
mais reduzida. 
•Respeite o fecho de estradas -pode acontecer que, 
devido a rigorosas condiçôes atmosféricas, as équipas 
de limpeza da neve nâo possam garantir a sua 
reabertura râpida. 
Antes de partir, saiba que condiçôes meteorolôgicas 
vai enfrentar na sua rota. 
■Se vai fazer viagem de longo curso, dê a saber a 
outra pessoa quai o seu destino e a hora prevista para 
a chegada. 
-Se houver previsâo duma tempestade, considéré a 
hipôtese de viajar noutro iriëio de transporte, seja 
combôio ou autocarro, de atrasar a sua partida ou até 
cancelar a viagem. 

Bento de Sâo José, fale corn 
ele e verâ como é! 

Feliz Natal corn 
muito sucesso e 

feUeittatte. 
Ê 0 nue Nesejames 
a tones os nossos 
clientes e amigos. 

Boas restas! 
BENTO's Auto & Tire Centre 
2000 Dundas St. W. -416 588-4444 

BENTO's Automobiles 
2000 Dundas St. W. -416 588-4444 
BENTO's Auto & Tire Centre 
2901 Sheppard Ave. -416 490-1805 

BENTO’S Tours Inc. 
O/A BENTO’S TRAVEL SERVICES 

Tel.: 416 588-2000 
2000 Dundas St. W., Toronto 

PARAISO de Albufeira 

Tel.: 416 420-7545 
2000 Dundas St. W. 

e-mail: fernandomarketing@yahoo.com www.paraisodealbufeira.pt 
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Natal na EXPO-2000 
Os proprietârios da oficina de mecânica e gos, um simpâtico coavivio de Natal cheio 
pintura de automôveis, EXPO'2000 José de significado e de ambiente familiar. 
Manuel e Ilda Leopoldino, ofereceram aos Parabéns e o nosso obrigado pelo 
funcionârios, clientes, fornecedores e ami- convite. 

Desejamos a todos os 
nossos estimados clientes . - 

e a toda a comunidade ^ 

IDzûS^azo ^J\)ûüO 

Chirac quer eliminar burcas 
O présidente francês Jacques Chirac quer 
banir a tradiçâo secular do pais, eliminan- 
do todos os simbolos religiosos das escolas 
püblicas, uma atitude que muitos acredi- 
tam vir a estigmatizar os muçulmanos, ao 
forçar as raparigas a retirarem a burca da 
cabeça. 
Chirac apresentou uma moçâo no parla- 
mento francês, seguida de algumas 
recomendaçôes retiradas do painel presi- 
dencial da semana passada. Este painel, 
constituido por 20 pessoas, reunido corn o 
objectivo de estudar o secularismo, disse 
que a demonstraçâo de simbolos religiosos 
ou afiliaçâo politica deverâo ser elimina- 
dos dos lugares püblicos. 
Avisando que "o fanatisme esta a conquis- 
tar terreno" no pais, Chirac disse que quer 
também impor uma lei semelhante no sec- 
tor econômico e comercial. "O secularismo 
é um dos grandes sucessos da repüblica". 

disse Chirac no discurso que dirigiu à 
naçâo. "É um elemento crucial da paz 
nacional e da coesâo nacional. Nâo 
podemos deixar que enfraqueça". 
A França é o pais corn a maior populaçâo 
muçulmana da Europa - cerca de cinco 
milhôes de pessoas. Muitas franceses 
vêem na burca, um simbolo de militâneia 
muçulmana. No entanto, para os muçul- 
manos, a burca é uma marca de modéstia 
e um simbolo da sua identidade islâmica, 
tendo-se jâ manifestado contre a moçâo, 
designando-a de violaçâo discriminatôria 
dos sens direitos. 
A proibiçào, que Chirac quer implementar 
jâ no inicio do proximo ano lectivo, tam- 
bém élimina os simbolos judeus e os cru- 
cifixos. A proposta de lei deverâ ter apoio 
suficiente dos dois lados do espectro politi- 
co para ser aprovada no parlamento 
francês. 

lua-depel espacial 
Uma lua-de-mel no espaço Isso mesmo de Outubro, deverâ embarcar na aventu- 
propôe a Agência Espacial Russa aos ra o primeiro casai, 
rqcém-casados que tiverem urna sôlida A Russia inaugmou o turismo espacial 
conta bancâria: 40 milhôes de euros é o em finals de Abril de 2001, quando o 
preço por casai para embarcar na mllionârio norte-americano Dennis Tito 
aventura. embarcou na Estaçâo Espacial 
Além de uma conta bancâria sôlida, os Internacional (ISS) numa histôrica 
candidates têm ainda de cumprir alguns viagem de dez dias. 
requisites: devem ter boa sâûde e têm de Um ano depois, Mark Shuttleworth, sul- 
provar que "o seu dinheiro provém de africano de 28 anos, foi o segundo turista 
negôcios legais, que nâo fazem parte de côsmiço, depois de ter estado a bordo da î 
nenhuma organizaçâo terrorista e que ISS para realizar experiências cientificas 
nâo têm vicies que compliquera a sua relacionadas corn a Sida 
viagem espacial", conforme explicou o 
porta-voz da Agência Espacial Russa 
Rosaviakosmos, Serguei Gorbimov. 
Mas hâ ainda mais critérios a cumprin 

l es candidates ao turismo espacial 
deverâo passar dez meses num curso de 
treino no Centre de Preparaçâo de 

i Cosmonautas da Russia, na denominada 
I "Cidade das estrelas", com estudos teôri- 
I cos e prâticos, aléra de testes de 

adaptaçâo a sobrecargas e à ausência de 
gravidade. 
A viagem é feita nas naves russas Soyuz- 
TMA rumo à Estaçâo Espacial 
Internacional, e custam 20 milhôes de 
euros por pessoa - 40 por casai. 
Os voos sâo comercializados pela empre- 
sa norte-americana Space Adventures, 
que jâ reservou quatre viagens para os 
prôximos très anos. Jâ no proximo mês 

TSoas ^^astasl 

Encomendas pelo telefone: 
416 658-4126 

\ li 'fli fl ]( 

 —tüSmj 

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 
Antonio Pinto para a soluçâo das suas 

Frangos no 
e assados, bacalhau à St. 
Matthew's, peixe variado, 
batatinhas, arroz de 
marisco e muito mais. 

527 Rogers Road (at Old Weston Road), Toronto, Ont. M6M 1B4 »» 
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Estado de calamidade nas Filipinas 
Derrocadas e naufrâgio de ferry prevecam a 
morte ou desaparecimento de cemenas de 
pessoas 
Deslizamentos de terras, inun- 
daçôes e um naufrâgio provoca- 
dos pelo mau tempo provo- 
caram, até ao moraento, a 
morte ou o desaparecimento de 
mais de 300 pessoas nas 
Filipinas. A ünica boa noticia 
desta quadra natalicia no 
arquipélago é o salvamento de 
32 pessoas, vitimas do ferry que 
naufragou ao largo da ilha de 
Palawan. 
O pais estâ habituado ao mau 
tempo jâ que, por ano, estas ilhas do 
Pacifico sâo atingidas por uma média de 
20 tornados e todos os anos hâ vitimas a 
lamentar. 
Desta vez, as fortes chuvas e o vento 
provocaram graves inundaçôes e desliza- 
mentos de terras. Hâ milhares de casas 
destruidas, mais de 200 vitimas mortais 
e dezenas de desaparecidos. 
A présidente Gloria Arroyo foi obrigada 
a decretar o estado de calamidade no 
pais. 
As équipas de resgate travam xuna luta 
contra o relôgio. O mau tempo continua 
a afeetar o sul das Filipinas e a dificultar 
o trabalho das équipas que tentam tudo 
por tudo para resgatar os corpos literal- 
mente engolidos pela lama. 
À ârea afectada chegou um carregamen- 

to corn medicamentos e cobertores. 
Milhares de casas foram jâ evacuadas e 
cerca de dez mil pessoas foram jâ 
encaminhadas para abrigos improvisa- 
dos. Tudo indica que a construçào ilegal 
de habitaçôes nas encostas montanhosas 
desta provincia pode estar na origem 
das derrocadas. 
As vésperas de Natal nas Filipinas ficam 
também marcadas pelo desaparecimen- 
to de um ferry boat com mais de 70 
pessoas a bordo. As buscas no mar con- 
tinuam, mas até agora os voos de 
reconhecimento aéreo ainda nâo permi- 
tiram localizar o barco. 
Um cargueiro malaio conseguiu entre- 
tanto resgatar do mar 20 passageiros e 
alguns tripulantes do barco naufragado, 
mas outras 55 pessoas continuam desa- 
parecidas desde domingo. 

Ministro egîpcio atacado corn sapatos 
Chafe da diplomacia egi'pcia leva de 
ser transpanada para a haspital de 
Jerusalem 
o ministro dos Negôcios 
Estrangeiros egipcio foi ataca- 
do por sapatos lançados por 
palestinianos enquanto rezava 
na Esplanada das Mesquitas, 
em Jerusalém. Ahmed Maher 
encontrava-se em Israel para 
mediar o conflito israelo- 
palestiniano. 
Conforme noticiam as agên- 
cias internacionais, um grupo 
de fiéis palestinianos terâ ten- 
tado agarrar Ahmed Maher, mas 
os agentes de segurança que o acompa- 
nhavam conseguiram impedi-lo. 
Foi entâo que os palestinianos começaram 
a atirar sapatos contra o chefe da diploma- 
cia egipcia, acusando-o de ser "um 
ministro de um pais traidor". 
Ahmed Maher perdeu a consciência e foi 
levado para um hospital israeüta. Citando 
fontes hospitalares, a agência Reuters 
avança a informaçâo de que o ministro 
egipcio estâ em "boas condiçôes" e deverâ 
sair do hospital muito em breve. 
Um porta-voz do Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros israelita confirmou à agência 
France Press que Ahmed Maher "foi agre- 
dido por uma multidâo de fiéis muçul- 
manos na Esplanada das Mesquitas. 

Ao que tudo indica, o grupo que agrediu o 
ministro egipcio era constituido por 
activistas do Partido da Libertaçâo 
Islâmica (Hizb al-Tahrir). 
Esta formaçào, fundada em 1970 na 
Jordânia, tem por objectivo restaurar um 
"califado islâmico", ou seja, pretende que 
todos os paises muçulmanos sejam 
reunidos sob um mesmo poder, consti- 
tuindo assim um grande Estado islâmico. 
É um movimento que, habitualmente, 
nâo age de forma violenta nos ter- 
ritôrios palestinianos. Depois de consti- 
tuido, começou a espalhar-se por vârios 
paises ârabes, incluindo o Egipto. O 
Governo egipcio viu-se obrigado a 
reprimir esta formaçào politica depois 
de uma tentativa de golpe de Estado em 
meados dos anos 70. 
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CAR^IIEIRO 

Zl/O3>5îb/O^i 

Ë um periodo propicio ao auto-conhecimento, para perceber melhor 

quern é e o que quer. Procure organizar melhor a sua vida e tratar 
daqueles assuntos do dia-a-dia para os quais normalmente nào tern 
tempo. Tente nào criticar demasiado e atente aquilo que diz em 

relaçào às pessoas que Ihe sào queridas. 

TOLRO 

Sn/04 A 20/05 

Nesta altura pode acontecer na sua vida uma grande reviravolta. 
Podera conhecer pessoas muito intéressantes, nomeadamente uma 
certa pessoa podera despertar-lhe sentimentos de elevado grau de 
afectividade. Podera conhecer locais que jà hâ algum tempo desejava 
visitar e tirarâ dai uma enorme satisfaçào. O seu leque de conheci- 
mentos a nivel intelectual sera alargado. 

L 

QêMEOS 

21/05 A 20/06 

ra 

Estara com falta de paciência para suportar a disciplina no trabalho e 

para realizar tudo o que limite a sua liberdade. Esta sera uma boa 

ocasiao para se relacionar com grupos, para fazer novos amigos que 

tenham formas de pensar inovadoras e para desenvolver projectos cria- 

tivos. 

CARANQLEJO 

21/06 A 20/07 ^ 

22/07 A 22/06" 

Sentirâ uma grande necessidade de diâlogo, o que sera oportuno 
para sanar certos mal-entendidos ou dificuldades que têm gerado 
um clima de fricçào e reticências. O esclarecimento de situaçôes 
esta grandemente favorecido. Serâ também uma altura de maior 
romantismo e intimidade, de empatia corn os outros. 

