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Homem vestido de Jesus Cristo comemora a 
passagem de ano em frente ao famoso portâo de 
Brandenburgo, em Berlim, naAlemanha. 

Dezenas de milhares de pessoas assistem ao show 
de comemoraçâo do ano novo nas pirâmides do 
Egiio, 

Mais de 3 milhôes de pessoas assistem a queima de 
fbgos na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, 
durante a virada do ano. 

O papa Joào Paulo T abençoa peregrinos da janela 
dacatedral de Sâo Pedro, no Vaticano, à Oh. 

Cristâos carregam cruz de madeira até a basilica de 
Gethesemany, em Jemsâlem. A procissâo acabou 
exatamente à Oh do dia 1 ° de Janeiro de 2000. 

Fogos de aitificîo comemoram a mudança de ano em 
Sydney, na Australia 

Fbgos de artiffcio estouram na 
passagem de 1999 para 2000 em 
Bancoc, naTailândia. 

Queima de fogos durante a 
comemoraçâo da chegada do ano 
2000 na praia de Tahiinanui, em 
Nelson, naNovaZelândia. 

Coro de igreja assiste à queima de 
fogos, em Tonga, depois de cantar 
"Aleluia", de Haendel, em 
homenagem ao novo ano 

Fbgos de aitificio naToneEiflFel, 
em Paris. Mais de 1 milhâo de 
pessoas passaram o réveillon nos 
boulevards da capital francesa. 

TORONTO - Representative Office 

1087, Dundas St. West - Toronto 

ONTARIO - M6J 1W9 - Tel.: (1-416; 530 1700 
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BES Directe - 1888 591 86 08 

BANCO ESPmiTO SANTO 

O SEU BANCO DE 



3 de Janeiro de 2000 
: QUALIDADE SEM IGUAL = 

723 College St. 
(Crawford) 

= enn diagonal ao First = @ 
Mecanicos porfugueses diplomados 

de Segunda a Sâbado das 7:00 am às 9:00 pm 
Para bem a atender corn 

economia e profissionalismo 
O Carlos espera-o... 
Desejamos a todos um 

ero Ano Novo 

(S] HONDA. 
2343 EGLINTON AVE. W. 

(Esquina da Eglinton com a Caledonia) 

Tel : 789-4101 
"O Primeiro Concessionârio do Honda Civic do Canada" 
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CHURRASQUEIRA DESDE 

1988 

$8.00 cada DE FRANGO E LEITAO $22.99 kg 
DIARIAMENtE OU PARA AS SÜÀS FËSTAS FAMiLlAÉES 

1184 Bloor St. W. Tel.: 4ie 538-3197 
Toronto, Ont.( A West do Dufferin) 

Cozinha Portuguesa serviço esmerado por pessoal profissional 
Especialidade desde hà 10 anos 

Leitâo à Bairrada e Frango em Churrasco de Carvâo 
CARNE 

Bifinhos c/C^umelos • Cabrito Assado • Came de Porco à Alentejana • Chanfana de Cabrito • Chanfana 
de Vitela • Coelho Assado no Fomo • Coelho Grelhado • Costeleta de Vitela • Costeletas de Porco 
Grelhadas • Cozido à Portuguesa • Dobrada c/Feijào Branco • Entrecosto Grelhado • Espetada Mista • 
Feijoada à Transmontana • Frango no Churrasco • Leitâo à Moda da Bairrada • Lombo de Porco Assado • 
Rojôes à Casa »T-Bone Steak Grelhado» Vitela Assada «Vitela Estufada • Bife à casa 
• Fargo Vermelho Grelhado  

PEIXE 
Arroz de Marisco • Bacalhau à Bras • Bacalhau à Chefe • Bacalhau Assado no Fomo • Bacalhau corn Grào • 
Bacalhau Grelhado c/Grelos • Chocos Grelhados • Espada Assado no Fomo • Espada Grelhada • Filete de 
Peixe Dourados • Lulas Grelhadas • Mexilhào à Chefe • Pargo Grelhado • Pargo Vermelho ( Red Snapper) • 
Pescada Cozida c/Todos 

ESPECIAIS A ESCOLHA 7 DIAS POR SEMANA ($8.00 a $1Z00) 

GRANDE VARIEDADE DE COMIDAS TODOS OS DIAS, CONFORME LISTA NO RESTAÜRANTE 

TAKE-OUT SERVICE 
SALA PARA FCSTAS FAMILIARCS ACEITAM-SE RESERVAS 

Bem Vindbs 

CRAWFORD 
SERVICE 
STATION 

OLCO 

BOMBAS DE GASOLINA 
REBOQUE 24 HORAS 

Tel.: (416) 533-4800 

Corn tomente $2,500 de entrada 

CIVIC 
COUPE Si 

$20,400 
MSRP 

*898 
ODYSSEY LX Comsomente $4,250 deantrada 

$30,800 

Por 4S mèscs -frote & P.D.E. iocloidos C/somente $0 da entrada *327 

CIVIC 
SEDAN SE 

$16,900 
MSRP 

2 88 
$1,410* 

C/$ewMte $0 4e witrada *268*^ hr 41 Bins-fnlt « M.L iKWiH 

ACCORD 
SEDAN LX 

$25,300 
MSRP 

Por Mmèses-frotot P.D.E. incluidoo c/somente $0 de entrada '498,^ ACCORD 

Grandes ^^8.000 SEDAN EX 
i liescdnfos $28,800 

. .. ..,MSRP 

^808 
Corn somente $3,300 da antrada 

Par 40 mtns -Irate I P.D.E. IKIIMK c/somente W de entrada ■SOS-' 
St9C^ ‘99 CR-V LX 

C/somante $0 de entrada 447-' Pir4tmlsa-freteAP.I.E.iMWdtl < 

MANUEL CARVALHO 

Estes preços acima mencionados, poderâo ser negociados. 
Dizendo que viu este anûncio. 

Confie no profissionaiismo e experiência de: 
Manuel Carvalho 

Para comprar carras novas e usados de qualquer marca ou modêlOy fale comigo. 
Mob.: 918-4923 Especialista em exportaçâo de carres para Portugal 
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Adeus, 
Império 

por Fernando da Costa 

Portugal sai do século XX mais leve do que entrou 

nele. Regressado de vez ao rectângulo inicial, quase 

que flutua jâ. 

O lastro das colônias foi-se-lhe. Aos poucos, a mâ 

consciência do império (pelo império) deu lugar ao vâcuo 

da sua amputaçào, à melancolia da sua distancia. A 

falta de espaços miticos para nos evadirmos crispa, 

desde que retornâmos do Além-Mar, muitos de nos - 

independentemente dos posicionamentos ideolôgicos 

pessoais. 

Grande parte do Pais sentiu um desconforto subito 

quando, no dia 20, viu pelas televisôes, em directe de 

Macau, a bandeira portuguesa serdescida e os sîmbolos 

nacionais embrulhados. Um frio intime, inlocalizâvel, 

esté a tomâ-la. 

Portugal figurou em peso nessa cerimônia, corn o 

Chefe de Estado a participar, entre pompas e convic- 

çôes, no baixar do pano. Tudo foi digne para nés - mas 

nâo foi alegre. 

Um cicio de cinco séculos fechou para sempre. Cicio 

que nos nomeou, dilatou, universalizou, alienou, adiou. 

A nossa vocaçào nào era, corn efeito, a de ser colonia- 

listas, nem negreiros, nem inquisidores, nem usurpa- 

dores; era a de ser andarilhos, convivencialistas, inter- 

mediaries, sagitârios. Nào era a de submeter povos, 

era a de navegar por povos - coisas que fizemos, mistu- 

râmos corn paixào, ludîbrio, manha, safadeza, genero- 

sidade, imprevisibilidade. 

Enquanto tivemos impérios tivemos de ser 

impérialistes, isto é, répressives e castradores, papel 

que desempenhâmos mal: explorâvamos gentlos em 
Mnca, na America, na Âsia, e éramos explorados aqui 

pelas multinacionais da época. A mâscara que 

afivelâvamos deformou-nos, desgostou-nos, fez-nos 

personagens cabisbaixas e fugidias. Ao desmontar-se 

a feira territorial, récupérâmes o rosto, reencontrâmo- 

nos sob nova luz, afirmamo-nos corn nova postura. 

Temos passade a vida a debandar. De nés, do que 

temos, do que realizamos, do que sonhamos. Quase 

tudo nosfica a meio; impérios, sentimentos, ambiçôes, 

revoluçôes. De quase tudo nos enfastiamos, nos 

apartamos. 

Foi assim no tempo de D. Joâo III, quando retroce- 

demos do Magrebe. E no ano de D. Pedro IV, quando 

concedemos a independência ao Brasil. Esta a ser 

assim, agora, ao restituirmos à China Macau. 

Sô o Estado Novo tentaria contrariar essa tradiçào de 

desistência. Quis mesmo reinventar, ressacralizar o 

império - corn o resultado que se sabe. 

Fernando Pessoa avisava, no entante: para o future 

que antevejo para Portugal, as colônias nâo sô nâo sào 

necessârias, como serào um fardo. Ninguém o ouviu. 

Nessa fase estâvamos todos numa de colonialistes: 

monârquicos e republicanos, governo e oposiçào, direita 

e esquerda, intelectuais e analfabetos, crentes e ateus, 

nacionalistas e internacionalistas. 

Agora que o tempo rodou, podemos encarar corn 

naturalidade aqueles por onde andâmos, nos misturâ- 

mos, nos acrescentâmos. Podemos olhâ-los, finalmente 

todos iguais e diferentes, no dizer da cançào. 

O primeiro pais a nascer no ano dois mil fala, e sente, 

e reza, e ama em português - a utopia nào soçobrou. 

Se soubermos assumir sem complexes as grandezas e 

sandices, as glôrias e abjecçôes, os orgulhos e oprôbrios 

do passade, o seu luto estâ feito, saberemos iniciar 

um outre, novo e solidârio cicio: o da Frâtria. 

Adeus, império. 

extraîdo de "Visâo"n®. 353 

QUALIDADE 
SEM RIVAL . 

•«anBs» Prove os nossos produtos : Paie, Chouriço, 
Farinheira, Salpicâo, Toucinho, Presunto, Salsichas etc. 

  Tel: (905) 277^77 

QUALIDADE SEM IGUAL 

Mensagem de Ano Novo 
de S. E\a. o Présidente da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores 
Hâ um ano, as minhas primeiras palavras foram para os 
que sofreram corn os desîgnios da Natureza e se viram 
privados da convivência dos seus entes queridos, perdendo 
também os haveres amealhados em anos de labuta. 

O trâgico acidente aéreo de 11 de Dezembro traz-nos de 
novo abalados pelo sentimento da perda de mais vidas 
humanas que, perte do Natal, jâ sentiam a alegria do 
regresso a casa. 

Embora haja que reunir todas as forças para que a vida 
possa continuar, sobretudo para aqueles que, na tenra 
idade, perderam pai e màe, todos nôs de Santa Maria do 
Corvo, nos irmanamos na saudade dos que partiram e na 
solidariedade para corn os que ficaram. 

Um pouco mais longe, mas sempre perte de nôs, irmàos 
nossos continuam a sofrer corn incontrolâveis tempesta- 
des, seja no centre da Europa, ou no continente americano. 
Para todos eles, em particular os que vivemos os horrores 
da Venezuela, um sentimento de respeito e compreensào. 

Ao longo dos tempos, acompanhamos e vivemos a luta 
do povo timorense e, hoje, sentimos grande regozijo pela 
sua libertaçào. 

Burilados pelas adversidades da nossa condiçào arqui- 
pelâgica, o desafio da afirmaçào da açorianidade continua 
a ser para nôs, o trajecto mais seguro, resistindo à erosào 
que a adopçào de novos conceitos de globalizaçào tende 
a provocar. 

Como représentante do primeiro ôrgào de governo prôprio 
da Regiào - a Assembleia Legislativa - e, por via disso, do 
povo dos Açores, quero salientar o modo empenhado e 
elevado como a vida politico se processou, ao longo do 
ano que termina. Para tal foi déterminante o contribute de 
todos os agentes, sejam eles, politicos, econômicos, soci- 
ais, culturais e desportivos. 