T: 

''f 

inz: 
Nesta fase deverào ser assumidos os deveres e obrigaçôes que uma 
relaçào a dois exige. Discuta abertamente os seus problemas, ultra- 

passando em conjunto as dificuldades que sempre surgem no dia-a- 
dia. Profissionalmente este é um periodo bastante compensador, 
relacionando-se facilmente corn subordinados e superiores. 

VlRGEl^" 
23/08 A^/O» 

Deverâ prestar mais atençào, durante este periodo, aos bens ou 
valores que partilhe corn outras pessoas. Poderâ surgir um 
desacordo corn um membro da familia ou corn um sôcio em 
relaçào a um investimento. Nào é uma altura favorâvel para 
pedir um empréstimo, mas antes para fazer uma anâlise da sua 
situaçào financeira. 

BALANçA 

23/0» A 22/10 

ESCORPIâO 

23/10 A 21/11 

Nesta altura darâ grande importância ao seu descanso e ambiente 

doméstico e familiar, mas nào se deixe envolver por uma certa melanco- 
lia ou saudosismo do passado. É altura de recarregar baterias, des- 
cansando, dormindo mais, ou dedicando-se a actividades que envolvam 

os restantes membros da familia. 

8AGITÂRI0 
22/11 A 21/12 

Alguns ganhos poderào advir da actividade intelectual ou do contacta 
corn pessoas prôximas. A relaçào corn irmàos também poderâ assumir 
grande importância durante estas semanas. Este periodo é especial- 
mente favorâvel se tiver uma actividade ligada à arte, escrita, mùsica 
ou a tudo o que envolva destreza de màos. 

CAPRICORNIO 

22/12 A 20/01 

Nesta altura em que Marte transita na Casa V aproveite a sua energia para 
atingir alguns objectivos. Se tem filhos tente usar mais diplomacia para evi- 
tar conflitos. Tente a disciplina para levar as suas tarefas até ao fim. Nesta 
fase também irâ ter dificuldade em esconder aos outros os seus sentimen- 
tos. O seu lado romântico e apaixonado estarâ em alta. No entanto, pro- 
cure sempre dar atençào aos sentimentos dos outros. 

■KJ  

ÀQLJÂRIO 
21/01 A10/02 

20/02 A*^0/03 

N- ^ 
Vai querer expressar os seus pontos de vista aos outros e corn isso dar 
um pouco de si e da sua autenticidade. A sua objectividade estarâ 
mais realçada, e os outros aperceber-se-ào desse facto. Parece que hâ 
em si uma maior força para se expressar e comunicar, podendo assim 
exercer alguma influência positiva sobre quem estâ perto de si. Um 
maior desejo de acçào estarâ igualmente présente. 

Poderâ sentir maior necessidade, durante esta fase em que 
Vénus se encontra na Casa XII de passar mais tempo corn as 
pessoas que lhe sào queridas. A sua sensibilidade em relaçào a 
tudo à sua volta é grande e facilrnente se aperceberâ do estado 
de espirito das outras pessoas. É possivel que tenha necessi- 
dade de manter secretos os seus sentimentos. 

E possivel que a sua necessidade de segurança financeira esteja mais pro- 
nunciada durante esta fase em que Marte transita pela casa II. Ao 

extremo, poderâ considerar que o seu valor pessoal dépende da sua situ- 
açào financeira. Lembre-se que nào somos aquilo que possuimos. Poderâ 
envolver-se num conflito em relaçào à posse ou ao uso de propriedades. 

Horizontal: 
1 - o espirito; 

2 - Saudaçào, fazem as aves; 

3 - Planicie coberta de erva, 

nota; 

4 - Nos e os espanhois; ^ 

5 - Porco, entrada; 
5 

6 - Afastar-se, o ârabe; 

7 - Inùtil, conversar; ^ 

8 - Piedade (inv.), magnete Y 
natural, pedra de altar; 0 

9 - Poema de Antonio Nobre, 

velho; 

10 - Sofrido. ^ ® 

Vertical: 
1 - Décisives; 2 - Realizado; 3 - Aviâo; 4 - E um veneno; 5 - Ion (anagr.), lodo (inv.); 

6 - Aplaudido; 7 - Caule (inv.), liquide gorduroso (inv.), antiga cidade da Caldeia; 

8 - Niquel (s.q.), nota, tornar oco (inv.); 9 - Igual, aneis; 10 - Ermida, batrâquio. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 1- cataclismo; 2- otaria, ias; 3- bar, mmi; 4- artificios; 5- ara, core; 6- 

dor, dd; 7- imunidade; 8- geste, dd; 9- iart, teso; 10- as, aa, area. Verticais: 1- cobar- 

dia; 2- atar, em, is; 3- tartaruga; 4- ar, ir, nora; 5- ci, fadista; 6- la, ddt; 7- mcc, aota; 

8- simio, er; 9- maior, esse; 10- os, sol, soa. 

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

SOMETHING'S GOTTA 

Ac TORE s : Jack Nickolson, Diane Keaton, Keanu Reeves, 
Amanda Feet, Frances McDormand, Jon Favreau 

Género: Comedy Duraçâo: 128 min Director Nancy Meyers 

Harry Sanborn (Nicholson) é um miisico famoso de Nova lorque com um 

espirito de vida muito jovem. Tern o mundo nas suas maos, para nào falar nas 
imensas lindas e jovens namoradas. 
Durante um encontro romântico com a sua mais recente namorada, Marin 
(Peet), na casa de praia da màe desta, Harry começa a sentir dores no peito e 

acaba por ser tratado pela futura sogra. Erica Barry (Keaton). 
Com o passar do tempo Harry começa a desenvolver mais dores no peito mas 
agora de outro tipo, dores de amor, pela Erica, que é definitivamente a pessoa 
mais indicada para ele. Harry tern agora de fazer a escolha mais acertada entre 
as jovens belezas que o rodeiam ou pela mulher que realmente o podera fazer 
feliz. 

Mariza galardoada 
Personalidade do Ano 
pela iniprensa estrangeira 
O prémio de Personalidade 
do Ano, da Associaçâo de 
Imprensa Estrangeira em 
Portugal, vai ser entregue a 
Mariza. A fadista foi escolhi- 
da para receber este ano um 
prémio destinado a distin- 
guir quern mais contribui 
para a imagem internaciond 
do pais. 
Num comunicado divulgado 
pela Associaçâo de 
Imprensa Estrangeira em 
Portugal, é dado a conhecer 
que o prémio Personalidade 
do Ano 2003 serâ entregue a 
Mariza. 
Um galardào que "reconhece 
a qualidade artistica elogia- 
da internacionalmente e 
sobretudo o mérito na divul- 
gaçâo da cultura portuguesa 
na sua manifestaçào mais 
caracteristica - o fado". 
A fadista ficou à frente de 
nomes como os de Jorge 
Sampaio e Carlos Queiroz 
(treinador do Real Madrid). 
Para os jornalistas 
estrangeiros, em Portugal, 
Mariza foi a personalidade 
que métis se destinguiu fora 
de portas, pela actividade 
que desenvolveu e pela 
forma que projectou o nome 
do pais. 
Mariza é um dos expoentes màximos do 
fado na actualidade. O primeiro âlbum, 
lançado em 2001 corn o titulo "Fado em 
mim", levou a fadista a ganhar prémios na 
Europa, Asia e América. 
A fadista, natural de Moçambique, veio 
para Portugal aos 4 anos. Cresceu em 
Lisboa, nomeadamente no bairro da 
Mouraria. As primeiras cançôes foram 
interpretadas no restaurante dos pais. 
Mariza cantou blues, jazz e soul um pouco 
por toda a capital. Era a figura que dava 

voz ao grupo Funkytown. A partir de 1998 
dedicou-se a cem por cento ao fado. 
Recentemente esteve no Centro Cultural 
de Belém corn casa cheia duas noites con- 
secutivas. Espectâculos para Mariza apre- 
sentar o ultimo âlbum, editado na 
Primavera, sob o titulo "Fado Curvo". 
O prémio agora entregue a Mariza distin- 
guiu em anos anteriores personalidades 
como José Saramago, Manoel de Oliveira, 
Luis Figo, Carlos Paredes e o arquitecto 
Alvaro Siza Vieira. 

VENCEDOR DOS "IDOIOS 
NO ROCK IN RIO IISDOA 
O vencedor dos "idolos", da SIC, vai 
actuar no Falco Mundo do Rock in 
Rio Lisboa. O projecto conjunto 
entre a SIC e o Festival Rock in Rio 
tem como objectivo principal impul- 
sionar novos talentos nacionais. 
O Rock in Rio Lisboa e o programa 
"Idolos", da SIC, acabam de anun- 
ciar um projecto em prol da pro- 
moçâo dos novos talentos nacionais. 
O vencedor do programa "Idolos" 
irâ, assim, partilhar o palco corn 
cinco grandes nomes da müsica 

internacional, nacional e brasileira, 
numa estreia que dificilmente esque- 
cerâ, perante uma plateia que se esti- 
ma aproximar-se das 100 mil pessoas. 
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Reféns na Colombia 
iibortados 
Um britânico e quatre 
israelitas, raptados a 
12 de Setembro ulti- 
mo na Serra Nevada, 
norte da Colombia, 
foram libertados pelo 
Exército de 
Libertaçâo Nacional 
(ELN). A segunda 
maior guerrilha 
colombiana cumpriu, 
assim, o prometido de 
libertar os reféns 
antes do Natal, depois 
de ter obtido garan- 
tias por parte do 
Governo de que vâo 
parar as investidas do 
Exército colombiano. 
"Os cinco estrangeiros foram libertados", 
anunciou o antigo procurador colom- 
biano, Jaime Bernai Cuellar, membre da 
comissâo de mediaçâo a quem os reféns 
foram entregues. A informaçâo foi dada a 
partir da Serra Nevada, no norte da 
Colombia, "num ponto alto", local onde 
os cinco reféns foram entregues pelo ELN 
a Bernai Cuellai'. 
A comissâo de mediaçâo tinha sido con- 
tactada pela guerrilha para um encontre 
num local secreto na Serra Nevada. 
Os cinco homens aparentam estar de boa 
saüde, mas terâo de submeter-se a vârios 
exames fisicos. 
"Eles estâo cansados, sofreram muito com 
o clima rigoroso", disse Jaime Bernai 
Cuellar. A Serra Nevada é uma montanha 
inôspita cujos eûmes, que atingem 5775 
metros de altitude, estâo sempre corn 
neve. 

O britânico Mark Henderson e os israeli- 
tas Béni Daniel, Ortaz Ohayon, Ido Guy e 
Erez Altawil foram capturados pelo 
Exército de Libertaçâo Nacional a 12 de 
Setembro. O grupo visitava um sitio 
arqueolôgico da Cidade Perdida india, na 
Serra Nevada, a 950 quilômetros de 
Bogotâ. 
Foram sequestrados na mesma altura que 
o alemào Reinhilt Weigel e o espannol 
Azier Huegun Etxeberria, libertados a 24 
de Novembro. Um outro britânico, 
Mathew Scott, conseguiu escapar no 
mesmo dia em que foi raptado. 
A comissâo de mediadores é constituida 
por représentantes da Igreja catôlica 
colombiana, os padres Hector Fabio 
Henao e Dario Echeverry, pelo Defensor 
do Povo, Volmar Pérez, por um delegado 
da ONU e por um représentante da 
sociedade civil. 