Destaco corn premência o relacionamento corn as dife- 
rentes instituiçôes da Uniào Europeia, ôrgàos de soberania 
e outres parlamentos insulares, bem como, o sempre profon- 
de e afectivo encontre corn as nossas comunidades espa- 

Ihadas pelo mundo, na convicta e continuada afirmaçào da 
nossa identidade singular e simultâneamente universal. 

É de reaiçar, no pleno exerdcio das suas competências 
legislatives, o entusiasmo demonstrado no combate aos 
custos da insularidade que permite uma aproximaçào real 
aos padrôes médios da qualidade de vida no espaço 
europeu em que nos intégrâmes. 

Cumpre-me ainda sublinhar, corn satisfaçào, a passagem 
pelo Parlamento, de um significative nûmero de Jovens, 
de diversas ilhas, tomando contacte corn o coraçào da 
nossa autonomia, onde todos estâmes democraticamente 
representados. 

Este movimento de aproximaçào entre as instituiçôes 
do sistema politico e a sociedade, é pressâgio de que 
para o caminho que trilhamos vâo confluir os esforços de 
quantos procuram contribuir para a tarefa colectiva do 
nosso desenvolvimento. 

A famîlja açoriana sempre deu provas de enorme capa- 
cidade de entreajuda e estâ, hoje, atenta à pobreza e outras 
formas de exclusào que o progresse descobriu, reforçando 
valores de desprendimento, disponibilidade e partilha. 

O ano 2000 - jubilar’para a Igreja Catôlica e tào signi- 
ficativa e festivamente comemorado pelo nosso povo - 
constitui um estîmulo para a sociedade se rever nos 
principles do humanisme que cimentam as raîzes da nossa 
vivência. 

Prosseguir no caminho do progresse e do desenvol- 
vimento exige, neste iimiarde século e de milénio, a mobi- 
lizaçào de toda a comunidade para os tempos modernes. 

Acreditamos na capacidade de realizaçâo dos Açorianos. 

A todos e a cada um. deseio um FELIZ ANO NOVO. 

Humberto Melo 
Présidente da Assembleia 

Pelo conteûdo humano, bem merece 
destaque entre muitas mensagens que 
recebemos. 

Nelson Verïssimo 
Direcçào Regional dos Assuntos 
Culturais - Funchal 

Caro Joaquim Baptista: 

Neste Fim-de-Ano, venho desejar Boas 
Saidas e Boas Entradas, corn saûde e 
alegria. 

Espero também que 2000 seja um bom 
ano, para podermos realizar os nossos 
porjectos e sermos felizes. 

Desejaria sobretudo Paz, Saûde e Muito 
Optimisme. O mundo envelhece corn tanta 
guerra, falta de solidariedade e ôdios. Que 
cada um de nôs, no seu pequeno espaço, 
contribua para um mundo melhor, cultivando 
o Amor e a Amizade, enaltecendo o lado bom 
da vida e agradecendo ao Pai a magnîfica 
Obra da Criaçào. 

corn um abraço do Nelson Verissimo 

VOÎCEoseu 
semanârio 

SAI TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS 
e é DiSTRIBUIDO por Toronto 

Mississauga, noroeste do Ontario 

KINGSTON, MONTRÉAL 

Marina E. Brito 
Manager 

Apresenta as suas saudaçôes aos clientes 
e amigos que a têm distinguido corn a sua 
escolha e os votes de FELIZ E PRÔSPERO 
ANO NOVO 2000. 

Aproveita a oportunidade para lembrar 

a Todos que a 10 de Junho é a 

duma EXCÜRSÂO a FÀTIMA 

E A LOURDES (Santuârïos) 

12 Roxton Rd, Toronto 
Tel. 536-7686 

Curso para 
empresàrios 

Ponta Delgada - "Acçôes 
Voluntaristas de Dinami- 
zaçâo Empresarial" éo tema 
de uma acçâo de formaçào 
dirigida a ernpresârios da ilha 
de Sào Miguel, em Ponta 
Delgada. 
Nesta acçâo de formaçào 
de quatro meses, promo- 
vida pela Associaçâo de 
Jovens Ernpresârios dos 
Açores (AJEA), participam 
sôcios-gerentes de 20 em- 
presas da ilha de Sào Mi- 
guel. 
Segundo o présidente da A- 
JAE, Francisco Ribeiro, que 

partida 

falava na abertura do curso, 
"trata-se de uma acçâo des- 
tinada a preparar as empre- 
sas para eventuais candida- 
turas ao III Quadro Comu- 
nitârio de Apoio (QCA), 
que entra em vigor em Ja- 
neiro". 

Azeite 

Victor Guedes 
O Sabor de Portugal 

para 0 Mundo 
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Discount Mort 
Variety Store & Laundry (416) 603-8959 

de2*a6®.feira■ das9às 19h 
POST OFFICE Sâbados ■ das 9 às 18 h 
  31/12/99 

Correio 

48 h 
p/Açores e 
Portugal 

e 24 h 
no Canada 

05-07-13-17-27-32-36 35 (Bonus) 

ENCORE: 355315 

- 01/01/2000 

I 02-34-36-41-43-45 04 (Bonus) 

919DUNDASST.W. 
859 DUNDAS ST. W. 

lonM® 

ENCORE: 721363 

01/01/2000 

20-23-24-26-29-31 12 (Bonus) 

EARLY BIRD 15-23-28-40 

ACUPUNCTURA E MEDICINA CHINESA 
Edward Chen, Acupuncturista credenciado 

D.AC. MD. (China) com 20 anos de experiência 

Trata: Dores de Cabeça, Artrite, Ciâtica. Dores 
no pescoço, ombros, joelhos. Impotência. üx- 
cesso de peso. Deixar de fumar, e muito mais. 

(Apenas $25.00). Sô por marcaçào. 

Tel. (416) 588-0666 
1070 Dufferin St., Toronto (a N. do "subway") 

Càpsula do Tempo 
na Shirley St. Public School 

Os alunos, seus famîliarese pessoal desta Escoia (perto 
da Dundas e Brock), na baixa de Toronto, criaram uma 
caixa onde meteram as esperanças para o future e 
memôrias do présente e do passade. Esta foi enterrada 
em frente da entrada da escoia, no passado dia 16 de 
Dezembro com esta pequenada que se vê na foto a 
assistir. Alguns até pegaram com a sua màozinha na pâ 

que deitou a terra para cobrir a caixa, ajudados pelos 
mais velhos. 

Este projecto permitiu cultiver a transmissào oral de 
informaçôes, pois os estudantes foram levados a fazer 
entrevistas, a criar uma iinha do tempo a représenter as 
suas vidas desde o nascimento à velhice, a desenhar 
gravures sobre as suas vidas, a escrever cartas a 
descrever os seus sonhos e desejos, a prever aconteci- 
mentos futures nas suas vidas e no Mundo, etc. 

Um projecto que criou entusiasmo e boa participaçào 
conforme verificâmos no local. Neste imaginativo 
acontecimento esteve présente a conselheira escolar e 
membre da Direcçào Escolar Pûblica, Chirstina Ferreira. 

Para o SEU CARRO Reparar... 
VÂ Consultât a LISGAR 

HÛNESTIDADE 
PROFISSIONAUSM là 

T. 535-5626A5235 

BOM SERVIÇO 

na LISGAR 
val encontrar... 

.no 193 G EAR Y Âve (Dufferin/Dupont) 

SISTEMA DIGITAL 
PREPARO 0 SEU APARELHO 
PARA 0 NOVO SISTEMA 

Directamente de Portugal 

SKYVIEW Echo Star 
Digital 

RTP International 
SPOFTTSTV 

Futebol 
Noticias 
Filmas 

Novalas 

0 MELHOR SERVIÇOS E PREÇOS NA CIDADE 
I Aprecie mais de 250 canais | 

tel. 416-851-2357 - Sky Sat - 2133 Dufferin St. 

BELÉM TRAVEL 

O PONTO de PARTIDA 
para as suas férias 

Viaje com 
um amigo 

Viaje com a 
Agência Belém 

\/asco Belém, o seu 
Notârio Püblico 

1601 Dundas St. W 
Toronto, ON M6K 1T9 

Tel (416) 535-2800 

PRECISAM-SE 

MOTORISTAS 

Voluntàrios com 

urgêneia para levai 

Idosos a consultas 

médicas ou para en- 

trega de refeiçôes. 

St. Clair W. - Servi- 

ços p/ldosos 

1669 Eglinton Ave 

W. T. 787-2114. 

CAIXA VALORES 

CORRETORA DO GRUPO C.G.D. 

CAIXA VALORES - Sociedade Financeira de 
Corretagem (dealer), SA, é a nova designaçâo da 
empresa corretora do Grupo Caixa Gérai de Depôsitos, 
denominada até aqui: Sofin - Sociedade Financeira 
INternacional de Corretagem (Dealers). A nova 
desigançào associa claramente esta empresa corretora 
ao universe financeiro d do Grupo C.G.D. 

COMUNIDADE 
Casa do Alentejo 

Sâb, 8 de Jan.- Baile de Reis 
c/Conj. "Jovem Império. 

Tel. 537-7766. 

Cl. Graciosa 

Sâb, 8 de Jan - Baile com 
ConJ. "Chaves d’Ouro". 

Tel. 533-8367. 

Cl. de Mississauga 

Sâb, 8 de Jan. - Baile de Reis 
c/ConJ. "Português Suave. 

Tel. (416) 616-7637. 

Sport Cl. Angrense 

Sâb, 8 de Jan. - Baile dos 
Reis c/ConJ. "Eclipse". 
Tel. (416) 537-1555. 

Sport Cl. Lusitânia 

Sâbo, 8 de Jan. - Baile dos 
Reisc/ConJ. "Brasil-Portugal". 

Tel. 532-3501. 

Sporting Cl. 

Sâbo, 15 de Jan. - Matança 
do Porco c/Baile. 

Tel. 763-1707. 

Ass. 25 de Abril 
Resultado de Festa 

A favor dos Ôrfâos de Ti- 
mor 0 Jantar rendeu: 
$ 2,790.00 (venderam-se 
168 bilhetes, $30/cada, e 
0 custo do Jantar foi $15/ 
p/p, vendendose 150 entra- 
das. Os donatives em dinhei- 
to foram $1,655.00. Do 
leilào silencioso a receita foi 
$1,165.00. Assim, a receita 
liquida a enviar para Timor é 
de $5,610.00. 
Este montante vai ser entre- 

gue ao Orfanato de Santa 
Teresinha em Kalikai e estào 
a serfeitas diligên-cias nesse 
sentido. 

Embaixada 
de Portugal 

CONVITE 

Dia 12 de Janeiro a Embai- 
xada realiza uma conferên- 
cia sob o tema "Os grandes 
objectivos da Presidência 
Portuguesa 2000", para 
représentantes de Ôrgàos 
de Comunicaçào Social. 

CLUBE PORTUGUÊS 
DE MISSISSAUGA 

JANTAR DE ANGARIAÇÀO DE FUNDOS 

"Jantar da Prô-Sede" 

sàbado, 15 de Janeiro 
no Renaissance Banquet Hall 

3045 Southereek Road 

Mississauga 

Recepçâo: 18:30 h 

Jantar: 19 h 

Artistas: 
"Gold Star" 
Maré de Agosto 
Irmâos Alegres 

Réservas: 
(905) 275-6844 
(416) 531-4674 
(416) 464-6724 

(416) 964-3211 
Preço: $50.00/pessoa (2 garrafas de vinho 
por Mesa) 

VOICE 
Luso Canadian 

Newspaper 

É DISTRIBUIDO NO 

NW do ONTARIO 

E EM MONTREAL 

às 2-s. feiras 

SE NOS QUISER 

EM SUA CASA 

FAÇA A SUA 

ASSINATURA 
TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

(416) 534-3177 

TERDE MINHO 
RESTAURANTE 

A SABOROSA COZINHA BEM PORTUGUESA 

Tel: (416) 533-2498 
Desejamos aos 
amigos e clientes 

e PROSPER© 
®e 2QQQ 

940-942 College St. 
Toronto 
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BENVINDOS 
AO ANO 2.000 

Ou como a montanha deu à luz um rato, conforme 
diz O ditado. Na realidade este ano 2.000 depois de 
tanto barulho, à semelhança da montanha, nada de im- 
portância deu à luz. À parte das costumadas pielas, nada 
aconteceu. 

Nào faltou nem âgua, nem o vinho uma vez que ao 
que vi ontem as lojas do LCBO elas nào estavam vazias 
do precioso liquido, mesmo sobre a forma de cham- 
panhe. Afinal nâo faltou electricidade, nem comida, e 
os aviôes, automôveis e comboios estào todos a fim- 
cionar. Calculo que os que foram atrâs das baboseiras 
dos profetas da desgraça, devem agora ter em casa, 
cabazes de conservas, litros de âgua, toneladas de ali- 
mentos que irào deitar fora, corner durante os prôximos 
meses ou esperar que algum outro palerma lhes venha 
outra vez a dizer que o mundo vai acabar. 

Hoje, apenas umas notas curtas, escritas entre outras 
actividades, para dar as boas vindas ao ano 2.000 do 
calendârio cristào chamado Gregoriano, do nome do 
Papa Gregorio XIII que o criou. A propôsito pelo outro 
calendârio cristào, o Juliano o Ano Novo sô chega de 
aqui a um mês e tal, razào porque os cristàos ortodoxos 
de algumas igrejas orientais, como a ucraniana irào 
celebrar o Natal em Janeiro ou Fevereiro. 

E essa razào que a famosa revoluçâo russa de 
Outubro, que viria a mudar a vida politica do século 

vinte, ocorreu em Novembre, no ealendârio que usâ- 
mes. 

É altura de lembrar, antes que alguns idiotas 
comecem a assustar outra vez o publiée, eom inter- 
pretaçôes alarmistas do calendârio que entrâmes no ano 
4.698 do calendârio chinés que tem o Ano Novo em 
Fevereiro, do 5.760 do Judeu corn o Novo Ano em 
Setembro, no 1.716 dos cristàos côpticos egipcios, no 
1.993 dos cristàos da Etiôpia, no 1.420 dos Mus- 
sulmanos, no 2.544 dos Budistas no 531 dos Sikhs e 
fmalmente no 2.056 ou 5.102 dos Indianos, que usam 
dois calendârios diferentes! 

Duas conclusôes a tirar dos acontecimentos que 
rodearam a chegada do ano 2.000. 

Em primeiro lugar temos de perder as “peneiras”, 
que nos humanos que vivemos num planeta à volta duma 
pequena estrela dum universe com biliôes ou triliôes 
delas, temos alguma importância e que a maneira como 
nos insignificantes, seres vivendo num grào de areia que 
é a T erra, comparada corn o que nos rodeia temos algum 
poder corn os ealendârios que inventâmes, para prever 
ou controlar o Mundo. 

Esta coisa de fazermos um chinfrim sobre o ca- 
lendârio que nos inventâmes, é tào ridicula como uma 
formiga que viva nos terrenes da Torre,de Toronto, 
pretender que esse edificio, o mais alto de todo o mundo. 

vai carr porque o pobre insecte cortou pelos seus dedos, 
nesta caso patas, que no calendârio desses minùsculos 
animais, a Torre ia cair. Aliâs a formiga, que dura poucas 
semanas, deve estar em relaçào à Torre que é do ta- 
manho que eonhecemos, e irâ existir por centenas ou 
milhares de anos, como o homem, em relaçào ao mundo 
que nos rodeia. 

A segunda conclusào a tirar deste imbroglio das 
desgraças que chegariam corn o ano 2.000, foi que nào 
devemos dar ouvidos a todas as patetices corn que os 
jomais, râdio, televisào e hoje a INTERNET, nos 
bombardeiam. 

A derrota sofrida pelos patetas que nos diziam que o 
mundo estava para acabar, é uma vitôria do bom-senso, 
sobre a parvoice e deve servir para nos alertar contra 
aqueles que como diz o nosso povo, nos querem vender 
gato por lebre. 

JeCiz JAno J^ovo, caro Ceitor! 

Que o proximo ano, seja ele 2.000,4.698, 5.760, 
1.716, 6.236, 1.993, 1.420, 2.544, 531, 2.056 ou 
5.102., traga muita saùde e felicidade para si, sua familia, 
amigos, à nossa comunidade e o pais em que vivemos 
Canadâ e o que nunca esqueceremos, Portugal. 

Feliz Ano Novo 

N) BEI DA CARNE 
Dois estabelecimentos ao vosso serviço 

A Gerência de 
“0 NOSSO TALHO" 
e colaboradores 
desejam a toda a 

comunidade 

Um 
Feliz e 
Prospère 
Ano Novo 

com produtos do 
‘REI DA CARNE" 
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CRIMl 
STOPPER 

ROUBO 
TORONTO 

Esta semana Crime Stoppers e os Detectives da Briga- 
da de Detençôes pedem a ajuda do püblico na 
identificaçâo do bandido autor do roubo de dois bancos, 
na baixa deToronto, na zona da Bloor e Spadina. 

O primeiro teve lugar na 2^ feira, 29 de Outubro. Ele 
entrou na sucursal do CIBC, 334 Bloor St. W. às 15:18 
e entregou uma nota escrita a exigir o dinheiro, 
afirmando à caixa que estava armado. 

O segundo roubo foi na 5®. feira, 4 de Novembre, 
pelas 15:40, à sucursal do Banco de Montréal na Bloor 
St. W. e St. George. A vitima recebeu outra nota a exigir 
a entrega de dinheiro e a mesma ameaça de estar 
armado. Apanhou todo o dinheiro e desapareceu no 
meio da multidâo câ fora. 

O bandido é descrito como sendo Branco, tez escura, 
nos seus 20 anos, 5'7"-5'9", de figura magra a esguia, 
cabelo negro, curto e olhos castanhos. Trazia um casaco 
de nylon preto ou azul, um boné de beisebol virado 
corn a pala para trâs, verde ou preto, jeans azuis e um 
saco preto de ginéstica. 

Se souber quem é o responsàvel por este crime ou 
outro grave, telefone para Crime Stoppers. Se as suas 
indica-çôes conduzirem a uma detençâo, torna-se 
candidate a receber recompensa. Nunca tera de dar o 
seu nome ou testemunhar em tribunal e Crime Stop- 
pers nâo regista n°s. de telefone. Chame Crime Stop- 
pers pelo 222-TIPS. 

ROUBO 
TORONTO 

A Brigade de Detençôes pede que as pessoas 
telefonem para Crime Stoppers caso conheçam a 
identidade do "Downtown Bandit", autor dos ültimos 6 
roubos na baixa de Toronto. 

Na véspera de Natal ele foi ao Royal Bank no 648 
Spadina Ave (esquina N. da Spadina corn a Harbord 
St.). Eram 13:50 quando entregou uma nota a exigir 
dinheiro à caixa. Esta foi obrigada sob a ameaça de ter 
uma arma corn ele. O dinheiro foi-lhe entregue e ele 
saiu devagar do banco, sendo visto a correr para sul 
no laneway . 

A sua descriçâo é: Asiético, 20-25 anos, 5'6"-5'8", 
160-180 Ibs, de constituiçâo mediana, barbeado. Trazia 
um boné de beisebol preto que tinha a parte de cima 
de cor clara, ôculos de sol escuros, um casaco de ny- 
lon a 3/4, preto corn capuz e fechado à trente corn zip e 
caiças castanho-claras. 

jSe souber quem é o responsàvel por este crime ou 
outro grave, telefone para Crime Stoppers. Se as suas 
indica-çôes conduzirem a uma detençâo, torna-se 
candidate a receber recompensa. Nunca terâ de dar o 
seu nome ou testemunhar em tribunal e Crime Stop- 
pers nâo regista n“s. de telefone. Chame Crime Stop- 
pers pelo 222-TlPS. 
SENIORES ATINGiDOS POR FRAUDE 

Os Detectives da Brigada de Fraude - Secçào de 
Seniores, detiveram 2 individuos que se crê ser 
responsâveis por trapacearem 27 seniores, donos de 
casas que residem na zona Norte de Toronto. 
Em Fevereiro de 1999, a dita Brigada recebeu queixas 
de seniores que tinham contratado Clearway Snow 
Plowing and Landscaping para limpara neve dos seus 
passeios e "driveways". Ainda que o pagamento fosse 
feito no total, em avanço, a companhia nunca cumpriu 
com qualquer parte do acordo. Numerosas chamadas 
foram feitas à companhia pelos queixosos, porém, nunca 
a companhia respondeu ou tentou devolver o dinheiro. 

Lima investigaçâo foi iniciada e o Ministério das 
Relaçôes Comerciais e do Consumidor forneceu aos 
investigadores mais queixas contra a mesma firma. 

A 23 de Dezembro os investigadores cumpriram um 
mandate de busca numa residência na Carabob Court 
e Richard Howard Stewart, 41 anos, e Norma Jean 
Caicco, 36 anos, foram acusados de Fraude e irào a 
tribunal em 10 de Fevereiro de 2.000. 

: QUALIDADE SEM IGUALi 

COMUNIDADES 
Venezuela 

Caracas - A abertura, se- 
gunda-feira, doAeroporto 
Intemacional Simon Bolivar, 
em Caracas, jâ permitiu a 
realizaçâo de 38 voos inter- 
nacionais de diferentes linhas 
aéreas, mas a TAP-Air Por- 
tugal continua a utilizar o ae- 
roporto de Valência, Ven- 
ezuela. 
A TAP é a ùnica linha aérea 
que ainda nâo esta a utilizar 
o aéroporté de Caracas. 
Em declaraçoes, Diogo Vi- 
eira, director da delegaçào 
daTAP na Venezuela, intbr- 
mou que sô a partir do pro- 
ximo dia 30 de Dezembro é 
que a empresa area deverâ 
começar a usar aquele aéro- 
porté, considerando que 
"nàoexistem condiçôes mini- 
mas de segurança que per- 
mitam oferecer um serviço 
efidœte". 

CORREIOS 
Selos aumentam 

A bem conhecida "COURENSE BAKERY" festejou o seu 2-. aniversàrio nas 
novas instalaçôes no 1014 Bloor St. W., corn prova do delicioso Bolo-Rei 
da casa e café para os présentes. D. Célia e Sr. José Cunha "posam" na 
fbto corn duas das atenciosas empregadas. 

E NÀO SE ESQUEÇA... 
BOLO-REI da Courense um sabor que nâo deve perder para 
a sua Pesta de Rm-de-Ano e para o Dia dos Reis. 

Lisboa - O selo de correio 
numa carta vulgar passa a 
custar 52 escudos a partir de 
hoje 03 de Janeiro, contra 
os actuais 51, foi anunciado 
pelos CTT. 
Se for "correio azul", isto é, 
teoricamente mais rapide, a 
Ifanquia passa a ser de 85 
escudos. 
A nova tabela de preços 
mantém no entante as fran- 
quias das mâquinas dos CT- 
T, ou seja, 50 escudos para 
a carta normal e 80 escu- 
dos parao "correio azul". 
Segundo os CTT, o aumen- 
to médio dos preços do ca- 
baz global de serviços é de 
dois por cento, estando o au- 
mento associado ao "cum- 
primento de padrôes de 
qualidade". 

MACAU 
Macau - Os cidadàos por- 
tugueses titulares de pas- 
saporte emitido pelas auto- 
ridades portuguesas podem 
permanecer em Macau sem 
visto pelo période mâximo 
de 90 dias, de acordo corn 
legislaçào do Chefe do Exe- 
cutive, Ho HauWah, publi- 
cada em Boletim Oficial. 
O govemo da Regiâo Ad- 
ministrativa Especial de Ma- 
cau (RAEM) anunciou tam- 
bém que os cidadàos de 34 

.IHBIWIT 

BANQUET HALL 

C^SJîmEHTÛS 

ANWERSÂRIOS 

C0MHÎÎ0ES 

BAPTIZADOS, ETC... 

Victor Couto 
Présidente 

Tel: (41 S) 537-1048 
Tel: (416) 766-5620 

Pode-nos Contactor para 
Cuidarnnos das suas PESTAS 

corn a experiência 
de VITOR COUTO Catering 

que serve 
V melhvr e mais esme/ado 

ISanqueh vu Cvpv de ^gua. 

501 Alliance Ave ■ Toronto Ounto à Black Creek) ■ M6N 2J1 
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outros paises estâo isentos 
de visto para entrar no ter- 
ritôrio, embora por um péri- 
ode de vinte dias. 