Revelado prolecto de prédio mais 
alto do mundo em Nova lorque 
Os arquitectos Daniel Libeskind e David 
Childs colocaram fim nas diferenças que 
os dividiam quanto ao desenho do que 
poderia ser o prédio mais alto do 
mundo, construido no local das Torres 
Gémeas, do World Trade Centre. 
A Torre da Liberdade elevar-se-â 541 
metros no ar, de acordo corn o desenho 
final revelado, esta sexta-feiera, em Nova 
lorque. Envolto num cabo de ferro, o 
prédio evocarâ a forma da estâtua da 
liberdade. O governador de Nova 
lorque. George Pataki, disse aos pré- 
sentes que se trata “de um prédio muito, 
muito importante. Serâ construido em 
memôria de todas as pessoas falecidas 
durante os ataques de 11 de Setembro de 
2001 ao World Trade Centre. Serâ 
construido como tributo à coragem de 

todos os residentes de Nova lorque. 
Construimo-lo, finalmente, para mostrar 
ao mundo que a liberdade sempre 
triunfa”. 
A Torre da Liberdade medirâ 2.6 
milhôes de pés quadrados de espaço 
comercial, em 63 dos 70 andares. 
Previsto vir a custar $1.5 biliôes de 
dôlares americanos, o prédio deverâ 
ficar compléta em 2009, seguido da 
construçâo de mais quatro prédios que 
deverâo ficar complétas em 2013. 
David Childs disse que o prédio terâ 
turbinas de venta para produzir 20 por 
cento da energia que vier a consumir. 
Para além desta turbinas, o prédio tam- 
bém terâ escadas de segurança para 
casos de emergêneia e vidro balistico 
para o primeiro andar. 

Bombardeamentos de Istambul 
ligados a Bin laden 
A équipa de forças de segurança turca a 
investigar os atentados suicidas do mes 
passado, em Istambul, dizem que desco- 
briram evidência que os ataques directa- 
mente a Osama bin Laden. 
As autoridades detiveram um turco sus- 
peito de planeamento dos bombardea- 
mento ao consulado britânico e ao 
escritôrio do banco de Londres. Segundo 
os investigadores, Adnan Ersoz encon- 
trou-se corn Osama bin Laden, antes de 
planear os ataques. O prôprio Ersoz con- 
fessou ter recebido treino sobre explosivos. 

num campo da al-Qaeda, no Afeganistâo, 
em 2001 e 2002. 
Mais dois nomes de conspiradores jâ 
foram divulgados nos ataques bombistas 
que mataram mais de 60 pessoas e 
deixaram centenas de feridos. Estes turcos 
ainda nâo foram detidos. Segundo os 
investigadores, os dois turcos encon- 
traram-se, em 2002, corn bin Laden e rece- 
beram consentimento para iniciar um 
série de ataques terroristas na Turquia. 
Pensa-se que Ersoz terâ sido o mensageiro 
entre a al-Qaeda e os militantes turcos. 
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livraria Central de Mississauga, hemenageia es pertugueses 
Decorreu com solenidade e simpatia uma 
recepçâo na Livraria Central de 
Mississauga, situada nas espaçosas insta- 
laçôes da Câmara Municipal de 
Mississauga -301 Burnhamthrope Road 
West-, onde se encontra uma exposiçâo 
muito intéressante sobre Portugal e os por- 
tugueses, por iniciativa do Peter Ferreira, 
Présidente da Central Library e Vice 
Chair da Mississauga Public Library 
Board. 
Uma exposiçâo de livros, imagens, pin- 
turas e artigos dos mais variados sobre 
Portugal e os portugueses, para assim tam- 
bém participarem na homenagem aos pio- 
neiros que chegaram em 1953. 
Muita gente pàrticipou na recepçâo, entre 
eles, os pioneiros Afonso Tavares e filha. 
Oscar Pereira e mulher, e Antonio Sousa; 
O Professor Dr. José Carlos Teixeira, 
Gabriela Cavaco, Clara e Vasco Osvaldo 

Santos, Mia e Ivo Azevedo, Bernardete 
Gouveia, José Mârio Coelho, Jack 
Prazeres e mulher, a Dra. Graça Assis 
Pacheco e Filoména Barreto. 
Clara Santos, Présidente do Comité "50 
Anos-Uma Comemoraçâo Luso- 
Canadiana", entregou ao Chefe do 
Executivo da Livraria Don Mills que, na 
altura, agradeceu empcionado e elogiou a 
saga dos portugueses. Peter Ferreira, tam- 
bém usou da palavra para resumir as 
razôes da exposiçâo, o seu orgulho de ser 
português e a sua vontade de uma maior 
integraçâo dos portugueses na comu- 
nidade canadiana. 
Peter Ferreira contou corn a presença das 
bibliotecârias Amy Colsen, Marian 
Kutarna e Mary da Silva. 
Esta magnifica exposiçâo estarâ 
patente ao pùblico até dia 5 de Janeiro 
de 2004. 

36 Geary Avenue, Toronto, On M6H 2B4 

Tel.: 416-588-3434 Fax: 416-588-3452 

John Custôdio 
Manny Rodrigues, 

Desejam aos clientes e 

amigos Boas Festas e lun 
Ano Novo com muita paz, 

amor e harmonia. 

354 Harbord St., Toronto, Ontario, M6G 1H7 PETROCANADA 
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Festa He Natal do Grupo Folcldrico da Escola 
Portuguesa do Clubo Transmontano 
Realizou-se no passado Domingo, dia 
21 de Dezembro, a festa de Natal do 
Grupo Folclorico da Escola Portuguesa 
do Clube Transmontano. Foi realizada 
na Casa dos Açores, por gentileza do 
seu Présidente Fernando Faria, que 
tern cedido sempre a Casa dos Açores 
para as festas desta Escola Portuguesa. 
Foi bonita a festinha, e todos os pais 
ajudaram à festa e estiveram présentes. 
Foi feito um bonito Presépio ao vivo, e 

todas as crianças que fizeram parte, 
estavam muito bem vestidas e repre- 
sentaram muito bem. Também can- 
taram ao Menino Jesus, algumas boni- 
tas cançôes alusivas ao Natal. O coral 
esteve bom e foi muito apreciado. 
Houve muita comida para todas as 
pessoas e um delicioso bolo oferecido 
pela pastelaria Nova Era, da College 
Street, em Toronto. A Escola estâ de 
parabéns. Até o Pai Natal distribuiu 

iuti<.C9 A^UHIANAS 

OÉCADAS 
AiZES AÇORIANAS 

présentes a todas as seguintes crianças 
dos grupos folclôricos; Michael 
Arruda, Emma Arruda, Tânia Bento, 
Danielle Carreiro, Samantha Carreiro, 
Alex Carvalho, Brian Carvalho, 
Fernando Ferreira, Stephanie Ferreira, 
Andrea Melo, Emily Melo, Tracey 
Melo, David Pereira, Alexander Costa- 
Pinto, Andria Costa-Pinto. Bruno 
Santos, Hugo Santos, Olga Santos, 

Nicole Silva, Jason Tomâs, Ligia do 
Vale, Michael Benfeito e Danny. 
Um agradecimento profundo à Casa 
dos Açores, Padaria Nova Era, aos 
pais, aos jornais Milénio e Sol 
Português, corn o desejo de um Feliz 
Natal e Prôspero Ano Novo de todos os 
membros dos grupos folclôricos 
da Escola Transmontano e sens 
responsâveis. 

Inspecçôes de carne bevina 
ne Ontàrie pederà terminar 
Numa tentativa de reduzir os biliôes de 
dôlares herdados do défice conservador, 
o primeiro ministro do Ontârio disse que 
talvez seja mais prudente deixar as 
inspecçôes da carne a cargo do governo 
federal. 
A saida de uma reuniâo, Dalton 
McGuinty disse aos jornalistas que "a 
primeira questâo a ser analisada é: por 
que motivo estamos a inspeccionar a 
carne bovina? Por que razào é que o 
governo federal nâo assume essa 
responsabilidade?" 
O governo liberal de McGuinty tem 
pianos de cumprir a promessa eleitoral 
de adquirir mais 120 inspectores a tempo 
inteiro e part-time para as fâbricas de 
carne da provincia. No entanto, o gover- 
no poderâ ser obrigado a cobrar uma 
tarifa mais alta pelo serviço ou terâ que 
entregar o trabalho a Otava. "Se conti- 

nuarmos a inspeccionar, se se tratar, na 
realidade, da nossa missâo como gover- 
no, sera que vamos obter recompensa por 
essas inspecçôes?", questionou McGuinty. 
O lider NDP, Howard Hampton, reagiu 
de imediato, dizendo que sera uma 
tremenda asneira deixar as inspecçôes 
por conta de Otava. "Nâo se trata de uma 
boa decisâo liberal, mas jâ é um indicio. 
Eles vâo começar a tentar livrar-se de 
algumas responsabilidades e mais privati- 
zaçôes, de mesma forma que os conser- 
vadores fizeram". 
Neste momento, o governo federal é 
responsâvel por cerca de 85 por cento de 
todas as inspecçôes de carne de animais 
abatidos no Ontârio e que depois é ven- 
dida para fora da provincia. A carne 
abatida e consumida no Ontârio é 
inspeccionada por profissionais do 
Ontârio. 

Ontario élimina programa de 
testes de professores 
Os sindicatos de professores no Ontârio 
aplaudiram o anüncio do governo de 
que iria eliminar o programa que reque- 
ria uma avaliaçâo dos professores através 
de testes. 
O ministro da educaçâo, Gerard 
Kennedy, enviou uma carta aberta (a 
que ptvirtual.com teve acesso) a todos os 
professores anunciando a decisâo do 
governo liberal em eliminar os testes, 
que se tornaram em fonte de conflito 
entre o anterior governo conservador e 
os sindicatos dos professores. 
Na carta enviada aos professores, 
Kennedy diz que se dirigia aos profes- 
sores "para vos esclarecer que o governo 
tenciona apresentar legislaçâo que 
éliminé o programa de aprendizagem 
profissional". Segundo o programa, 
apresentado pelo governo conservador, 
os professores teriam de tirar um deter- 
minado numéro de cursos, corn inicio 
em 2005, para serem recertifîcados. 

Muitos professores viram o programa 
como um insulto ao seu profissionalis- 
mo. Emily Noble, présidente da 
Federaçâo de Professores Elementares 
do Ontârio, classificou a decisâo como 
uma grande vitôria para os professores e 
disse que ajudaria a aumentar a moral 
nas escolas püblicas da provincia. 



O Milénio COMUMiDADE Quinta-feira, 25 de Dezembro, 2003 29 

CP Auto Body em testa de Natal 
O casai Céu e Auguste Pires, proprietàrio 
de CP Auto Body, realizou mais uma vez 
a sua festa de Natal para o pessoal, 
clientes, fornecedores e amigos, nas suas 
espaçosas instalaçôes. Desta vez, e durante 
muitas horas, quem compareceu na CP 
Auto Body nâo sô comeu e bebeu à por- 

tuguesa como teve vârias mesas ao dispor 
para se sentarem e conviverem. Uma far- 
turinha de comestiveis e de amigos. A 
familia Pires nâo descansou durante todo 
O dia para que nada faltasse aos seus con- 
vidados. As nossas felicitaçôes e um obri- 
gado pelo convite. 

Alex Bel dos leitôes 
3ÜX 

• Leitào à Bairrada • Frango no churrasco • Carneiro assado 
• Cabrito à leitào • Costela no churrasco • Coelho no churrasco 

• Chouriças • Sandes à Alex • Cabidela 
• Pipis • Almoços diârios • Comidas para festas familiares 

219 Ossington Avenue, Toronto, Ontario 2Z8 

i Tel.: 416-537-3175 . 

Governo decide aumento 
do salarie miaimo 

O salarie minime nacional vai aumentar 
no mâximo dez euros no proximo ano. A 
proposta que o Governo leva à 
Concertaçâo Social varia entre 2 e 2,8 por 
cento de aumento. O Governo deve optar 
por um salarie minime entre os 2,6 e 2,7 
por cento, o que représenta um valor 
ligeiramente inferior aos dez euros por 
mês. 
Esta deve ser a hipôtese escolhida, uma 
vez que jâ garante a manutençâo de poder 
de compra dos portugueses. No ano passa- 
de, o aumento foi de 2,5 por cento, o que 

colocou o salârio minime nacional nos 356 
euros. 
O aumento fica muito aquém do que é 
reivindicado pelas centrais sindicais, que 
exigiram um aumento de 25 euros. O pedi- 
do nâo vai ser, no entante, ouvido pelo 
ministre do Trabalho. 
De acordo corn o Jornal de Négociés, o 
relatôrio do grupo de trabalho interminis- 
terial sobre a revisâo do salârio minimo 
nacional, que o ministre Bagâo Félix vai 
discutir, apresenta cinco hipôteses pos- 
siveis de actualizaçâo, mas a escolhida nâo 
deve chegar aos dez euros. 
O grupo interministerial fez ainda uma*^ 
comparaçâo dos valores do salârio mini- 
mo nacional e da produtividade corn o 
restantes paises da Uniâo Europeia. Uma 
das conclusôes é que os paises mais desen- 
volvidos têm, em termes de paridade e de 
poder de compra, o valor do salârio supe- 
rior à produtividade, ao contrârio dos 
paises menos compétitives. 
De acordo corn dados divulgados pelo 
Jornal de Négociés, que permitem com- 
parar o salârio minimo nos restantes 
paises da Uniâo Europeia, Portugal con- 
tinua no fim da tabela. Os dados per- 
mitem ainda verificar que hâ dois paises - 
Malta e Eslovénia - candidates à Uniâo 
Europeia que têm um salârio minimo 
superior ao de Portugal. 

/ Festas 
Felizes a 
todos os 
clientes e 
amigos!y 
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Perdoes de Natal 
Jorge Sampaio concedeu 38 indultos 
o Présidente da Repübhca 
decidiu concéder 38 indultos, 
abrangendo reduçôes de 
penas de prisâo por razôes 
humanitârias e revogaçôes de 
penas acessdrias de expulsâo 
do pais. 
Enquanto os casos de revo- 
gaçâo de pena se justificaram 
corn a situaçâo familiar dos 
requerentes, as reduçôes de 
pena abrangeram igualmente 
situaçôes de "manifesta 
evoluçâo" do percurso prisional e de 
consideraçào pelo esforço desenvolvido 
na reinserçào social dos requerentes. 
A decisâo do Présidente da Repüblica, 
conhecida apôs audiência corn a minis- 
tra da Justiça, Celeste Cardona, teve 

por base a apreciaçâo de 667 requeri- 
mentos dirigidos a Belém. O perdâo 
presidencial de penas é uma tradiçâo 
anual nas vésperas de Natal, tendo-se 
registado 33 indultos em 2002, 39 em 
2001 e 37 em 2000. 
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Reabilitar ou vender 
Zonas histôricas vâo poder ser reabilitadas 
à revelia dos propriotârios 

Os proprietârios de casas degradadas vào 
ser obrigados a reabilitar os edificios ou a 
vender os imôveis. A medida entra em 
vigor jâ no proximo ano e pretende permi- 
tir a recuperaçào das casas mais velhas. 
De acordo com o jornal Pùblico, a 
secretâria de Estado da Habitaçâo, Rosârio 
Aguas, deverâ apresentar no inicio do 
proximo ano uma proposta de decreto-lei 
que pretende regulamentar um "regime 
juridico de excepçâo" que permitirâ a 
reabilitaçào urbana em zonas histôricas. 
"Resolveu-se dando aos proprietârios, e 
sempre a eles, a oportunidade de agora, e 
corn as alteraçôes e os diplomas que esta- 
mos a preparar, serem eles prôprios a fazer 
a recuperaçào. Se nâo manifestarem essa 
vontade, as Sociedades de Reabilitaçào 
Urbana ou as câmaras municipals podem 
avançar para as expropriaçôes, uma vez 
que estas operaçôes de reabilitaçào passam 

a revestir-se de interesse pùblico urgente", 
disse ao Pùblico Rosârio Aguas. 
O objectivo do decreto-lei é obrigar os pro- 
prietârios a recuperar as casas degradadas 
ou a dotar as autarquias de mecanismos 
legais de actuaçào. 
Para isso, o Governo vai criar as 
Sociedades de Reabilitaçào Urbana (SRU). 
Trata-se de estruturas compostas exclusiva- 
mente por capitals pùbllcos e que terào 
poderes de expropriaçào. 
O documento prevê o estabelecimento 
de um contrato de reabilitaçào urbana a 
ser celebrado entre as câmaras munici- 
pais e os promotores privados, que 
devem ser escolhidos através de um con- 
curso pùblico. 
No contrato ficarâ ainda definida a zona 
de intervençâo, bem como identificados os 
edificios a reabilitar, os seus proprietârios e 
os restantes titulares. 
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Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina 
agradecem a preferência 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 
lhes traga tudo de bom. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Sarah Raquel lapas na 
Eieiçâo Miss Canada 

A jovem Sarah Raquel Lapa, de 25 
anos de idade^ estudante, uma luso- 
canadiana de Windsor, é uma das 
candidatas a Miss Canadâ'2004. 
Sarah Raquel Lapas, do signo 
Aquârio, dâ prioridade ao convivio 
com famüias e amigos, à ginâstica, e 
aos serviços voluntârios na 
Comunidade. 
É uma boa estudante e sobre a sua 
estatura -,5 4 -, disse a sorrir; As 
boas coisas vêra em pequenas 
embalagens. 
A eieiçâo serâ no dia 25 de Janeiro 
de 2004, no Casino Rama, Ontârio. 
Desejamos os maiores sucessos à 
nossa jovem Sarah Raquel Lapas. 
E, para jâ, Bom Natal em familia, e 
uma coroa em 2004! 

Veado clonado no Texas 
Equipa de cientistas anuncia 
experiência efectuada em Maie 
Depois de terem clonado 
um boi, cabras, porcos e um 
gato, os cientistas do depar- 
tamento de Medicina 
Veterinâria da Universidade 
do Texas A&M aventu- 
raram-se nos veados. Dewey 
nasceu em Maio, mas até 
agora, os responsâveis pela 
experiência mantiveram-se 
em silêncio. Isto porque 
ainda nâo tinham sido efec- 
tuados testes de ADN para 
comprovar o sucesso da 
experiência 
A Universidade diz agora jâ ter em labo- 
ratôrio os respectivos resultados. "Uma 
anâlise ADN confirmou que Dewey é um 
clone, ou seja uma copia genética de um 
dador" referem os cientistas em comunica- 
do, acrescentando que se "esperam futurôs 
avanços cientificos deste clone bem sucedi- 
do de um veado". 
Para colocar Dewey no Mundo, a équipa 
desta universidade texana conduzida por 
Mark Westhusian, recorreu a fibroblastos 
- células abondantes no tecido conjuntivo, 
formadoras de fibrîis e de substâncias fun- 
damental amorfas - isolados a partir de 
amostras de pele. 
O dador das células foi um animal faleci- 
do. Os elementos recoUüdos foram conge- 
lados e armazenados em nitrogénio. O 
passo seguinte foi retirar dos ovârios de 
uma fêmea um conjunto de ovôcitos, ou 
seja, os involucros desünados a receber as 
células recoüiidas. Os ovos foram depois 
amadurecidos "in vitro". 
De seguida, duas équipas de investigadores 
liderada por Mark Westhusian, e por 
Duane Kraemer da Universidade do Texas 
A&M e por Charles Long da empresa 
Viagen efectuaram os procedimentos de 
transferência nuclear e dos embriôes 
clonados. Dewey acabou por nascer em 

Maio, depois da gestaçâo feita por uma 
"mâe de aluguer". 
As fotos de Dewey encontram-se jâ no site 
da Universidade. Mostram um pequeno 
veado que os cientistas dizem ser bastante 
saudâvel. "Dewey estâ a desenvolver-se nor- 
malmente para uma cria da sua idade", 
référé Mark Westhusian em comunicado. 
Este tipo de veado é abondante na florestcu 
Mas, com este passo, espera-se que se abra 
uma porta cientifica para a preservaçâo de 
espécies em risco, tais como o veado de 
Key West, na FlôridcU 
A équipa deste departamento de 
Veterinâria tem jâ alguma experiência 
neste campo. Dizem por isso que cada 
novo avanço abre novos caminhos nos 
campos genéticos. 
"A cada nova espécie clonada apren- 
demos mais acerca de como esta tec- 
nologia poderâ ser aplicada para 
melhorar a saùde dos animais e dos 
humanos", référé Westhusian. Em 
Dezembro de 2001, estes cientistas do 
Texas deram a conhecer ao Mundo o 
primeiro gato clonado. "O conheci- 
mento que adquirimos corn a 
clonagem destes animais pode ser 
empregue em diversas âreas da ciência 
e da medicina", acrescentou. 
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Mecânico para fa2er reparaçâo etn equjpamento de 
remoçâo de neve, pessoal para remoçâo de neve e 
também pessoal para conduçào do tnesmo equipa- 
mento. Tel.:416-703-0788. 

Pessoal com alguma experiência em renovaçôes, 
fluente em inglês. Contactar Carlos; 
Tel.:416-722-8103. 

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

Contactem: 416 604-4555 

ÇoU S tar JtTütiïery 
Ourivesaria Portuguesa 

ïeparaçôes no local em relôgios de 
pulso e de parede, e em ouro. BCXàS 

Artigos Religiosos. 
10% de desconto aos clientes que e^resentarem este anüncio. 

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

Bus: (905) 276-7900 - Fax: (905) 276-5649 

S. José Home 
Hardware 

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

jam aos cUentes e amigos um Bom 
Natal e Feliz Ano Novo. 

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

556 College St., Toronto, Ont, M6G IBl 

Mistério em castelo britânico 
Imagem de suposte fantasma 
captada em wdeo 
Hâ muito que estôrias esotéricas sâo > 
comuns nos corredores deste castelo 

de Hampton. Mas os seguranças , 

garantem agora ter visto um fantas- " ^ 

ma nestes corredores que datam do 
Século XVT. Os relates ganharam i %, 

força com uma imagem captada por 

um circuito interno de video: um 

suposto fantasma surge numa das 

portas do palâcio. . ^ ' 

Os guardas que captaram esta ' ,, 

imagem ficaram estupefactos ao ver \ 

O video. O suposto fantasma abria e ? s 
fechava uma das portas de saida de \ 

emergêneia do castelo. Garantem , s, 

ter jâ visto a porta a abrir-se sozinha 

de forma misteriosa. Mas agora 

dizem baver algo na imagem que 

apenas poderâ ser o fantasma. 

"A minha primeira reaeçâo foi a de que alguém estava 

a gozar connosco. Mas depois fiquei incrivelmente 

assustado porque a cara simplesmente nâo parecia 

humana", disse um dos guardas citados pela imprensa 

britânica. 

Depois de olharem para as imagens, do susto e das 

interrogaçôes que entâo surgiram, alguns guardas 
foram em busca de expbcaçôes. Junto dos guias que 

diariamente mostram o palâcio aos turistas tentaram 

encontrar respostas. Mas apenas tiveram a garantia de 

que nenhum dos guias é parecido corn a figura que 

surge no video. 

Mais cautelosa, a responsâvel pelo palâcio, Vikki 

Wood, diz que é preciso ter em- conta que toda esta 

histôria poderâ ser muito bem um embuste. "Se for, é 
um embuste muito bem feito, porque nâo conseguimos 

encontrar qualquer explicaçâo", disse. 

V ' 'V 

Mesmo ap6s uma busca exaustiva nos registos histôri- 

cos, nenhuma das imagens associadas a este local se 

assemelham à imagem do polémico video. "Temos de 
encarar que este é um mistério", disse Vikki Wood, 

E esta nâo é uma histôria recente. Pelo contrârio. 

Isobel Haie, funcionâria neste castelo, recorda 

momentos sôs nos corredores que, afinal, poderiam 

nâo ser tâo sobtârios. "Quando à noite estou a fazer a 

patrulha a esta zona sinto um arrepio na espinha, e 

ando mais depressa", disse. 

Também lan Franklin estranha o caso. "Jâ vi a 

gravaçâo. E é muito dlftcil arranjar uma explicaçâo 

para o que lâ estâ", disse o funcionârio. Mas, nestes 

casos, hâ sempre quem tente sobrepor a razào às expli- 

caçôes esotéricas. Richard Wiseman, psicôlogo na 

Universidade de Hertfordshire diz que a imagem no 
filme é, provavelmente, a de "um membro do pùblico 

a ajudar a fechar uma porta". 
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Peito de Peru Redieado 

InCRCDIEHTES: 
* peitos de pent inteiros, sempele nem ossos 
* 100 grs. de espinafres cozidos e esconidos 
* 1 colher de sopa de posta defigado de aves 
* 1 ovo 
* 1 dente de alho esmagado 
* 200 grs. de cogumelos pequenos 
* 1 cebola picada 
* 2,5 dl de caldo de carne feito corn um cubo ' 

* sal q.b. 
* 1/2 copo de vinho fino 
* 4 colheres de sopa de manteiga 
* pimenta q.b. 
*farinha q.b. 