MÉXICO 
Frio 

Monterrey, México - Pelo 
menos 67 pessoas morre- 
ram nos ültimos dias no Mé- 
xico em consequêneia das 

baixas temperaturas que 
assolam alguns estados do 
pais, informaram na segun- 
da-feira as autoridades 
locais. 
As zonas mais afectadas sâo 
os estados de Chihuahua, 
Sonora,Coahuila, Nuevo 
Leon, Tamaulipas, Aguas- 
calientes e Michoaeân.- 

ÎT 

Novela. Notlcias. 
Entretenimento e Variedades. 

A maior e melhor audiência para voeê 
promover o seu produto ou négocie. 

Contacte Manuel Pereira 
(416) 260 3647 

Departamento de Publicidade 

TEIXEIRA DUARTE 
constrôi 

Luanda- Umnovohotel 
denominado Alvalade esta 
a ser construido na capital 
angolana pela portuguesa 
Teixeira Duarte, com cus- 
tos avaliados em 20 mi- 
Ihôes de dôlares (3,8 
milhôes de contes), noti- 
ciou aimprensadeLuanda. 
O edificio, pertença da 
Teixeira Duarte, Gestâo 
Imobiliâria, Investimentos 
e Parcerias, terâ de 22 
pisos, cinco subterrâneos e 
17 elevadores, cinco ca- 
ves, 183 quartos, quatre 
suites e um parque de es- 
tacionamento corn 80 lu- 
gares, ocupando na tota- 
lidade uma ârea de 21.500 
metros quadrados. 

VOICE 
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Por: Carlos Oliveira 

: QUALIDADE SEMIGUAL: 

MAIS UM ANO... 
E A VIDA CONTINUA 

Afinal, o mundo nào acabou no momento em que o relôgio bateu a 
ultima badalada da meia noite de 1 de Janeiro... 

Afinal, o mundo nâo acabou no momento 
em que o relôgio bateu a ultima badalada da 
meia noite de 1 de Janeiro... 

Os arautos do fim do mundo eram mais que 
muitos; porque era o fim do milénio <nâo é, 
mas faz de conta...) e porque o "bug" do ano 
2(XX) ia fazer corn que os computadores dei- 
xassem de funcionar adequadamente, as duas 

coisas em conjunto causando as mais diversas 
catâstrofes imaginâveis ou, pura e simples- 

mente, o fim do mundo! 
Pois bem: a montanha pariu um rato. 

Apenas um ou outro pequeno problema, que 

se calhar teria acontecido mesmo sem a 
mudança da data! Nada mais! 

Das duas situaçôes de ansiedade criadas em 

relaçâo ao fim do ano, consigo compreender 
melhor a relativa ao problema dos computa- 

dores nào lerem comectamente a data do ano 
2000 que a outra, a dos profetas da desgraça 
baseada em seja quai for a religiâo ou seita. 

É que a ameaça de falhas dos computadores 
era real; a outra s6 existia na cabeça das pes- 
soas que a proclamavam. 

Por ser real - tinha p>or base um emo de pre- 
visâo por parte de quem escreveu os progra- 

mas que comandam os computadores que 
neste fim de século XX dominam por com- 
plète a nossa sociedade ocidental - essa 

ameaça de caos provocado pelos computa- 
dores foi combatida corn nos de dinheiro gas- 
tos px)r esse mundo fora. O que vem provar 

que vivemos numa sociedade capaz - desde 
que o queira! - de emendar os seus prôprios 

erros. Assim fosse em tudo o reste... 
E por isso, felizmente, nada do essencial fal- 

hou: continuamos a ter eneigia eléctrica, àgua, 
bancos, etc. Tendo em conta os cenàrios pin- 
tados por tanta gente - escreveu-se uma 
enorme quantidade de livros e artigos, fizer- 

am-se programas de televisâo e de radio sobre 
o assunto - fica-se corn a sensaçâo que se foi 

longe de mais a assustar as pessoas quanto à 
passagem para o ano 2000. 

E se uns trabalharam para eliminar uma 

ameaça que era real, houve também muita 
gente que, aproveitando-se delà, mais nào fez 
que assustar e criar nas pessoas uma ver- 
dadeira paranoia de fim de mundo. E évidente 
que essa gente vai agora dizer que se nào 

tivesse sido assim, nada teria sido feito e a 
ameaça teria sido concretizada Compreendo 

a desculpa - hâ que defender a sua prôpria re- 

putaçào! 
Nào posso, no entante, deixar de sentir que 

essas pessoas - os arautos do caos provocado 
pelos computadores - sâo iguais às que se 
armaram em profetas do caos provocado por 

motivaçôes religiosas: e nào me estou a referir 
a qualquer religiâo em particular. 

Quem se der ao trabalho de estudar um 

pouco de histôria antiga, descobrira que em 
outras civilizaçôes os eclipses causaram um 
sentimento semelhante nas respectivas popu- 

laçôes - cada vez que havia um, em particular 
um eclipse total do sol, instalava-se o pânico 

de que era o fim do mundo! S6 que jâ tera 
havido milhares de eclipses e o mundo con- 
tinua. .. 

Esta é, portante, uma ideia antiga - a de que 
o mundo acabara. E esta certa. A nossa 
existência na Terra esta dependente do Sol, 

uma estrela que, como todas as outras, 
acabara por esgotar a sua prôpria energia, 

deixando de nos poder facultar as condiçôes 
de vida. Poderào acontecer outras condiçôes 
para acabar o mundo (refiro-me à vida na 
Terra, é claro). Actualmente, esta na moda 
falar de que poderemos ser atingidos por um 

meteorite de dimensôes tais que chegue para 
acabar com tudo. De facto, também é uma 
possibilidade - até jâ aconteceu, ou ainda 

terîamos dinossauros na Terra. Hâ, depois, 
todas as outras hipôteses résultantes da acçâo 

do homem - guerras nucleares, bacteriolôgi- 

cas, a destmiçào do meio ambiente, etc. 
Tudo isto pode acontecer. A verdade, no 

entante, é que todos estes receios de fim do 
mundo que se prendem corn questôes reli- 
giosas, sâo ideias que se metem na cabeça das 

pessoas mais ou menos influenciâveis. E hâ 
sempre os mais pobres de espfrito que se jul- 
gam profetas corn a missào de alertar - eu diria 

assustar - os outros. Sempre foi assim, 
provavelmente sempre serâ assim. 

Hâ um outro aspecto curioso. Sô a 

sociedade ocidental se mostrou preocupada 
corn a mudança da data. Sô na sociedade oci- 

dental tivemos profetas da desgraça. Para ori- 
ente, a data ou nada representou, ou foi apenas 
o prétexte para mais uma festa... 

Isto nâo impediu que as desgraças anunci- 
adas dissessem respeito a todo o mundo. O 
que se previa era o fim de toda a civilizaçâo - 
nâo apenas da que estâ instalada na nossa 

metade da Terra. 
Isto leva-me a pensar que a civilizaçâo oci- 

dental ainda nâo se curou da "doença" de se 
Julgar o centre do mundo. Ou seja, de que 
tudo se rege pelos parâmetros que estabelece- 
mos para nôs prôprios, tal como aconteceu no 
século passade (o XIX!) corn os vârios colo- 
nialismes em Africa e na Asia. Quem nào é 
como nôs, é atrasado! 

Enfim, produto de uma sociedade prove- 
nante do continente Europeu que se auto inti- 

tulou como o Velho Mundo, esquecendo-se, 

porém, que enquanto nôs vamos entrar no 
segundo milénio, os eglpcios vào comemorar 

a entrada no sétimo milénio da sua civiliza- 
çâo. .. 

Por agora, resta-me desejar Bom Ano a 
toda a gente. E, jâ agora, desejar toda a imag- 
inaçâo culinâria para aquele meu conhecido 
que comprou cinco dùzias de latas de atum, 
nào fosse haver falta de alimentes... Sem essa 
imaginaçào, o homem provavelmente nunca 
mais quererâ ouvir falar de atum.... 

PROPUTOS BORGES = HIGIENE = QUALIDADE = ECONOMIA 

PARA A SUA MESA PRODUTOS BORGES 
SUPER OU ESTABELECIMENTO 

EXIJA PRODUTOS BORGES 

AGORA, EM TODO O CANADA PRODUTOS 

LIGUE PARA 

R iimyrfiw 
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QUALIDADE SEMIGUAL: 

SANTOS: UNS DENTRO, 
OUTROSFORA! 

PAPAS: UNS SUR, OUTROS 
NÂO! 

No domingo, Novembro 21 do ano passado, o 
“Santo Padre” Joâo Paulo II ofereceu-nos (e digo isto 
corn todo o devido respeito) os ùltimos SANTOS deste 
século, prestes a findar. 

Refiro-me, claro, à canonizaçâo de dez sacerdotes, 
que perderam a vida em defesa da Fé na Espanha, e de 
dois individuos italianos, cujos nomes nâo consegui 
idoitificar. 

Os dez padres-mârtires, (nove naturais de Espanha 
e um nascido em Buenos Aires de pais espanhôis), foram 
mortos antes ou durante a Guerra Civil de Espanha, ou 
seja, no periodo entre 1920 a 1940... mais ou menos. 

Desde que foi eleito Papa em 1978, Joâo Paulo II hâ 
canonizado (incluindo a ultima dùzia) 296 santos, o que 
représenta metade da totalidade (592) de santos 
“inscritos” no SANTORAL da Igreja (7atôlica nos 
ùltimos 500 anos! 

Pessoalmente, nâo tenho pejo em confessar a minha 
profunda admiraçào por Joâo Paulo II pela “devoçâo” 
que, ao longo do seu pontificado, hâ demonstrado na 
escolha criteriosa de homens e mulheres, adultes e jovens 
dos tempos modemos (eontemporâneos), capazes e 
dignos de servirem como “modelos”a todos os Catôlicos. 

Bern haja, Santo Padre! 
E agora, se me permitem peço que me acompanhem 

numa “viagem retrospectiva” ao ano de 1969, ou 
seja, hâ très décadas atrâs, no prosseguimento do 
Concilio do Vaticano II (1962-65), e durante o pon- 
tificado do Papa Paulo VI... 

Devido à reforma gérai da Liturgia da Igreja, inspirada 
especificamente por esse Concilio, e num esforço sobre- 
humano em permanecer adentro das normas da 
exigência histôrica, o Santo Padre Paulo VI decidiu aca- 
bar com dùvidas sobre a existência de determinados 
SANTOS e retirou da lista das festas religiosas do ca- 
lendârio cristâo e do breviârio romano, cerca de 200 
nomes e celebraçôes atribuidas a santos. 

Ainda me lembro que isto, na Califômia, atingiu foros 
de escândalo histérico, sobretudo no respeitante a Sâo 
Valentim, patrono dos namorados, e Sâo Cristôvâo, pa- 
droeiro dos viajantes. Ainda hoje, fi-ancamente, hâ pro- 
testantes que usam nos carros, e trazem ao pescoço, 
medalhas de Sâo Cristôvâo ... tradicionalmente 
representado a transportar uma criança aos ombros, 
na travessia dum determinado curso d’âgua. 

Falou-se, entâo, em Santa Francisca de Roma (1384- 
1440) como padroeira dos motoristas, visto que foi 

—    —    

VOICE e m MONTREAL 
Estabelecimentos onde encontrarâ às Terças-Feiras o seu Semanârio 

favorecida, em vida, corn a presença visivel do seu anjo 
da guarda... enquanto Santa Bârbara, embora tivesse 
sido igualmente removida do novo calendârio, per- 
maneceu como padroeira dos arcabuzeiros, ca- 
nhoneiros, mineiros, marinheiros, enfim, e apro- 
priadamente, de todos quantos produzem explosôes, aos 
quais se devem juntar, por curioso paradoxo, os bom- 
beiros. 

Nâo podemos, nem devemos, esquecer ser ela pa- 
droeira, também, dos prisioneiros e arquiteetos, uma vez 
que ficou encerrada na torre dum eastelo, onde mandou 
“abrir” uma terceira janela, às duas que jâ lâ havia, e 
dest’arte honrar a Santissima Trindade. Mais ainda: 
Sempre que temos trovoada, invoca-se a intercessâo 
de Santa Bârbara! 