(OnEECÇflO; 

Corte os peitos ao meio, ao comprimento, 
espalme-os levemente e tempere-os. 
Numa taça bata o ovo, misturando com o alho, 
a posta de figado, os espinafres, o sale a 
pimenta. 
Em seguida, disponha no meio de coda peito 
uma colher de sopa do preparado e forme roli- 
nhos, segure-os corn palitos ou corn fïo de eozi- 
nha e, depois de os passar por farinha, aloure-os 
ligeiramente numa frigideira corn azeite quente. 
Coloque os rolinhos numa caçarola e junte a 
cebola e os cogumelos limpos e inteiros, regue 
corn 0 vinho e o caldo e deixe cozinhar, em lume 
brando, corn a caçarola tapada, durante 20 
minutas. 
Sirva os rolinhos cortados em fatias, corn os 
cogumelos e acompanhados corn massa cozida. 

Sobremesa: 

Coscorôes 

InCREDIEMTES: 

1000grs de farinha 
125 grs de margarina 

* 1 dl de aguardente 
* 10 grs de fermento de padeiro 
* sumo de 1 laranja 

sal q.b. 
* 2 ovos 
* Ôleo q.b. 

(OnEECÇflO: 

Amassar 200 grs de farinha e o fermento corn 
1 dl de âgua tépida corn o sal dissolvido, esta 
massa deve ficar rija. 
Deixar levedar uma hora. 
Amassar a restante farinha corn os ovos, e o 
sumo da laranja, margarina e a aguardente, 
quando estiver tudo bem envolvido juntar a 
massa feita anteriormente (fermento) e amas- 
sar muito bem até obter uma massa 
homogénea. Deixar levedar +- meia hora. 
Corn 0 rolo esticar a massa atéficar fina e 
corn a carretilha cortar rectângulos corn +- 

8cm de largura por 10 de comprimento dando 
uns cortes no meio dos rectângulos. 
Fritar em ôleo bem quente, passar por açûcar 
e canela ainda quentes. 
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"Época tara acabado 
para Derlel" 

O futebolista brasileiro Derlei deverâ ficar 
afastado dos relvados até final da época, 
depois da rotura do ligamento cruzado 
anterior do joelho direito sofrida durante 
o jogo em Alverca. 
O médico do FC Porto, Nélson Puga, con- 
firmou a gravidade da lesao do brasileiro e 
admite que "hâ uma grande probabilidade 
da época ter terminado para o Derlei". 
O responsâvel do departamento clinico 
dos dragoes adiantou que o futebolista 
"serâ operado dentro de cinco dias ou no 
méximo dez", dependendo da reacçâo do 
joelho. 
Apesar do cenario "negro", Nélson Puga 

acredita que o avançado ainda pode 
alinhar na recta final da temporada.'A 
parte mais importante da época terminou, 
mas temos esperança que ainda volte antes 
do seu final". 
Na conferência de imprensa foi ainda 
anunciado que o antigo jogador da Uniào 
de Leiria vai ficar ligado ao FC Porto até 
2007: o contrato de Derlei so expirava em 
2006, mas os dragoes chegaram a acordo 
para o prolongamento do vinculo. 
Derlei é o melhor marcador da 
SuperLiga, com 13 golos, e participou, 
como titular, nos 15 jogos do FC Porto 
na competiçào. 

TIago pode defrontar o Sporting 
A Comissâo Disciplinar da Liga entendeu 
nao instaurar qualquer processo sumaris- 
simo a Trago, depois de visionar as ima- 
gens do jogo entre o Estrela da Amadora 
e o Benfica. 
Recorde-se que, nesse encontro, o médio 
dos encarnados respondeu à pisadela de 
Juba (E. Amadora) com um pontapé. 
Desta forma, Tiago podera defrontar o 
Sporting no prbximo dia 4 Janeiro, em 

jogo a contar para a 16’ ronda da 
SuperLiga. 

Médio da Juventus distinguido 
peia France Footbaii 

Pavel Nedved conquistou a Bola de 
Ouro. O futebolista da Juventus foi dis- 
tinguido pela France Football, numa 
votaçâo em que participaram 52 jornalis- 
tas representatives de todas as 
Federaçôes que fazem parte da UEFA. 
O médio checo foi considerado o melhor 
futebolista do ano a actuar nas Liga 
europeias: para além do "scudetto" 
alcançado ao serviço da "vecchia signo- 
ra", o jogador da 'Juve" contribuiu para 
o sucesso da Repüblica Checa, apurada 
para o Euro 2004. 
Atrâs de Nedved ficaram Thierry Henry 
(segundo classificado) e Paolo Maldini 
(terceiro). 

O francês Zidane, que na semana passa- 
da recebeu o galardao da FIFA (melhor 
do ano), nâo foi além do quinto posto 
numa classificaçâo em que o portista 
Deco ficou na 13’ posiçâo. 

Vencedores nos ùltimos dez anos 
2003- Nedved (Rep. Checa) 
2002- Ronaldo (Bra) 
2001- Michael Owen (Ing) 
2000- Luis Figo (Por) 
1999- Rivaldo (Bra) 
1998: Zidane (Fra) 
1997: Ronaldo (Bra) 
1996: Matthias Sammer (Ale) 
1995: Stoitchkov (Bui) 
1994: Roberto Baggio (Ita) 

1 SANTIAGO 12 
2 MADALENA 12 
3 OPERARIO 10 
4 ANGRENSE 12 
5 PRAIENSE 12 
6 BOAVISTA 11 
7VELENSE 11 
8 IDEAL 12 
9 BARREIRO 12 
10 MIRAMAR 12 

Resultados 

Barreiro - Madalena, 1-1 

Angrense - Santiago, 1-1 
Ideal - Praiense, 0-0 
Operârio - Velense, adiado 
Boavista - Miramar, 5-2 

13’Jornada 
Miramar - Barreiro 
Madalena - Angrense 
Santiago - Ideal 
Praiense - Operârio 
Velense - Boavista 

EQUIPA J P 
24 
23 
22 
21 
21 
18 
9 
9 
7 

~ 2612 SL Glair Ave.W 
(esquina com a Jane SU Torosto, 

Teiyrax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

Aceitamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz da 
marisco, costeietas, 
galinha grelhada na todosos 
brasa a no espeto, cUentese 
saladas e muito mais, amigos! 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6 DIAS POR SEMANA DAS 10AM-8PM • FECHAOO A 2^ FEIRA • 6’HEIRA 10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
* Na Winston Churchill a sul da QEW * 
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SyPERLIGA 
  

PORTUCUCSfl DC fUTCBOL PROCISSIOnOL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 BEIRA-MAR 

5 MARÎTIMO 

6 SP. BRAGA 

7 BOAVISTA 

8 RIO AVE 

S NACIONAL 

10 BELENENSES 

11 GIL VICENTE 

12 ALVERCA 

13 UNIÀO LEIRIA 

14 ACADÉMICA 

15 MOREIRENSE 

16 GUIMARÀES 

17 P. FERREIRA 

18 E. AMAOORA 

J 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

RESULTADOS 

Boavlsta-6iiviceme,0-3 
Sporting-U. leirla, 2-0 
P. Ferreira-Ac. Coimbra 1-0 
RloAve-Belenensea4-l 
Beira-Mar-N. Madeira 1-0 
Maritime-Moreirensa 1-0 
SaBraga-V.Guimarâes,2-1 
EsLAmadoia-BemicaO-3 
Aherca-FC Porto, 1-2 
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8 

5 

6 

8 
8 

8 

8 

8 

11 

12 

M 

36 

28 

30 

24 

17 

17 

14 

18 

23 

20 

22 

17 

18 

13 

9 

16 

7 

10 

S 

11 
15 

11 

16 

13 

15 

11 

14 

18 

25 

19 

19 

26 

18 

20 

23 

25 

40 

P 

39 

34 

33 

29 

27 

27 

23 

20 

19 

18 

17 

17 

17 

15 

13 

11 

10 

7 

PRôXIMA JORNADA 

Baavista - 0. leiria 
Beniica - Sporting 
V.Guimarâes-LAmadara 
Académica - Sporting Braga 
Belenenses-Paços Ferreira 
FC Porta-Rio Ave 
Nacianai-Atverca 
Mareirense - Beira-Mar 
Gii Vicente-Maritime 

elhores I larcadores 

ADRIANO (Nacional) 
SIMÀO (Benfica) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
EVANDRO (Rio Ave) 

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

SERGINHO BAIANO (Nacional) 
MANOEL (Moreirense) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
JUNINHO PETROLINA (Beira-Mar) 
FERIŒIRA ("H") (Gil Vicente) 

DÀRIO (Académica) 
SANDRO (Beira-Mar) 

gSJ LIGA 
^ JÉÉ^ ' PORTUCUÊSB Dt rUTEBOL PROEISSIOnAL V 

EQUIPA 

1 VARZIM 

2 NAVAL 

3 ESTORIL 

4 SALGUEIROS 

5 PENAFIEL 

6 VIT. SETÛBAL 

7 SANTA CLARA 

8 DESP. CHAVES 

S FEIRENSE 

10 PORTIMONENSE 

11 OVARENSE 
12 MAIA 

13 FELGUEIRAS 

14 LEIXÔES 
15 MARCO 

16 DESP. AVES 

17 U. MADEIRA 

18 SP. C0VILHÀ 

RESULTADOS 

FEIRENSE - OVARENSE, 2-1 

VARZIM - D. CHAVES, 0-0 

SP. COVILHA - V. SETUBAL, 2-0 

SALGUEIROS - MAIA, 1-1 

FELGUEIRAS - D. AVES, 1-1 

PENAFIEL - U. MADEIRA, 2-1 

PORTIMONENSE - LEIXÔES, 1-2 

NAVAL 1® MAIO - MARCO, 1-1 

SANTA CLARA - ESTORIL, 0-3 

15 

15 

15 

15 

15 
15 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

29 

29 

29 

27 

27 
26 
21 
21 
20 
19 

19 
19 

18 

18 
15 

15 

12 
8 

PRôXIMA JORNADA 

SANTA CLARA - D. CHAVES, 6-0 

(DISPUTADO A 16 NOV) 

UNIàO MADEIRA - VARZIM 

LEIXôES - PENAFIEL 

OVARENSE - PORTIMONENSE 

MARCO - FEIRENSE 

V. SETüBAL - NAVAL 1® MAIO 

MAIA - SPORTING COVILHA 

D. AVES - SALGUEIROS 

ESTORIL - FELGUEIRAS 

EQUIPA J P 

I GONDOMAR 15 38 
•1DRAGÔES SAND 15 35 
3 VIZELA 16 33 
4 FC PORTO B 15 31 
5 TROFENSE 15 24 
6 INFESTA 15 23 
7 P. RUBRAS 16 23 
8 SP. BRAGA B 16 23 
9 LIXA 15 22 
10 FÂFE 15 19 
II FREAMUNDE 16 18 
12 PAREDES 15 18 
I3BRAGANÇA -15 17 
14 CAC. TAIPAS 16 17 
15 VALDEVEZ 15 17 
16 LOUSADA 16 15 
17 VILANOVENSE 15 14 
18 ERMESINDE 15 12 
19LEÇA 16 11 

•Î' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 

Resultados 
Bragança - Sporting Braga B, 3-3 
Troiense - Freamunde, 2-1 
Lixa - Lousada, 2-1 
Fafe • Leça, 5-1 
Ermesinde - FC Porto B, 1-3 
Dragoes Sand.- Gondomar, 1-1 
Valdevez - Vizela, 1-1 
Pedras Rubras - Paredes, 3*1 
Infesta - Caçadores Taipas, 1-3 
Folga: Vilanovense 

17* Jornada 
Bragança - Trofense 
Freamunde - Lixa 
Lousada - Fafe 
Vilanovense - Ermesinde 
FC Porto B • Dragoes Sandinenses 
Gondomar - Valdevez 
Vizela - Pedras Rubras, 2-0 
Paredes - Infesta 
porting Braga B Caçadores 
Taipas, 0-2 
Folga: Leça 