Muitos e bons santos, alguns deles bastante popu- 
lares, foram simplesmente “eliminados das honras dos 
altares”. (Prefiro nâo usar a expressâo “postos no olho 
da rua”, por ser demasiadamente grosseira). 

Aliâs, pelo facto do nome deste ou daquele santo nâo 
se encontrar nas conservatôrias do Registo civil ou nos 
assentos dos Arquivos Paroquiais, em nada desfavorece 
a sua presumivel santidade. 

Um SANTO jamais deixarâ de ser santo, por causa 
das fantasiosas lendas ou folclôricas tradiçôes, criadas 
à sua volta. A ùnica mudança no seu estado, adentro da 
Igreja, estâ na cessaçào da obrigaçâo dos Catôlicos 
mencionarem os seus nomes em oraçôes, designadas a 
tais santos no calendârio litùrgico. Daqui deduz-se que 
podemos rezar aos mais favoritos, corn a condiçâo de o 
nâo fazer de forma particular e pessoal. 

E assim, por exemplo, o desaparecimento de Sâo 
Valentim, (desde a Idade Média, patrono dos namo- 
rados), e Sâo Vito (ou Guido), patrono dos epilépticos, 
em nada veio diminuir a sua posiçâo como santos... nâo 
obstante a confusào, que ainda hoje subsiste àcerca des- 
tes e outros santos, tomando dificil distinguir entre his- 
toricidades e exagero fabuloso. 

A titulo de curiosidade: Sâo Vito (Guy, em inglês) 
foi (e ainda é!) o reconhecido padroeiro dos dançarinos 
e actores. Talvez por essa circunstância, desde 1954, 
existe em Las Vegas, (Nevada, USA), uma igreja 
dedicada a St. Viator, contigua aos CASINOS ... 

Além disso, incumbe-me informar que, no século XTV, 
quando uma epidemia assolou a Alemanha e os Parses 
Baixos, correu-se de toda a parte p’rô Santuârio de 
Dressalhausen onde, alegadamente, se encontravam as 

reliquias de S. Vito. Foi en 

CAFE CENTRAL PORTUGUES 
CAFÉ "LE TRIANGLE PORTUGAIS’ 
CAKA ECONOMICA DOS 
PORTUGUESES DE MONTREAL 
CASA MINHOTA 
COCO RICO 
EPICERIE LUSITANIA 
MERCEARIA SÂ E FILHOS 
MERCEARIA WARSHAW 
PADARIA ESTRELA 
PADARIA GUIZOT 
PADARIA LA JEUNESSE 
PADARIA MEDEIROS 
PEIXARIA S. MIGUEL 
RESTAURANT L'ETOILÉ D'OCEAN 
ROMADOS 
SOARES & FILHOS - MERCEARIA 

4051 St. Dominique 
20 Duluth 

4244 St. Laurent 
3959 St. Laurent 
3907 St. Laurent 
8300 Henri Julien 
4701 St. Urbain 
3863 St. Laurent 
22 Duluth 
31 Guizot 
533 Rue Lajeunesse 
500 St. Laurent 
4804 St. Urbain 
101 Est Rue Rachel 
115 Rachet Est 
130 Duluth 

Distribuido por : José Luis Monteiro Tel.: (514) 387-5765 - Montreal 

ffente e outros, menos numerosos, p’ra trâs! 

Nessa revisâo oficial da lista de santos, operada hâ 
très décadas, até mesmo os ilustres sucessores do 
Senhor S. Pedro nâo escaparam ao corte e reforma, 
que o Vaticano levou a efeito em 1969, pois que dos 
38 Papas, que haviam atingido o grau de santidade, 
apenas 15 ficaram incluidos no novo calendârio... tudo 
isto -e nâo sô- na ôbvia eonsequéncia da falta de do- 
cumentos oficiais, e conflitos histôrieos, àcerca de mui- 
tos Papas dos séculos I e IL 

Estes, e outros “eliminados”, foram “feitos san- 
tos” por Tradiçâo, antecedendo aos proeessos formais 
de canonizaçâo, iniciados em 1636. 

E assim se justifiea o provérbio: 

“Dizem os sinos de Santo Antâo que por dar dâo!” 

A Rit. t 
’«ndas 

GiPinna 
daOi 

0 Seu Supermercado 
1560 Dundas St West - Toronto 

Tel 535-9416 

Frangoskssados 
no Espeto e na Brasa 
Enchidos à Portuguesa 
Peixe Fresco eMarisco 
Carnes de Qualidade 
Raçoes 
para todos os animais 

DE COSTA 
OlMp A COSTA 

Prove os nossos proùutos : Paio, Chouriço, 
Farinheira, Salpicâo, Toucinho, Presunto, Salsichas etc. 

Tel: (905) 277-0677 

tào que a doença tomou o 
nome de DANÇA de S. 
VITO, e que consistia, afi- 
nal, nalguns passes p’râ 

PREVENIR... 
SE CONDUZIR, NÂO BEBA 

^ RAFAEL PARALEGAL SERVICES 
JOE RAFAEL Member of Paralegal Association of Ontano, coun Agent 
NANCY DE SOUSA - Office Manager MONICA DA SILVA - Assistant Manager 

742 Dufferin ST, Suite 101 
Tel. (416) 533-2222 Fax:533-3497 

Toronto, Ontario M6B 3K6 
Fora da Cidade: 1-888-679-0202 (GRÂTIS) 

 HORARIO -— 
Segunda a Sexta-feira 
9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Terça e Quinta-feira 

9:00 a.m. - 9:00 p.m. 
(Sô corn apontamento marcado) 

Sàbado: 10 a.m.- 2 p.m. 

Nos temos uma Equipa de Profissionais 
Especializados em casos de: 

Imigraçào 
• Multas de trânsito i: 
• Divôrcios ^ 
• Pensôes e Subsidies 
■ Senhorio e Inquilinato 

COM UMA EQUIPA PROFISSIONAL DE: 
• Advogados 
• Ex-Agentes Policiais 
• Serviçbs de Paralegal 
• Pensôes e Subsidios 
• Conselheiros de Imigraçào 

■1^ GARANTIMOS O MELHOR PREÇO E QUALIDADE! 
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OS a Comimidade 

^ovo 

VISTASOL 
TOURS 

A Companhia Certa Para Quem Sabe o Que Quer 

PONTE DE LIMA 

Viana do Castelo - A As- 
sembleia de Freguesia de 
Cepôes, em Ponte de Lima, 
esta desde as ultimas elei- 
çôes autârquicas, hâ cerca 
de dois anos, à espera de 
ser legalmente constituida. 
Joâo Cunha, présidente da 
Junta, que os problemas co- 
meçaram corn os empâtes 
registados nas duas pri- 
meiras votaçôes para a pre- 
sidência da Assembleia de 
Fregueâia, a que concor- 

reram José Rodrigues Cor- 
reia, apoiado pelo PSD e 
pelo PS, e Manuel Barreiro 
Calheiros, apoiado pelo PP, 
partido que venceu as elei- 
çôes para aquela autarquia. 

PESCA 
Faro - O Ministério da A- 
gricultura eDesenvolvimaito 
Rural acaba de impor novas 
regras para a captura da 
gamba branca, um dos cms- 
tâceos mais capturados no 
Pais, sobretudo no Algarve. 
De acordo corn a Secretâria 

de Estado das Pescas (SE- 
P), a medida "visa aprotec- 
çào da espécie (corn o nome 
cientifico "Parapenaeus 
longirostris"), sobretudo os 
juvQiis, face à captura exces- 
siva porparte da tfota de 
arrasto de crustâceos". 
As medidas adoptadas in- 
terditam a captura, manu- 
tençào a bordo, transbordo, 
desembarque, transporte, 
armazenamento, venda e 
comercializaçâo de exem- 
plares corn tamanho inferior 
a2,4centimetros. 

Aquilo que lhe faz falta em 

para reparaçôes râpidas e seguras 

esta à venda em ^ 

S. lOSE HOME 
Td; (4M) 923.6122; 923-7128 «MOWftRE 

S. lOSE HOME HARDWARE 

Martins S.Iosé Isidro SJosé 
556 College St. Toronto, Ont. M6G 1^1 

LISBOA 
CML 

Lisboa - A manutençâo dos 
espaços ajardinados das zo- 
nas Ocidental e Oriental de 
Lisboa vai custar à autarquia 
mais de 148 mil contos du- 
rante o ano 2000, segundo 
duas propostas a ser vo- 
tadas quarta-feira pelo exe- 
cutivocamarârio. 
Uma das propostas, subs- 
cri ta pelo vereador Vitor 
Costa, prevê a prorrogaçào 
da adjudicaçâo do "fome- 

, cimento de serviços de ma- 
nutençâo dos espaços ajar- 

! dinados intégrantes da es- 
tmtura verdelocal da zona 1 
da DMIL (Direcçâo Mu- 
nicipal de Intervençâo 
Local)"à empresa Parques e 
jardins - Projectos e Cons- 
truçôes, Lda. 

PORTO 
PJ 

Porto - A Policia Judiciâria 
do Porto detevena zona de 
Setùbal seis suspeitos de fal- 
sificaçâo de notas de cinco 
mil escudos, alguns deles 
profissionais lig^os às artes 
grâficas, foi anunciado. 
Em comunicado, a PJ référé 
que os detidos, corn idades 
entre os 40 e os 55 anos, 
residentes nas areas de Cal- 
das da Rainha, Seixal e Al- 

mada, sâo responsâveis por 
um processo que visava a 
contrafaeçào de cerca de 
um milhâo de contos em no- 
tas de cinco mil escudos. 
A operaçâo, denominada 
"Vasco da Gama", foi de- 
senvol vida entre os dias 16 
e 18 e apanhou très dos sus- 
peitos a operar corn equi- 
pamento "off-set", impri- 
mindo parte das notas. 

Câmara investe 
800 mil contos 

Ponta Delgada - A Câ- 
mara Municipal de Ponta 
Delgada vai investir, no pro- 
ximo ano, cerca de 800 mil 
contos (quatro milhôes de 
euros) na habitaçào, corn 
destaquepara realojamen- 
tos de familias carenciadas. 
Segundo uma fonte da au- 
tarquia, a verba prevista para 
o sector em 2000 représenta 
um aumento de 44 por cento 
relativamente ao investido 
este ano 

Gonnosco 
As Suas Viagens 
nâo lhe dâo preocupaçôes 

Tratamos de: 
• Documentos 

pes'^V 
Ajvinrvcs 

a\oc\os 

2-0001 

• Income Tax 
• Traduçôes 

(416) 588-8001 
Fax: 588-1022 

Toll Free 1-888-704-7405 
E-mail HOLIDAYSEASONSYMPATICO.CA 

1E59 Dun das St. W. - Toronto 
(1 block W. of Ossington)  
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Sport Angrense 

Gente e animaçào 
nào faltaram. Jovens 
bonitas e bem vesti- 
das também nào. 
A testa foi de novos e 
menos novos na 
despedida de 1999. 

Fotos em peliculas da 

"PAPELARIA PORTUGAL" 

Clube Asas do 
Atlântico 

Bastante gente e um 
baile bem "alimenta- 
do" pelo conjunto 
convidado. 
Quanto aos mais 
novos também se 
divertiam uns corn 
os outras. 

Fotos em peliculas da 

■PAPELARIA PORTUGAL" 

Sport Lusitânia 

Um conjunto veio da 
Terceira animar a 
Festa a saudaro ano 
2000 e os "verdes" 
terceirenses acom- 
panharam bem a 
mûsica para dançar, 
nào deixando a pista 
sem pares. 

Fotos em peliculas da 

"PAPELARIA PORTUGAL" 

Clube da Graciosa 

Ainda se estava em 
arremataçôes 
quando porlâ passâ- 
mos, mas o pessoal 
que enchia a casa, 
bem decorada, pro- 
metia dar boa anima- 
çào à festa do Adeus 
a 1999. 

Fotos em peliculas da 

“PAPELARIA PORTUGAL" 

y 
§ 
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90721A 

P3.^08 

P3348 
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90857A 95 

P3337 95 

P3403 95 
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94 

97 

99 

99 

96 

CrVÎC EX G 5 vel.a/c, abs, pw,pd,cass $17,995 verde IS.OOOkm 

CIVIC DXG Cpe - auto,ac,abs, $16,995 verde 39.000km 

CIVIC DX Cpe 5 vel.,ac, ain/fin $14,995 verm. 63.000km 

CIVIC Si - Cpe - auto,ac, p-rf, cass $16,995 preto 75.000km 

Voyager 3.0L - auto, p/auto, a/c. -38.0001008 cinza $19,898. 

Mazda V-6 - auto.p/v auto, am/fm -cas 80.000kms preto $ 13,995. 

Integra GS - 5 vel. teto/abrir, abs 89.000kms verm, $19,995. 

Civic EX-G - auto.abs, p/v auto 40.000kms cinza $18,500. 

Civic EX-G - auto, abes, p/v auto 25.000kms azul $18,898. 

Civic ex - h/b, auto, cass, tint, 57.000kms preto $12,995. 

Civic Si CPE-5 vel., T. abrir 148.000Kms verm. $11,995. 

Civic SE - 5 vel., a/c, am/fm cass. 69.000kms verm. $12,995. 

Civic SE - auto, a/c, am/ffn cass. 96.000kms cinza $12,995 

1999-ACCORD LX 
auto, ac, abs. h, alarme, verde. 15.000 kms. 

1997 - PRELUDE “S” 
auto, ac, abs, t. Abrir, vermelho -44.000 kms. 

3 
c 
< 

i 

$23*898^ i$24;995 
1998 GR - CHEROKEE 1999 - CR-V EX 

'«24;898""" '*287898 
* S 2343 EGLINTON AVE. W. 

(Esquina da Eglinton com a Caledonia) 

"0 Primeiro Concessionàrio do Honda Civic do Canada" Tel 789-4101 
A major e melhor seleccâo de carros usados 

LUIS CARVALHO 



FF-25 
Cronologia dos atentados 

mortais 
Lisboa - Principals factos e atentados mortais atribuidos 
às Forças Populares 25 de Abril (FP-25): 

20ABR80 - Rebentamento de petardos em todo o Pais, 
anunciando a criaçào das FP-25 para o "derrube do re- 
gime, instauraçào da ditadura do proletariado, criaçào do 
Exército Popular e implantaçào do socialismo". 

05MAI80 - Primeira acçào violenta das FP-25 com o 
assassinio de Henrique Hipolito, soldado da GNR, em 
Meirinhos, Mogadouro, num assalto às agências do BTA 
e do CPP, no Cacém. 

13M AI80 - Assassinio de Agostinho Ferreira, comandante 
do posto da GNR de Alcoutim. 

07JUN80 - Morte de José Lobo dos Santos, cliente do 
BNU da Malveira, durante um assalto à agenda bancâria. 
Na operaçào morreram também dois operacionais das 
FP-25, Vitor David e Carlos Caldas. 

03OUT81 - Morte de dois militares da GNR, Adolfo Silva 
Dias e Evaristo Costa Silva, no rebentamento de um 
carro armadilhado em Mafra. 

130UT81 - Morte de Fernando Abreu, cliente do BFB 
da Pôvoa de Santo Adriào, durante um assalto à agência 
bancâria. Na operaçào morreu também o operacional 
das FP-25 Antonio Guerreiro. 

06DEZ82 - Assassinio de Diamantino Bernardo Monteiro 
Pereira, administrador da Fâbrica de Loiças de Sacavém, 
em Almada. 

21FEV84 - Morte de dois soldados da Guarda Fiscal, 
Jùlio Cabrita Frade e Cesârio José Guerreiro, numa em- 
boscada na Praia da Falésia, Algarve. 

30ABR84 - Morte de um bébé de quatro meses, Nuno 
Manuel Pulido Dionisio, num atentado à bomba na casa 
da sua familia em Sào Manços, Evora, contra o pai. Luis 
Antonio Dionisio, ou Dionisio Luis Cirola, que saiu ileso. 
A avô, Rosa Caeiro Pereira, 79 anos, acabou também 
por morrer vitima de um ataque de coraçào. 

29MA184 - Assassinio de Rogério Baptista Canha e Sa, 
administrador da Gelmar, em Santo Antonio dos Ca- 
valeiros. 

19JUN84 - Inicio do desmantelamento policial das FP- 
25 - operaçào Orion. 

23MAR85 - Assassinio de Alexandre Ferreira Souto, in- 
dustrial da Marinha Grande, junto ao restaurante da antiga 
FIL, em Lisboa. 

19JUL85 - Assassinio de José Manuel Barradas, "arre- 
pendido", na Costa da Caparica. 

15FEV86 - Assassinio do director-geral dos Serviços Pri- 
sionais, Gaspar Castelo Branco, em Lisboa. 

19SET86 - Ultima actividade conhecida das FP-25: 
atentado corn très engenhos explosivos no Empreen- 
dimento Turistico Jardim do Vau, em Portimào. 

16AG087 - Morte do agente da PJ Âlvaro Militào, numa 
perseguiçào em Lisboa a très elementos das FP-25. 

Em cerca de 100 assaltos a bancos e carrinhas de valores, 
as FP-25 terào arrecadado mais de meio milhào de contos, 
de acordo corn as noticias publicadas na altura. 
Na extensa lista de crimes atribuidos às FP-25 de Abril 
constam, nomeadamente, roubo de explosivos, atentados 
ao Royal British Club, à casa de Tomâs Rosa, ao ministério 
do Trabalhp, ao Tribunal da Boa-Flora, ao director de Fi- 
nanças de Evora, Penitenciâria de Coimbra, embaixadas 
dos Estados Unidos e da Africa do Sul e COMIBER- 
LANT (NATO). 

2000 
Mil turistas ao 

assalto 
Dar es Salaam - Mais de 
mil turistas estrangeiros vâo 
escalar o monte Kilirnanja- 
ro, o pico mais alto da Africa, 
para celebraçâo da passa- 
gem para 2000, disse fonte 
do sector turistico na Tan- 
zania 
"Esperamos mais de mil 
pessoas para participarem 
nessa expediçào, apesar da 

explosâo das tarifas de oca- 
siâo por causa das conse- 
quências nefastas para o 
meio ambiente", disse James 
Lembeli, porta-voz da Au- 
toridade dos Parques Na- 
cionais daTanzânia 
A entrada no parque natu- 
ral do Kilimanjaro passarâ 
de 25 para 50 dôlares por 
pessoa para os turistas, dis- 
se. O monte tem 5.895 qui- 
lômetrosnocume. 

misUim 

■ QUALIDADE 

Ano arranca nos 
Açores 

Ponta Delgada - Os aço- 
rianos entram em 2000, ano 
de eleiçôes regionais, corn 
mais dinheiro no bolso - em 
Janeiro o imposto sobre 
rendimentos singulares (IR- 
S) baixa mais cinco pontos 
percentuais nas ilhas, pas- 
sando a ser menor em 20 
pontos que as tabelas naci- 
onais. 
Por decisào da Assembleia 
Legislativa Regional os pen- 
sionistas corn reformas mais 
baixas passarào abeneficiar 
de um complemento de 
pensôes de seis contos ( 30 
euros) e os foncionérios aço- 
rianos recuperam uma com- 
pensaçào salarial pelos 
chamados "custos de insu- 
laridade" de que benefi- 
ciaram no passado. 
Esse subsidio poderâ atingir 
os 8,5 contos/mês (42,5 
euros),variando conforme 
os vencimentos de cada 
ftincionârio. 
O pacote legislative apro- 
vado pelo parlamento aço- 
riano paracompensar a po- 
pulaçâo residente dos cus- 
tos acrescidos da vida em 
ilhas contempla, ainda, acri- 
açâo de um salârio minimo 
superior no arquipélago em 
cinco pontos ao que vigora 
no Pais. 
Alegando que um salârio mi- 
nimo maior nas ilhas preju- 
dica as pequenas empresas, 
a Câmara do Comércio e 
Industria dos Açores pediu 
a inconstitucionalidade do 
respective diploma, mas o 
ministre da Repùblica assi- 
nou-o, tal como o fez em 
relaçào as restantes medidas 
do pacote aprovado no par- 
lamento contra a vontade do 
Govemo Regional do PS. 

EIJA 
Chalmette, Louisiana - 
Um rapaz de 13 anos foi 
mortalmente atingido a tiro 
no dia de Natal por um 
companheiro que recebera 
uma caçadeira como pré- 
senté, informou no domingo 
a policia do estado norte-a- 
mericano da Louisiana. 
Segundo uma fonte policial, 
a vitima, John Hanley, apa- 
rentemente colocara-se à 
trente do atirador, de 12 a- 
nos, quando a arma dis- 
parou,tendo sido atingido na 
cabeça. 
A fonte adiantou que o caso 
esta a ser tratado como um 
disparo acidental e nâo 
foram apresentadas quais- 
queracusaçôes. 
A vitimamorreu num hospi- 
tal no sabado à noite em con- 
sequêneiados ferimentos 
sofiidos. 
Os dois rapazes tinham 
estado a praticar tiro ao alvo 
no sâbado numa area de 
bosques na localidade de 
Poydras, a cerca de 24 qui- 
lômetros a sudeste de Nova 
Orleâes. 
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ESTAÇÂO de Serviço 
corn Gasolina e Gasôleo 

CERTIGARD 

Tel. 416- 

532-4971 

Bombas de Cas e Diesel 

BBERTBS ao DOMINGO 

HARBORD 354 Ha,bord St. 
Toronto 

SERVICE CENTRE (NOCRUZAMENTO-CRAWFORDST.) 

REPARAÇÔES MECÂNICAS 
VENDA DE PNELS 
E ACESSÔRIOS 
PARA TODAS AS MARCAS DE CARROS 
• Americanos • Japaneses • Eurooeus 

JOHN CUSTÔDIO 
& LUIS RODRIGUES 
E COLABORADORES 

<2rôsT^e,ro 
g 

jTrio 

OAKWOOD SERVICE CENTRE 

PETRO-CANADA 

260 OAKWOOD AVE, TORONTO] 
(a N. da St Clair Ave West) 

Tel: (416) 658-0108 

BOMBAS de GASOLINA 

OPEN 
from 7 a.m. to 7 p.m. 

BBERTAS ao DOMINGO 

com OFICINA MECÂNICA 
e Mecânicos Licenciados 

APTOS a reparar todas as marcas de carros 

Antonio & Manuel Rodrigues 
e seus coiaboradores 
apresentam a toda 
a Comunidade 
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4'^flBREU REFRIGERATION LTD, 

Contractor Português 
Chame: J.ABREU 

•VENDAS• SERVIÇO 

• INSTALAÇÔES•REPARAÇÔES 

Tel. (416)531-1801 
FAX; (416) 531-5397 

  
VOICE 

Rqiiesentante Ofidal da 
REPRESENTANTE OFICIAL DA 

IBI i-i I i-i—I 

vendemos e compramos 
Equipamento 

NOVO e USADO 

s,«o 2000 

REPRESENTANTE Oficial i 
das Mâquinas de fazer gelo * 

HOSmZAXI 

c 
3 
î n Dufferin Drug Mart 

VÊNHO da MADEIRA 
O jomal "Publico" anunciou, ontem, que foi a descoberta, 
junto à Torre de Londres, em Inglaterra, a garrafa de vinho 
selada mais antigo do mundo. Trata-se de um Vinho Ma- 
deira de 1679 e pertenceu ao artilheiro-mor da Inglaterra. 
O novo recorde do Mundo, nesta matéria, pertence agora à 
Madeira e veio destronar o Tokay doce da Hungria, de 
meados de 1680. O achado foi feito por uma équipa de 
arqueôlogos que escavava a garrafeira de um militar bri- 
tânico do século XVII. Segundo o "Publico", a garrafa esta 
ainda selada e corn vinho bem preservado. 

Contactado pelo DIÂRIO, o historiador Alberto Vieira pre- 
sume que se trate de um Sercial, uma vez que os cientistas 
britânicos dizem que a bebida tem um paladar nào muito 
agradâvel, pois trata-se de uma versâo de vinho nào ge- 
neroso, ultra seco. 