EQUIPA J P 

1 U. LAMAS K) 34 
2 SANJOANENSE lü 33 
3 TORREENSE lü 33 
4 SP. ESPINHO 17 33 
5 ESMORIZ lü 27 
ü ALCAINS 17 25 
7 CALDAS lü 25 
8 FATIMA lü 24 
y PORTOMOSENSE lü 24 
10 OLIVEIRENSE lü 23 
U POMBAL lü 21 
12 AC. VISEU lü 20 
13 ACADEMICA B 17 19 
14 OLI.BAIRRO lü 19 
15 AGUEDA lü 18 
lü VILAFRANQUEN lÜ 17 
17 OLI.HOSPITAL lü 17 
18 PAMPILHOSA lü 14 
19 ESTARREJA 17 13 
20 MARINHENSE lü 9 

Resultados 
Sanjoanense - Portomosense, 0-1 
Pampilhosa - Âgueda, 2-2 
Caldas - Uniào Lamas, 2-5 
Fâtima - Oliveira Hospital, 0-0 
Pombal - Torreense, 0-3 
Oliveira Bairro - Oliveirense, 1-0 
Esmoriz - Alcains, 2-2 
Estarreja - Académica B, 1-2 
Sporting Espinho - Vilafranq., 2-0 
Marinhense - Académico Viseu, 2-2 

17* Jornada 
Sanjoanense - Pampilhosa 
Agueda - Caldas 
Uniào Lamas - Fâtima 
Oliveira Hôpital - Pombal 
Torreense - Oliveira Bairro 
Oliveirense - Esmoriz 
Alcains - Estarreja, 0-1 (a 23 Nov) 
Académica B - Sporting Espinho 
Vilafranquense • Marinhense 
Portomosense - Académico Viseu 

EQUIPA J P 

1 OLHANENSE lü 42 
2 BARREIRENSE 17 42 
3 MICAELENSE lü 35 
4 OL.MOSCAVIDE 17 34 
5 MARITIMO B 18 27 
ü CAMACHA 17 2Ü 
7 ODIVELAS 17 25 
8 PONTASSOLENS 17 24 
9 LUS.ACORES 17 24 
10 AMOR.A lü 24 
U MAFRA lü 23 
12 V. NOVAS 17 23 
13 RIB.BRAVA 17 20 
14 LOULETANO lü 19 
15 ORIENTAL 17 19 
lü PINHALNOVENS 17 17 
17 SPORTING B 18 13 
18 SINTRENSE 17 12 
19 FARENSE 17 12 
20 ST.ANTONIO lü 9 

Resultados 
Olhanense - Olivais e Moscavide, 1-0 
Louletano • Est. Vendas Novas, 1-1 
Camacha - Ribeira Brava, 1-0 
Lusitânia - Amora, l-O 
Santo Antonio - Oriental, 0-1 
Mafra - Maritimo B, 1-1 
Sporting B - Micaelense, 0-1 
Barreirense - Pinhalnovense, 2-1 
Pontassolense - Sintrense, 0-2 
Odivêlas - Farense, 2-1 

17* Jornada 
Olhanense - Louletano 
Est. Vendas Novas - Camacha, 2-1 
Ribeira Brava - Lusitânia, 4-0 
Amora - Santo Antonio 
Oriental - Mafra 
Maritimo B - Sporting B 
Micaelense - Barreirense 
Pinhalnovense - Pontassolense, 1-0 
Sintrense - Odivelas, 1-2 
Olivais e Moscavide - Farense, 1-0 

«2 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 MONÇÀO 15 31 
2 VALENCIANO U 30 
3 VILAVERDENSE 14 30 
4 VIANENSE 14 29 
5JOANE 14 20 
0 MIRANDELA 14 22 
7 ESPOSENDE 15 22 
8 STA MARIA 14 21 
9 VALPAÇOS 14 20 
10 SANDINENSES 14 20 
11 CABECEIRENSE 14 19 
12 P. BARCA 14 19 
13 M. FONTE 14 1(3 
14 CERVEIRA 14 15 
15 MONTALEGRE 14 10 
1(3 AMARES 14 8 
17 REBORDELO 14 8 
18 RONFE 14 (3 

SÉRIE B 
CL EQUIPA J P 

1 FIAES 14 32 
2 VILA REAL 14 29 
3A. LORDELO 14 29 
4 RIBEIRAO 14 29 
5 OLIVEIRENSE 14 20 
(3 FAMALICAO 14 20 
7 TIRSENSE 13 19 
8 T. MONCORVO 13 19 
9 LOUROSA 14 19 
10 CANELAS 14 18 
11 PEDROUCOS 14 18 
12 NOGUEIRENSE 14 17 
13 REBORDOSA 14 17 
14RIOTINTO 14 15 
15S.P.COVA 14 14 
1(3 CINFAES 14 13 
17 P. BRANDAO 14 12 
18 REGUA 14 7 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 14 31 
2 PENALVA 14 27 
3 SCX:iAL LAMAS 14 23 
4 GAFANHA 14 23 
5 SÀOJOÀO VER: 14 22 
6 TOCHA 14 21 
7 MILHEIROENSE 14 20 
8 ANADIA 14 20 
9 U. COIMBRA 14 19 
10 CESARENSE 14 18 
IIAROUCA 14 18 
12 ARRIFANENSE 14 17 
13 SATÀO 14 17 
14 SANTACOMBADE 14 17 
15 F. ALGODRES 14 17 
lü MANGUALDE 14 lü 
17 VALECAMBRENS 14 15 
18 AGUIAR BEIRA 14 ü 

CL EQUIPA 

1 ABRANTES 
2 BENFICA CB 
3 SOURENSE 
4 IDANHENSE 
5 PENICHE 
Ü RIACHENSE 
7 TORRES NOVAS 
8 LOURINHANENS 
9 CARANGUEJEIR 
10 RIO MAIOR 
11 FAZENDENSE 
12 BENEDITENSE 
13 GIN. ALCOBACA 
14 BIDOEIRENSE 
15 SERTANENSE 
lü MIRENSE 
17 AL(3UEIDAO 
18 ALMEIRIM 

33 
30 
29 
28 
2ü 
25 
23 
21 
20 
20 
19 
17 
13 
12 
10 
8 
7 
1 

CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 PORTOSANTENS 
3 LOURES 
4 BENFICA B 
5 MONTIJO 
ü SANTANA 
7 REAL 
8 CAM. LOBOS 
9 I/O DEZEMBRO 
10 ALCOCHETENSE 
11 VIALONGA 
12 MALVEIRA 
13 SANTACRUZENS 
14 MACHICO 
15 CARREGADO 
lü ELVAS 
17 SACAVENENSE 
18 BENAVILENSE 

30 
27 
2ü 
24 
24 
24 
23 
23 
21 
21 
20 
17 
17 
lü 
15 
13 
11 
ü 

CL EQUIPA 

1 ATLÉTICO 
2 VASCO GAMA 
3 SIEVES 
4 IMORTAL 
5 U. SANTIAGO 
ü DESP. BETA 
7JUV. ÉVORA 
8 LUSITANO VRS 
9 FABRIL 
10 ALMANSILENSE 
11 MESSINENSE 
12 BEIRA-MAR 
13 SEIXAL 
14 MOURA 
15 SESIMBRA 
lü QUARTEIRENSE 
17 MONTE TRIGO 
18 ESP. LAGOS 

34 
30 
29 
2ü 
24 
24 
22 
22 
18 
18 
17 
lü 
13 
13 
13 
12 
11 
4 

I 
T 
A 
D 
O 
S 

CABBCEIKENSE - VALPAçOS, (M) 

MIRANCÆIA • MCXÉÇAO, (40 

ESPOSBNDE • CERVEIRA. 3-1 

PONTE DA BARCA • Os SANMNENSES, I-O 

MARIA DA Foifn - MONTALEGRE. I-O 

VlANENSE - AMARES, 34) 

JOANE • ViLAVERDENSE, 04) 

VALENOANO • REBORDELO, 7-0 

SANTA MARIA - RONFE, 2-1 

R» TINTO • FAMAUCAO, 0-1 

AUADQS LORI«LO - NOGUEIRENSE, 1-0 

SAo -PEDRO DA COVA • REBORDOSA, 42 

VILA REAL - OUVEIRENSE, 1-0 

RIBEIRAO • CANELAS GAIA, 1-0 

PEIHUXIçOS-LOUROSA, 0-2 

PAçOS BRANDAO - RéOUA, 00 

TCMRE MONCORVO - TIRSENSS, AIHADO 

PARA 15 DE JANEIRO 

FIAES • CINFAES, 2-1 

R 
E 
U 
I 
T 
A 

y 

ANAIHA - TOURQZNSE, 0-1 

MANGUALI» - ARRIFANENSE, 1-1 

SAo JoAo VER • CESARENSE, 1-1 

UNIAO CODIBRA - AGUIAR BEIRA. 30 

SOCIAL LAMAS - VALECAMBRENSE, 1-3 

ARDUCA • SANTACXAfBAI»NSE, 3-1 

PENALVA CASTELO • GAFANHA, 4-2 

MILHEIROENSE - TOCHA, 20 

FORNOS ALOOIMIES • SATAO, 20 

BidoetrcoM - FanodeaM, 2-3 

Almdrtm - Idanhease, 1-3 

SertancoM - T«TM NOVW, 0-2 

Alqueldio S«rra - Abrantat, 23 

Benfica C. B. • Benedlteow, 2-1 

LourioliaaenM - Sourense, 1-1 

G. Akobaça • Caraague|<ink, 0-2 

Rlacheate - Rio Maior, 20 

Ponkhe - Mtrenae, 00 

ELVAS - BENFICA B, 12 

PoiTOSANTENSE - C LOBOS, 2-1 

SACAVENENSB - VIALCM4GA, 02 

LOURES - BBNAVILENSE. 20 

SANTANA-ALCOCHETENSE, 1-1 

Mcmxio • REAL, 20 

MALVEIRA • MACHICO, 23 

CARRSGADO - SANTACRUZENSB, 1-1 

1* DBEMBRO • CASA PU, 3-1 

Juv. ÉVORA - Esp. LAGOS, 2-1 

SEDCAL - M04TE TRIGO, 4-1 

MSSSINENSE • F. BARREIRO, 5-1 

U. SP. CLUBE - QUARTSIRENSE, 1-0 

ALMANSILENSE - V. GAMA, 20 

ATLÉTICO -SlLVES, 1-0 
BEIRAJttAR - MOURA, 23 

SESIMBRA - IMORTAL, 0-1 
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SyPERLIGA 
  

PORTUCUCSfl DC fUTCBOL PROCISSIOnOL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 BEIRA-MAR 

5 MARÎTIMO 

6 SP. BRAGA 

7 BOAVISTA 

8 RIO AVE 

S NACIONAL 

10 BELENENSES 

11 GIL VICENTE 

12 ALVERCA 

13 UNIÀO LEIRIA 

14 ACADÉMICA 

15 MOREIRENSE 

16 GUIMARÀES 

17 P. FERREIRA 

18 E. AMAOORA 

J 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

RESULTADOS 

Boavlsta-6iiviceme,0-3 
Sporting-U. leirla, 2-0 
P. Ferreira-Ac. Coimbra 1-0 
RloAve-Belenensea4-l 
Beira-Mar-N. Madeira 1-0 
Maritime-Moreirensa 1-0 
SaBraga-V.Guimarâes,2-1 
EsLAmadoia-BemicaO-3 
Aherca-FC Porto, 1-2 
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2 
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5 

1 

6 

5 

2 
2 

3 

4 

5 

1 

1 

D 
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2 

4 

2 

4 

4 

5 

8 

5 

6 

8 
8 

8 

8 

8 

11 

12 
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36 

28 

30 

24 

17 

17 

14 

18 

23 

20 

22 

17 

18 

13 

9 

16 

7 

10 

S 

11 
15 

11 

16 

13 

15 

11 

14 

18 

25 

19 

19 

26 

18 

20 

23 

25 

40 

P 

39 

34 

33 

29 

27 

27 

23 

20 

19 

18 

17 

17 

17 

15 

13 

11 

10 

7 

PRôXIMA JORNADA 

Baavista - 0. leiria 
Beniica - Sporting 
V.Guimarâes-LAmadara 
Académica - Sporting Braga 
Belenenses-Paços Ferreira 
FC Porta-Rio Ave 
Nacianai-Atverca 
Mareirense - Beira-Mar 
Gii Vicente-Maritime 

elhores I larcadores 

ADRIANO (Nacional) 
SIMÀO (Benfica) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
EVANDRO (Rio Ave) 

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

SERGINHO BAIANO (Nacional) 
MANOEL (Moreirense) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
JUNINHO PETROLINA (Beira-Mar) 
FERIŒIRA ("H") (Gil Vicente) 

DÀRIO (Académica) 
SANDRO (Beira-Mar) 

gSJ LIGA 
^ JÉÉ^ ' PORTUCUÊSB Dt rUTEBOL PROEISSIOnAL V 

EQUIPA 

1 VARZIM 

2 NAVAL 

3 ESTORIL 

4 SALGUEIROS 

5 PENAFIEL 

6 VIT. SETÛBAL 

7 SANTA CLARA 

8 DESP. CHAVES 

S FEIRENSE 

10 PORTIMONENSE 

11 OVARENSE 
12 MAIA 

13 FELGUEIRAS 

14 LEIXÔES 
15 MARCO 

16 DESP. AVES 

17 U. MADEIRA 

18 SP. C0VILHÀ 

RESULTADOS 

FEIRENSE - OVARENSE, 2-1 

VARZIM - D. CHAVES, 0-0 

SP. COVILHA - V. SETUBAL, 2-0 

SALGUEIROS - MAIA, 1-1 

FELGUEIRAS - D. AVES, 1-1 

PENAFIEL - U. MADEIRA, 2-1 

PORTIMONENSE - LEIXÔES, 1-2 

NAVAL 1® MAIO - MARCO, 1-1 

SANTA CLARA - ESTORIL, 0-3 

15 

15 

15 

15 

15 
15 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

29 

29 

29 

27 

27 
26 
21 
21 
20 
19 

19 
19 

18 

18 
15 

15 

12 
8 

PRôXIMA JORNADA 

SANTA CLARA - D. CHAVES, 6-0 

(DISPUTADO A 16 NOV) 

UNIàO MADEIRA - VARZIM 

LEIXôES - PENAFIEL 

OVARENSE - PORTIMONENSE 

MARCO - FEIRENSE 

V. SETüBAL - NAVAL 1® MAIO 

MAIA - SPORTING COVILHA 

D. AVES - SALGUEIROS 

ESTORIL - FELGUEIRAS 

EQUIPA J P 

I GONDOMAR 15 38 
•1DRAGÔES SAND 15 35 
3 VIZELA 16 33 
4 FC PORTO B 15 31 
5 TROFENSE 15 24 
6 INFESTA 15 23 
7 P. RUBRAS 16 23 
8 SP. BRAGA B 16 23 
9 LIXA 15 22 
10 FÂFE 15 19 
II FREAMUNDE 16 18 
12 PAREDES 15 18 
I3BRAGANÇA -15 17 
14 CAC. TAIPAS 16 17 
15 VALDEVEZ 15 17 
16 LOUSADA 16 15 
17 VILANOVENSE 15 14 
18 ERMESINDE 15 12 
19LEÇA 16 11 

•Î' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 

Resultados 
Bragança - Sporting Braga B, 3-3 
Troiense - Freamunde, 2-1 
Lixa - Lousada, 2-1 
Fafe • Leça, 5-1 
Ermesinde - FC Porto B, 1-3 
Dragoes Sand.- Gondomar, 1-1 
Valdevez - Vizela, 1-1 
Pedras Rubras - Paredes, 3*1 
Infesta - Caçadores Taipas, 1-3 
Folga: Vilanovense 

17* Jornada 
Bragança - Trofense 
Freamunde - Lixa 
Lousada - Fafe 
Vilanovense - Ermesinde 
FC Porto B • Dragoes Sandinenses 
Gondomar - Valdevez 
Vizela - Pedras Rubras, 2-0 
Paredes - Infesta 
porting Braga B Caçadores 
Taipas, 0-2 
Folga: Leça 

EQUIPA J P 

1 U. LAMAS K) 34 
2 SANJOANENSE lü 33 
3 TORREENSE lü 33 
4 SP. ESPINHO 17 33 
5 ESMORIZ lü 27 
ü ALCAINS 17 25 
7 CALDAS lü 25 
8 FATIMA lü 24 
y PORTOMOSENSE lü 24 
10 OLIVEIRENSE lü 23 
U POMBAL lü 21 
12 AC. VISEU lü 20 
13 ACADEMICA B 17 19 
14 OLI.BAIRRO lü 19 
15 AGUEDA lü 18 
lü VILAFRANQUEN lÜ 17 
17 OLI.HOSPITAL lü 17 
18 PAMPILHOSA lü 14 
19 ESTARREJA 17 13 
20 MARINHENSE lü 9 

Resultados 
Sanjoanense - Portomosense, 0-1 
Pampilhosa - Âgueda, 2-2 
Caldas - Uniào Lamas, 2-5 
Fâtima - Oliveira Hospital, 0-0 
Pombal - Torreense, 0-3 
Oliveira Bairro - Oliveirense, 1-0 
Esmoriz - Alcains, 2-2 
Estarreja - Académica B, 1-2 
Sporting Espinho - Vilafranq., 2-0 
Marinhense - Académico Viseu, 2-2 

17* Jornada 
Sanjoanense - Pampilhosa 
Agueda - Caldas 
Uniào Lamas - Fâtima 
Oliveira Hôpital - Pombal 
Torreense - Oliveira Bairro 
Oliveirense - Esmoriz 
Alcains - Estarreja, 0-1 (a 23 Nov) 
Académica B - Sporting Espinho 
Vilafranquense • Marinhense 
Portomosense - Académico Viseu 

EQUIPA J P 

1 OLHANENSE lü 42 
2 BARREIRENSE 17 42 
3 MICAELENSE lü 35 
4 OL.MOSCAVIDE 17 34 
5 MARITIMO B 18 27 
ü CAMACHA 17 2Ü 
7 ODIVELAS 17 25 
8 PONTASSOLENS 17 24 
9 LUS.ACORES 17 24 
10 AMOR.A lü 24 
U MAFRA lü 23 
12 V. NOVAS 17 23 
13 RIB.BRAVA 17 20 
14 LOULETANO lü 19 
15 ORIENTAL 17 19 
lü PINHALNOVENS 17 17 
17 SPORTING B 18 13 
18 SINTRENSE 17 12 
19 FARENSE 17 12 
20 ST.ANTONIO lü 9 

Resultados 
Olhanense - Olivais e Moscavide, 1-0 
Louletano • Est. Vendas Novas, 1-1 
Camacha - Ribeira Brava, 1-0 
Lusitânia - Amora, l-O 
Santo Antonio - Oriental, 0-1 
Mafra - Maritimo B, 1-1 
Sporting B - Micaelense, 0-1 
Barreirense - Pinhalnovense, 2-1 
Pontassolense - Sintrense, 0-2 
Odivêlas - Farense, 2-1 

17* Jornada 
Olhanense - Louletano 
Est. Vendas Novas - Camacha, 2-1 
Ribeira Brava - Lusitânia, 4-0 
Amora - Santo Antonio 
Oriental - Mafra 
Maritimo B - Sporting B 
Micaelense - Barreirense 
Pinhalnovense - Pontassolense, 1-0 
Sintrense - Odivelas, 1-2 
Olivais e Moscavide - Farense, 1-0 

«2 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 MONÇÀO 15 31 
2 VALENCIANO U 30 
3 VILAVERDENSE 14 30 
4 VIANENSE 14 29 
5JOANE 14 20 
0 MIRANDELA 14 22 
7 ESPOSENDE 15 22 
8 STA MARIA 14 21 
9 VALPAÇOS 14 20 
10 SANDINENSES 14 20 
11 CABECEIRENSE 14 19 
12 P. BARCA 14 19 
13 M. FONTE 14 1(3 
14 CERVEIRA 14 15 
15 MONTALEGRE 14 10 
1(3 AMARES 14 8 
17 REBORDELO 14 8 
18 RONFE 14 (3 

SÉRIE B 
CL EQUIPA J P 

1 FIAES 14 32 
2 VILA REAL 14 29 
3A. LORDELO 14 29 
4 RIBEIRAO 14 29 
5 OLIVEIRENSE 14 20 
(3 FAMALICAO 14 20 
7 TIRSENSE 13 19 
8 T. MONCORVO 13 19 
9 LOUROSA 14 19 
10 CANELAS 14 18 
11 PEDROUCOS 14 18 
12 NOGUEIRENSE 14 17 
13 REBORDOSA 14 17 
14RIOTINTO 14 15 
15S.P.COVA 14 14 
1(3 CINFAES 14 13 
17 P. BRANDAO 14 12 
18 REGUA 14 7 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 14 31 
2 PENALVA 14 27 
3 SCX:iAL LAMAS 14 23 
4 GAFANHA 14 23 
5 SÀOJOÀO VER: 14 22 
6 TOCHA 14 21 
7 MILHEIROENSE 14 20 
8 ANADIA 14 20 
9 U. COIMBRA 14 19 
10 CESARENSE 14 18 
IIAROUCA 14 18 
12 ARRIFANENSE 14 17 
13 SATÀO 14 17 
14 SANTACOMBADE 14 17 
15 F. ALGODRES 14 17 
lü MANGUALDE 14 lü 
17 VALECAMBRENS 14 15 
18 AGUIAR BEIRA 14 ü 

CL EQUIPA 

1 ABRANTES 
2 BENFICA CB 
3 SOURENSE 
4 IDANHENSE 
5 PENICHE 
Ü RIACHENSE 
7 TORRES NOVAS 
8 LOURINHANENS 
9 CARANGUEJEIR 
10 RIO MAIOR 
11 FAZENDENSE 
12 BENEDITENSE 
13 GIN. ALCOBACA 
14 BIDOEIRENSE 
15 SERTANENSE 
lü MIRENSE 
17 AL(3UEIDAO 
18 ALMEIRIM 

33 
30 
29 
28 
2ü 
25 
23 
21 
20 
20 
19 
17 
13 
12 
10 
8 
7 
1 

CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 PORTOSANTENS 
3 LOURES 
4 BENFICA B 
5 MONTIJO 
ü SANTANA 
7 REAL 
8 CAM. LOBOS 
9 I/O DEZEMBRO 
10 ALCOCHETENSE 
11 VIALONGA 
12 MALVEIRA 
13 SANTACRUZENS 
14 MACHICO 
15 CARREGADO 
lü ELVAS 
17 SACAVENENSE 
18 BENAVILENSE 

30 
27 
2ü 
24 
24 
24 
23 
23 
21 
21 
20 
17 
17 
lü 
15 
13 
11 
ü 

CL EQUIPA 

1 ATLÉTICO 
2 VASCO GAMA 
3 SIEVES 
4 IMORTAL 
5 U. SANTIAGO 
ü DESP. BETA 
7JUV. ÉVORA 
8 LUSITANO VRS 
9 FABRIL 
10 ALMANSILENSE 
11 MESSINENSE 
12 BEIRA-MAR 
13 SEIXAL 
14 MOURA 
15 SESIMBRA 
lü QUARTEIRENSE 
17 MONTE TRIGO 
18 ESP. LAGOS 

34 
30 
29 
2ü 
24 
24 
22 
22 
18 
18 
17 
lü 
13 
13 
13 
12 
11 
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CABBCEIKENSE - VALPAçOS, (M) 

MIRANCÆIA • MCXÉÇAO, (40 

ESPOSBNDE • CERVEIRA. 3-1 

PONTE DA BARCA • Os SANMNENSES, I-O 

MARIA DA Foifn - MONTALEGRE. I-O 

VlANENSE - AMARES, 34) 

JOANE • ViLAVERDENSE, 04) 