Para Alberto Vieira, outra coisa nào séria de esperar uma 
vez que, na segunda metade do séc.XVII, nào havia "Ma- 
deiras" licorosos. O paladar pouco agradâvel é um sinal da 
autenticidade do achado porque révéla um processo de 
vinificacào diferente do actual. Os testes cientificos e as 
provas organolépticas revelaram que o vinho tem um sabor 
muito seco e âcido. 

Aceitamos 
TODOS os Pianos de Seguro 

incluindo WCB 

OtSCOHtOS 

pajaSenio»** 

HORÂRIO 

2H, y-s, SH. e 6"s. 
das 9 h às 20 h 

4-s. feiras e Sàbados 
das 9 h às16 h 

(416) 68.1*0058 

ENTREGAMOS 
GRÂTIS 

as Receitas Aviadas 

TemosPessoal 
aFalarPORTUGUÊS 

1670 Dufferin Street - Toronto (junto à si Clair, no Medical Centre) 

EM TORONTO 

1000 College St, 
(junto à Gas Station) 

Tel. (416) 539-8239 

Qom remodelaçôes 
para melhor 
servir 
os Clientes 

GHUSRASaUEIBA-GBILL 

(/otos de 

TEMOS AGORA 
SERVIÇO de CATERING 

p/Festa$ familières 
Comunhôes, etc 

Salào 
todo envidraçado 

^ para as suas 
^ Restas Especiais 

Tel. (905) 273-9438 
EM MISSISSAUGA 

VOICE 

33 Hilicrest Ave 
(Hwy 10 e a norte da Dundas E.) 

Segundo o "Publico", é provâvel que o vinho seja da colheita 
de principios ou meados da década de 70 do séc.XVÜ. O 
vinho tera sido entào embarcado da Madeira paras as co- 
lônias britânicas nas Caraibas e regressado depois à Ingla- 
terra. 

Recorde-se que antes desta descoberta, O madeira mais 
antigo que se conhecia era 100 anos mais novo e datava de 
1970. Outras descobertas importantes de Madeira acon- 
teceram no Kremlin, na Russia, e nos Estados Unidos, na 
casa de Thomas Jefferson. 

Para Alberto Vieira o achado "evindencia a existência de 
fortes relacôes comerciais entre a Madeira e a Inglaterra 
na segunda metade do século XVII". uma relaçào que tor- 
na visivel a importância que sempre tiveram os comerciantes 
ingleses na exportaçào de Madeira. 

Os arqueôlogos encontraram ao lado da garrafa fechada 
outra garrafa, da mesma colheita, J a aberta corn quase todo 
o vinho no interior. Originalmente o vinho deveria ter 10 ou 
12% de alcool e um conteùdo de açùcar muito baixo. Con- 
tudo, passados 320 anos, o seu nivel de alcool desceu até 
aos 6% mas o seu gosto e textura parecem ter-se mantido 
inalterados. 

Pelo cheiro e sabor ainda é reconhecivel como um Madeira 
muito seco, estando os cientistas espantados corn o seu es- 
tado de conservaçào. Facto que se atribui ao âcido tartârico 
adicionado, na época, para conservar o vinho. 

Instado pelo DIARIO a pronunciar-se sobre os dividendos 
que a Madeira poderâ retirar de uma tal descoberta, Alberto 
Vieira disse que tudo dépende de uma eventual campanha 
de "marketing". 

É certo que a Regiào nào poderâ reivindicar a garrafa uma 
vez que, por norma, os achados arqueolôgicos sào dos paises 
onde tais objectes sào encontrados. 

Aberto Vieira sugere que as autoridades madeirenses entrera 
em contacte com as suas congénères londrinas para que, 
pelo menos, a garrafa venha à Regiào para uma exposiçào 
temporâria. Emanuel Silva 

BOAS-VINDAS AO ANO 2.000 
num Salào Paroquial 

Os paroquianos da Igreja de S. Sebastiào tiveram a sua 
testa de Fim-de-Ano corn mûsica, boa comida e dança, 
pois tristezas nào pagam dividas. Passando corn aiegria 
e despreocupaçào algumas horas, a confraternizaçào 
ajuda-nos a levar "a nossa cruz" corn mais paciência. 

ESTÂTUAS 
Na Praça Municipal - 
Nathan Philips Square - as 
iluminaçôes natali-cias 
cintilavam na noite de 
Fim-de-1999, emoldu- 
rando as diversas estâ- 

DE GELO • 
tuas de gelo, sob o tema 
2.000, apresentadas por 
vârios escultores (alguns 
até da América vieram) 
num concurso anual que ja 
tem anos, promovido pela 

FOGUETES 
City Hall. 

A baixa citadina estava 
cheia de gente (largos 
milhares) que se movi- 
mentavarr. entre a Yonge 
St. e 0 Harbourfront Cen- 

NOS CÉUS 
tre, na espera ansiosa do 
espectâculo de fogo de 
artificio e laser que tornou 
a CN Tower em mâgica fan- 
tasia e iluminou em chuva 
de cores a zona portuâria. 



3 de Janeiro de 2000 13 3^oici: 

-.4- 

mè 
ÿl^Ppi 

: QUALIDADE SEM IGUAL: 

T' 

BANCO ESPIRITO SANTO 
T', 

- 
m 

C"" 

5&i 

Deseja a totfos os Clientes 
e a Comunidade em Gérai um 

Prôspero Ano Novo 
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O SEU BANCO DE SEMPRE 
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TORONTO “ Representative Office 

1087, Dundas St. West - Toronto 

ONTARIO - M6J 1W9 - Tel.: (1-416) 530 1700 

1-800-794-8176 - Fax: (416) 530-0067 

BESDIrecto - 1888 591 86 08 
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BANCO ESPIRITO SANTO 
I 

O SEU BANCO DE SEMPRE 

Casa da Madeira 

O seu présidente 

Salomé saûda o Novo 

Ano junto a Mico 

Jacinto, um bom 

amigo dos madeiren- 

ses, na bonita sede 

do Clube, em Toronto 

cheia de convivas. 

Fotos em peliculas da 

“PAPELARIA PORTUGAL" 

Restaurante 
Aveirense 

A sala cheia onde 
Nazaré Productions 
foi O animador da 
noite. Apôs uma boa 
refeiçào... é necessâ- 
rio "dar ao pé"! 

Fotos em peliculas da 

"PAPELARIA PORTUGAL" 

Casa Cultural de 
Vila do Conde 

Pesta é Pesta!... E os 
Vilacondenses 

enchiam o salào que 

foi do "Pirst" corn 
muita alegria e 
"Bailarico" bem 

animado. 

Fotos em peliculas da 

"PAPELARIA PORTUGAL" 

Lareira 
Restaurante 

A pista era pequena, 
mas muitas caras 
conhecidas anda- 
vam por lâ. Alegria a 
"rodos", apôs um 
magnîfico Jantar 
como é habituai na 
"Lareira". 

Fotos em peliculas da 

"PAPELARIA PORTUGAL" 
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Talho RUl GOMES Nas vésperas de Natal, 
como jà é habituai hâ 
varies anos, Rui Gomes e 
sua esposa fizeram festa- 
convivio corn parte do 
pessoal e alguns amigos 
que apareceram na oca- 
siâo. 

O sentido é, de facto, 
manter um bom relaciona- 
mento e convivio entre 
todos, aproveitando a 
altura natalîcia para refor- 
çara "familia" comercial do 
Talho RUI GOMES, que 
tem vindo a acumular 
sucessos comerciais pelo 
nome e qualidade dos 
seus produtos. 

A todos "VOICE" deseja 
continuaçâo de boa saüde 
e prosperidade. 

Joe’s Garden 
Centre & Grapes 

Joe’s Grocery 
"Bom 

^^2000 
numa loja 
Mercearia COMPLETA 
Végétais • Carnes 

na outra 
Equipamento para o seu vinho 
e TUDO para o seu jardim 

1921-1923 Davenport Road 
Toronto 

T. (416) 656-7250 VOICE 

Churrasqueira 
0 FOGAREIRO Ltd. 

T. 1416)656-8455 

Ano Nlovo 2000 
CheiodePaz 
e Alegria 

423 B Rogers Rood, Toronto 

TRABALHO 
FORÇADO 

Nova lorque- A industria 
e o Estado alemaes vao 
oferecer entre sete e oito 
mil milhoes de marcos (3,8 
a 4,4 mil 
milhoes de dolares) para 
indemnizar os antigos tra- 
balhadores forçados sob o 
regime nazi. 
Segundo fontes prôximas 
das discussôes, a oferta 
devera ser 
feita durante as novas 
negociaçôes em Washing- 

ton, quarta e qumta-feira 
prôximas, entre os re- 
présentante dos govemos 
alemào, norte-ameiicano e 
israelita, da indùstria alemà 
e das vitimas. 

PARIS 
Carne bovina britânica 

Paris - A França confirma 
a sua récusa de levantar o 
embargo à came de bovino 
britânica, invocando pre- 
cauçôes sanitârias, decla- 
rou o ministre da Agri- 
cultura, Jean Glavany, no 
Parlamento. 

"Sabemos que tomando 
esta decisào, estâmes em 
contradiçào corn uma de- 
cisâo comunitâria", sali- 
entou o responsâvel tran- 
ces. 
"É necessârio encontrar 
meios de sair dessa po- 
siçâo (...) dizendo à 
Europa que o parecer dos 
cientistas franceses é um 
elemento novo na gestâo da 
crise e que esse elemento 
novo deve ser tornado em 
conta pelas autoridades 
europeias", salientou. 

TCHETCHFi^IA 
Moscovo - O governo 
msso decidiu desbloquear 
180 milhôes de rublos (7,2 
milhôes de dôlares) para 
os refugiados da Tchetché- 
nia (Caucase russe), no- 
ticiou a agêneia Itar-Tass. 
O numéro total de deslo- 
cados eleva-se actual- 
men te a 118.110 pessoas, 
105.271 das quais na 
repùblica da Ingüchia, de 
apenas 300.000 habitan- 
tes, segundo o ultimo ba- 
lanço do Ministério das 
Situaçôes de Emergência. 

Tel. 538^888 

Para Servir a 
Comunidade "à Portuguesa" 

«7 Four Aces Snack-Bar 

Deseja a Toda 

Café Expresso 
Petiscos "à portuguesa” 
Bifana "à casa" e Boa Cerveja! 

a Comunidade 

2000 
1595 Dundas St. W, Toronto 

(perto da Brock Ave) 
VOICE 

FERNANDA’S Cabeleireira 
• Permanentes 
• Coloraçâo l'eliz Ano No>oo 
* Corte 
Tudo Serviço Profissional para 
os seus cabelos e beleza pessoal 

Tel: 1416) 535-3012 

Sâo os nossos | 
ôolos pat'a Todos 

1104 College Street 
VOICE (junto à Dufferin) 

f-ioroicii 

: MAR ALTO .«^IIPFRMlRkFT 

37 Holland Street W. - Bradford 

MERCEARîAS E Tel. (905) 
PEIXE FRESCO 7754)408 

*Enchidos à portuguesa 
•Vinho e Mosto 

£nfresasaodomfci/io 
CR(4TIS 

QUE O ANO 2000 
TRAqA MAÏS pAZ 

E AlEqRÎA 

Pôvoa de Varzim, 24-12-1999 

Mensagem de NATAL e Ano NOVO 

DE JACK CARVALHO 
para a Comunidade Portuguesa 

Carissimos Amigos Luso-Canadianos: 

Quero nesta mensagem de Natal e Ano Novo, 
mais uma vez dizer-vos que sempre que me 
levante de manhà e sempre que o sol nasce, 
lembro-me de vos corn muita saudade e carinho. 
Fosteis vôs, Comunidade Portuguesa, que me 
ergueste para eu poder seguir uma caminhada 
de grande sucesso (de muito trabalho), mas 
sucesso esse que partilho convosco, nunca me 
esquecerei de todos vôs, corn quem, que de perto 
ou de longe tive o prazer de trabalhar, conviver, 
dialogar e partilhar corn aqueles que mais 
precisavam, nâo sô materialmente, mas também 
noutras âreas mais necessitadas. 

Comunidade Portuguesa, em especial de Toronto, 
quero expressar aqui nesta mensagem de Natal 
e Ano Novo, para vos desejar um Santo Natal 
cheio de tudo que é bom para vôs que tudo 
mereceis neste mundo tào complexe e difîcil para 
toda a Humani-dade e onde vôs, que deixaste o 
vosso lar, os familiares (pais, avôs, irmào, amigos, 
etc), para tentar uma vida melhor e felizmente o 
Canadâ, grande pais de exemple do mundo, 
acolheu-vos corn grande carinho, sem diferenças 
e hoje a Comunidade Portuguesa de Toronto é 
reconhecida em todo o Mundo corn prestigio, corn 
respeito, e é claro, sinto-me muito honrado por 
ter tido a oportunidade (dada por vôs de a ela 
pertencer, portante aqui expresso os meus 
parabéns de sucesso reconhecido e do trabalho 
desenvolvido por todos. 

Caros amigos, estâmes à porta do Novo Milénio, 
onde eu vos quero desejar um Milénio corn um 
future risonho, principalmente para aqueles que 
ainda nâo encontraram a Estrela da Esperança 
que é essencial para a nossa vida privada, pûblica 
e profissional e para tudo que hoje se enfrenta 
no dia a dia. 

Que o Novo Milénio traga também um future 
transparente e lûcido para os vossos vindouros 
Luso-Canadianos. 

Esta é a Mensagem de Natal e Ano Novo deste 
sempre vosso amigo e sempre no vosso coraçâo. 

Jack Carvalho 
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A LOJA DO SENHOR 
MANELINHO 

Manuel Louro, 82 anos de vida. Hà 72 anos que esta 
atrâs de um baicâo em Aldeia Nova de Sâo Bento (A- 
lentejo). Hâ 72 anos que atende os fregueses. Hà 72 
anos que, praticamente, nâo sabe o que sâo férias. Hà 
72 anos que vê as outras lojas abrirem e fecharem. A 
dele, continua de portas abertas, corn preços escritos à 
mâo e apregoados ao "mil - reis". Uma vida retalhada a 
metro, com a satisfaçâo do cliente garantida... 

Fazem "bicha". Chegam a estar na Iqja do senhor Mane- 
linho,seteaoito fregueses encostadospelobalcào: homens 
de mâo no bolso, mulheres vestidas de prêta, corn xailes 
pela cabeça ou corn a bata de frazer por casa. As escolhas 
sâo demoradas, mas faz-se conversa como quem puxa 
pelo fiodameada. 
"Senhor Manelinho, traga là se faz favor aquelas mê- 
las que me mostrou a semana passada. Sâo ao mes- 
mo preço? O meu Bento vai ficar todo quentinho...", 
diz a moça corn casôrio jâ marcado. "Isto nâo tem au- 
mento de preço", responde o vendedor. 
Hâ 72 anos que é assim. Desde os 10 anos de idade que 
Manuel Louro, de porte direito e trata delicado, esta a- 
trâs de um baicâo Por esses tempos, acabadinho de sair 
das aulas da senhora professora, jâ o menino Manelinho, 
dente do oficio que o havia de fazer um homem de negô- 
cios, trocava as süabas do quadro de pedra por recortes 
coloridos de chita, riscados e gorgorinas, para fazer aven- 
tais, salas e calças para homem. Cortava-os ao seu jeito, 
corn "medida à conta" pelo freguês Por botôes de lata, 
que nâo havia outros para costurar as cal cas dos homens, 

.que madmgavam para trabalhar nos campos. Botôes de 
lata passados de umas calcaspara as outras, cosidos e re- 
cosidos em tempo de miséria A tàlta de dinhdro, trocavam- 
se uns metros de tecido por ovos e chouriços, criados 
corn o gosto da terra. 
Se havia caloteiros? "Sempre houve e hâ-de haver, mas 
alguns, nesse tempo, era obrigados a sê-lo, pois nâo 
tinham dinheiro para pagar." Mas as pessoas iam sere- 
mediando. Esticavamdaqui.compunhamdali. Ascamisas, 
ao tim de alguns anos, de tanta remendo, jâ nâo pareciam 
as mesmas. Assim como as meias usadas à semana, feitas 
de pano cru, que custavam dez tostôes 
"Aborrecem-me as ferias. S6 de hâ uns anos para câ 
comecei a gozà-las. Sempre que o fazia avisava os 
clientes, aflxando os dias da minha ausência Mas 
muitos dias antes da data do regresso, jâ havia vol- 
tado. Sinto vontade de trabalhar", explica. 
E agora, senhor Manelinho, corn tanta histôria nesta casa, 
corn tanta gosto pelo trabalho, corn 72 anos de baicâo, o 
que vai fazer no ano 2000, depois de deixar esta loja? 
"Nâo me fale nisso, senâo ainda mudo de ideias e 
nâo trespasso a loja." 

VOICE VOICE 

OFICIAL DA FORÇA AEREA 
Lisboa - Um estudante universitârio de engenharia 
informâtica que prestou provas para oficial da Força 
Area (FAP), em Lisboa, foi 'rejeitado' quarta-feira por 
jâ ter sidq praça noutro ramo militar. 
Ricardo Angelo Rosa Vardasca, segundo marinheiro 
na Armada entre Maio de 1996 de Janeiro de 1998, 
foi dado como apto nos testes psicotécnicos e médicos 
realizados pela FAP. 
Mas disseram-lhe depois, como contou que nâo séria 
incorporado, por as praças de outros ramos das Forças 
Armadas nâo poderem eoncorrer a oficial da FAP de 
acordo com um despacho intemo. 
Em causa,-segundo disse à Lusa fonte oficial da Força 
Aérea, esta a norma do Estatuto dos Militares das 
Forças Armadas que impede um militar de auferir um 
salario inferior ao que jâ recebeu anteriormente - o 
que nâo foi explicado a Ricardo Vardasca, estudante 
do 2/o ano do Instituto Politécnico de Leiria. 
Ou seja, o jovem candidate ganhava mais como 
segundo marinheiro em Janeiro de 1998 do que iria 
receber agora como aspirante a oficial. 

Orçamento 
Câmara Ponta 

Delgada 
Ponta Delgada - A 
Câmara de Ponta Delgada 
destina a ârea dos trans- 
portes e comunicaçôes qua- 
se metade das verbas do seu 
piano de actividades para 
2000, num montante global 
de 5,4 milhôes de contas 
(27 milhôes de euros), re- 
velou fonte autârquica. 
A proposta de Orçamento 
camarârio, aprovado em 
reuniâo de vereadores, pre- 
vê gastos municipals de seis 
milhôes de contas (30 mil- 
hôes de euros), dos quais 
600 mil (très milhôes de 
euros) representam despe- 
sas correntes. 

BRAGANÇA 
Bragança - Os alunos do 
Instituto Politécnico de Bra- 
gança aderiram em massa a 
uma vigilia pelo colega da 
Escola Superior de Educa- 
çâo que faleceu sâbado na 
sequência de um acidente 
durante um exercicio, na 
aula de Educaçâo Fisica. 
O caso chocou toda a co- 
munidadeescolar pela for- 
ma trâgica comoperdeua 
vida o jovem de 21 anos 
Romeu Filipe, natural de 
Aguedae alunodoprimeiro 
ano do curso de Educaçâo 
Fisica, da Escola Superior 
de Educaçâo de Bragança. 

mm 
PARA A CONSERVAÇÂO, MANUTENÇÂO E 

REPARAÇÂO A SOLUÇÂO ESTÂ EM USGAR MOTORS 

AOS CLIENTE 

E AMIGOS 

FAZEMOS O 

MELHOR 

PARA A 

VOSSA 

SEGURANÇA 

José Almeida 

Aos nossos Cliente 
e amigos 

desejamos 
prosperidade no 

ano 2000 

Manuel Carvalho 

(Perto do crüzamento da Dufferin -Toropto) 

TEL.: (416) 535-5626/535-5235 
Pode chamar durante as 24 horas 

o»!®. 

T. 537-0322 
1135 College St. 

(perto da Dufferin) 

Fetiz 

e Aiegre 2000 

Servimos 
ALMOÇOS 
e Sandes 

SUPERMERCADO 

COM OS PREÇOS 
MAIS PERTO DA SUA BOLSA 
VISITE-NOS 

o 

Tel. 533-6691 

tî/îm ra' 
1441 Dundas St ,W. 
Toronto (junto à Gladstone) 

J[[oiïo Am 
^e^iz t PnospeiLi 

Tel: (416) 593-9495 
( PARA ENCOMENDAS) 

152 Augusta Ave,Tbronto 

^ ^&Œusitania 
SUPERMARKET LTD. 

\ 

VEGETAIS E FRVTAS SEMPRE FRESCOS 

COMIDAS PORTUGVESAS 

CARNES FRESCAS E 

DEUCIOSOS ENCHIDOS da Casa 

PEPPER'S CAFE 
Your Neighbourhood Café! 

|L.L.B.O. Tel. (416) 531-3146 Pmnlfitârinl 

Joe Rodrigues 

189 Wallace Ave (at Landsdowne) - Toronto 

P»** teW 
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SEHV/CE STATION INC. 

Afinaçâo de Motores 
Transmissôes 
Alinhamentos 
Bate-Chapas 
Pinturas de Garros 
Serviço de Reboque 
Partes e Acessôrios 
Reconstruçào de Motores 

SERVIÇO GARANTIDO TEL: 534-1141 
1244 Dundas St. West, Toronto 

Reparaçôes em TOPAS as Marcas de carros e camiôes 

Estaçâo de Serviço 
Serviço de Reboque Afinaçôes (tune-up) 
Mecânica gérai Travôes 

Transmissôes, etc 

Tel. (416) 535-7565 
998 College Street - Toronto 

Canadiana detida 
Burlington, EUA - Uma 
canadiana detida no domin- 
goem Vermont (nordeste 
dos EUA) an companhia de 
uma argelino tem ligaçôes 
corn um grupo radical is- 
lamista argelino, indicaram 
osprocuradores fédérais. 
Lùcia Garofalo, de 35 anos. 

originâria de Montreal, havia 
sidointerpelada corn Boua- 
bide Chamchi, de 20 anos, 
no posto de BeecherFalls na 
fronteira dos Estados Unidos 
corn O Canada. 
O casai fora acusado na 
terça-feira por usar passa- 
porte falso ffancês e aten- 
tado às leis norte-ameri- 
canas inerentes à imigraçào. 

Pirata informâtico 

Nova lorque - David 
Smith, O pirata informâtico 
que esta semana se declarou 
culpado de ter criado o virus 
Melissa, chegou a ser con- 
tratado, como técnico de 
programas de computador, 
pela Universidade de Rut- 
gers, de Nova Jersei, foi re- 

velado sâbado. 
Um porta-voz da univer- 
sidade explicou que Smith, 
31 anos, foi contratado, a20 
de Setembro, pelas suas 
qualificaçôes profissionais 
como programador, depois 
de ter respondido a um a- 
nuncio nos jomais e sem que 
a instituiçào o reconhecesse. 

"CEUS ABERTOS" 
Lisboa - Portugal e os Es- 
tados Unidos da América 
(EUA) assinaram quarta-fe- 
ira, em Washington, um a- 
cordo de "céus abertos", que 
permite aumentar o numéro 
de voos a realizar pelas 
transportadoras aéreas dos 
doispaises. 
"Esta é primeiro acordo de 
céus abertos que Portugal 
assina, um acordo tendenci- 
almente liberalizador, que 
permite tlexibilizar uma sàie 
de operaçôes aéreas", disse 
0 porta-voz do Instituto Na- 
cional de Aviaçâo Civil 
(INAC). 
No âmbito do acordo, as 
transportadoras aéreas 
portuguesas (TAP) e norte- 
americanas passarâo a ter 
acesso a um maior numéro 
de mercados e de passa- 
geiros, adianta um comuni- 
cado divulgado pelo INAC. 

Ponte da Barca 

Viana do Castelo - As 
buscas nas âguas da albu- 
feira do Lindoso, em Ponte 
da Barca, para encontrar o 
corpo de um jovem que se 
pode ter suicidado, foram 
defmitivamente dadas por 
encerradas, informou fonte 
dos Bombeiros locais. 
Mergulhadores profissionais 
oriundos da Finlândia, Itâlia 
e Espanha estiveram, desde 

a passada segunda-feira, er 
volvidos nas buscas, ma 
nào encontraram o desa 
parecido - José Daniel Dia 
da Silva, de 27 anos, natu 
ral de Giela, Arcos de