VALENOANO • REBORDELO, 7-0 

SANTA MARIA - RONFE, 2-1 

R» TINTO • FAMAUCAO, 0-1 

AUADQS LORI«LO - NOGUEIRENSE, 1-0 

SAo -PEDRO DA COVA • REBORDOSA, 42 

VILA REAL - OUVEIRENSE, 1-0 

RIBEIRAO • CANELAS GAIA, 1-0 

PEIHUXIçOS-LOUROSA, 0-2 

PAçOS BRANDAO - RéOUA, 00 

TCMRE MONCORVO - TIRSENSS, AIHADO 

PARA 15 DE JANEIRO 

FIAES • CINFAES, 2-1 

R 
E 
U 
I 
T 
A 

y 

ANAIHA - TOURQZNSE, 0-1 

MANGUALI» - ARRIFANENSE, 1-1 

SAo JoAo VER • CESARENSE, 1-1 

UNIAO CODIBRA - AGUIAR BEIRA. 30 

SOCIAL LAMAS - VALECAMBRENSE, 1-3 

ARDUCA • SANTACXAfBAI»NSE, 3-1 

PENALVA CASTELO • GAFANHA, 4-2 

MILHEIROENSE - TOCHA, 20 

FORNOS ALOOIMIES • SATAO, 20 

BidoetrcoM - FanodeaM, 2-3 

Almdrtm - Idanhease, 1-3 

SertancoM - T«TM NOVW, 0-2 

Alqueldio S«rra - Abrantat, 23 

Benfica C. B. • Benedlteow, 2-1 

LourioliaaenM - Sourense, 1-1 

G. Akobaça • Caraague|<ink, 0-2 

Rlacheate - Rio Maior, 20 

Ponkhe - Mtrenae, 00 

ELVAS - BENFICA B, 12 

PoiTOSANTENSE - C LOBOS, 2-1 

SACAVENENSB - VIALCM4GA, 02 

LOURES - BBNAVILENSE. 20 

SANTANA-ALCOCHETENSE, 1-1 

Mcmxio • REAL, 20 

MALVEIRA • MACHICO, 23 

CARRSGADO - SANTACRUZENSB, 1-1 

1* DBEMBRO • CASA PU, 3-1 

Juv. ÉVORA - Esp. LAGOS, 2-1 

SEDCAL - M04TE TRIGO, 4-1 

MSSSINENSE • F. BARREIRO, 5-1 

U. SP. CLUBE - QUARTSIRENSE, 1-0 

ALMANSILENSE - V. GAMA, 20 

ATLÉTICO -SlLVES, 1-0 
BEIRAJttAR - MOURA, 23 

SESIMBRA - IMORTAL, 0-1 
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Valdano descarta reforços 
Director desportivo do Real 
Madrid acredita no actuai piantei 

O director desportivo do Real Madrid, 
Jorge Valdano, reiterou a confiança no 
grupo de trabalho que estâ à disposiçâo de 
Carlos Queiroz e apenas admite a con- 
trataçâo de um jogador, numa situaçâo 

"excepcional". 
Em entrevista à Radio 
Marca, o dirigente 
"merengue" disse ser 
"improvâvel" o reforço 
plantel. 
A comunicaçâo social 
espanhola tem falado 
insistentemente nas 
lacunas existentes no 
sector defensivo da 
équipa de Luis Figo, 
mas o Real Madrid 
parece nào estar dispos- 
to a abrir os "cordôes à 
boisa". 
O defesa Ayala, que 
actua no Valência, 
chegou a ser dado como 
provâvel reforço dos 
campeôes de Espanha, 
mas o negôcio nâo foi 

concretizado. O jornal "Marca" adiantou 
que a formaçâo valenciana também jâ 
recusou uma proposta do Chelsea - a ron- 
dar os 13 milhôes de euros - para a 
aquisiçâo do passe do argentino. 

Benfica oferece uma prenda de 
datai aos adoptas 
Foi o ponto final no tabu. Joâo Pereira 
renovou contrato corn o Benfica depois 
de intensas negociaçôes que duraram 
algumas semanas. 
O médio dos encarnados vai ficar na Luz 
até 2008, apesar do alegado interesse de 
alguns clubes na contrataçâo do fute- 
boüsta. 
Antonio Simôes, director desportivo do 
Benfica, revelou que o acordo foi selado 
terça-feira passada. 
"E com grande satisfaçâo que podemos 
dar esta noticia aos benfiquistas. (...) Foi 
sempre claro que a vontade do jogador 
era continuar a sua ligaçâo ao Benfica, 
clube em que se formou e onde sente que 

tem um futuro muito intéressante à sua 
espera", afirmou o dirigente ao site das 
âguias. 
O présidente do Benfica, Luis Filipe 
Veira, acompanhou as negociaçôes via 
telefone, uma vez que se encontra de 
férias no estrangeiro. 
Joâo Pereira, de apenas 19 anos, tem sido 
uma aposta do técnico José Antonio 
Camacho, sobretudo nos ùltimos jogos 
da SuperLiga. 
Nas camadas jovens do clube alinhava 
como lateral direito, mas na équipa prin- 
cipal tem actuado no meio-campo para 
preencher a vaga deixada em aberto pelo 
lesionado Geovanni. 

Faxa além dos saborosos Frangos no 

Braaa, tem também 

diariamente outros sabores de Portugal: Mâo de 

Vaca, Feijoada, Dobrada, Bacalhau de mil 

maneiras, Polvo Guizado, Lulas, Sopas, 
Saladas, Sandes e muito mais! 

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

ENCOMENDAS PECO TELEFONE: 

905272-4459 

PmMmEf 

Aceito a 
. 

sua casa 
em troca... 
Se comprar 

a sua 
prôxima 

casa comigo! | 
I 

Weston/Rogers $ 209,900 
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 Vilhena: 416 536-5600 

Dufferig/lawrence 
Zona muito procurada. Bungalow em tijolo. 5 
divisôes, 3 quartos de cama. Tem garagem e 
cave acabada. Estâ em boas condiçôes. Bom 
preço para esta zona. $14.495. de entrada e 
$354.00 por semana. Entrega imediata. 
Fernando Vilhena: 416 536-5600 

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

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

Sorteio favoràvel aos "grandes" 
Benfica f ica isento e rc 
Porto recebe o Feigueiras 
nos oitavos-de-finai da Taça 

Os encarnados jâ estâo nos quartos- 
de-final da prova, enquanto que os 
dragôes vâo defrontar o 13° classifi- 
cado da Liga de Honra. Os encontros 
estâo agendados para o proximo dia 
14 de Janeiro. 
O sorteio dos oitavos-de-final da Taça 
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favoràvel aos grandes do futebol por- 
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garantiu desde logo um lugar na fase 
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passaram o Maia (3-0), na quinta elimi- 
natôria, e os encarnados ganharam em 
Coimbra à Académica (1-0), graças ao 
tento solitârio de Luisâo. 

Quis a sorte que se efectuassem dois 
encontros entre équipas da SuperLiga: 
a Uniâo de Leiria joga em casa frente 
ao Nacional e o Sporting de Braga 
defrontarâ o Moreirense, em Moreira 
de Cônegos, num "derby" do Minho. 
O ùnico sobrevivente da II Divisâo B 
irâ deslocar-se ao Restelo para medir 
forças corn o Belenenses. 
As partidas dos oitavos-de-final estâo 
marcadas para o proximo dia 14 de 
Janeiro. 

Oitavos-de-fînal da Taça 

Belenenses (SL)- Santo Antônio (II B) 
U. Leiria (SL>- Nacional (SL) 
Marco (LH)- Naval 1» Maio (LH) 
FC Porto (SL)- Feigueiras (LH) 
Moreirense (SL) -Sp.Braga (SL) 
Rio Ave (SL)- Portimonense (LH) 
Estoril (LH)- V. Setùbal (LH) 
Isento: Benfica 
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Desejaatoda 
a comunidade um Feliz Natal 

e um Ano Nova cheio de 
muito Amer Paz e 

Prosperidade 

nCA e IIIGA a par e passe 
No proximo ano de 2004 vamos 
ver como é. 
E nâo começa nada mal, logo 
corn um Benfica-Sporting! 
Ainda, Boavista-U. Leiria, 
Guimarâes-E. Amadora, 
Académica-Sp. Braga, 
Belenenses-P. Ferreira, 
FC Porto-Rio Ave, 
Nacional da Madeira-Alverca, 
Moreirense-Beira Mar e 
Cil Vicente-Maritimo. 
Que tal? 

JMC 

905-896-7245 
289 Dundas Street East, unit #8, Mississauga, Ont., L5A1X1 

O general Inverno, a Taça, a I Liga e os 
jogos das competiçôes europeias e das 
selecçôes, sâo uma grandessissima dor de 
cabeça para treinadores e jogadores. 
Nunca se sabe a quem cabe a fava... 
Na Taça de Portugal'2003, a "fava maior" 
coube ao Sporting que, no Alvalade XXI, 
deixou-se apanhar nas malhas das 
sardinhas de Setübal, vendo-se afastado 
prematuramente. Carlos Carvalhal armou 
a ratoeira que Orestes deu seguimento 
corn um golo logo aos 7 minutos da parti- 
da. Uma "partida" sem graça nenhuma 
para os "leôes" que andam em maré-baixa 
nas ultimas semanas. Acontece ao mais 
pintado! 
No que respeita à I LIGA, a jornada 
começou corn uma surpresa de arromba. 

Os pupilos de Sanchez 
também cairam nas 
"picadas" dos Galos de 
Barcelos. Viram os très 
pontos aos quadradin- 
hos... Este Boavista, 
que "aceitou" um 0-3 
dos vicentinos, nâo 
tem nada a ver corn o 
boavistâo que os do 
Bessa anseiam, bem 
pelo contrario. 
O Sporting bateu corn 
dificuldades a Uniâo 
de Leiria, por 2-0 e, na 
Amadora, o Benfica 
arrecadou très pontos 
ao Estrela da 

Amadora, vencendo-a por 3-0. 
O Sp. Braga "empurrou" o rival 
Guimaràes para o precipicio, batendo-o, 
por 2-1. Paços de Ferreira, Beira Mar e 
Maritimo, venceram, por 1-0, os sens 
directes adversârios, Académica, Nacional 
da Madeira e Moreirense, respectiva- 
mente. O Rio Ave "cilindrou" o 
Belenenses, por 4-1 e, no Alverca-FC 
Porto, o esperado desfecho favorâvel aos 
azuis-e-brancos. Um 2-1 muito renhido... 
FC Porto isolado na frente, o Sporting na 
segunda posiçâo, o Benfica em terceiro, 
em 4o. lugar o Beira Mar, e na 5a. posiçâo, 
Sp. Braga e Maritimo. No fim da tabela, os 
très jâ habituais, U. Leiria, Académica e 
Moreirense. Vamos a ver no que isto 
vai dar... 

é 
4 

'""3 
y»'J 

pomecem o 
( Ano Novo de 2004 

com a alegria do 
. Carnaval brasileiro, ^ 
‘ ROBERTO LEAL e 

sua Banda, no Mississajuga 
Convention Centrel 

I 
Divirtam-se no MISSISSAUGA CONVENTIOUCENTRE 
corn Roberto leal e a sua Randa, corn 
sont e luz de TNT Production. às I9b00- 

espectâcuio Adultos: $30.00 dôlares e Crianças: $20.00 dôlares. 

Para infarmaçSes e réservas centactem e Mississauga Genventien Centre, 
situado ne 75 Derry Rd. West, peie teiefene: 905 564-1920. 

I lavera peliscos e 
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Jomal da natte - 2^ a 6^ feira àslShOO 
Sem fronteiras - 2^ às 20h00 
Tribuna do Cidadâo - 3^ feira às 20h00 
Haia Saude - 4^* fdira às 20h00 
Bancada Central - 5^* feira às 20h00 
rala Brasil - 6^ feira às 20h00 
Africando - Sàbado às 7h00 
loia da Musica - Bomingo às I9h00 
emuttomais. 

Atençâo Clubes, Assodaçôes e Paroquias 
Entrem em contacto corn FPtv onde podem promover 

todos os dios os vossos octividodes. 
Enviem os informaçôes vio tex: 

-logos do Benfica fora de casa 
-Programa “0 dia seguinte” - 3^ feira 

Oiariamente: 
Passatemnos, Cencnrsos è Enuetenimento 

3^ i|)@GPQ3,^ dl0(à - 

OOgJQD© jp0t?Q ' 

ti/Ç^ é¥& 
1% 0^èêj^ -(isol^ë 

ENVIAR BF-SPOSTA PAKA: 

Nome: O MILéNIO - CONCURSO LABATT 

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

Moradæ )A RESPOSTA SERÀ ACETTE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 29 DE DEZEMBRO, 2003. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REAUZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

OlïCULnOSO DC 5CR POBTUCUfS 
BOB R\POSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANAI,MENTE A LIMA SlMPl.ES PERGUNTA 

SOBIEE EUTEBOL, 

TEN EE E GANUE V^VI IOSOS PREMIOS! 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 
A cerveja da espeeiaiSf contacte Bob Raposo para o 

comunidade ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 J 


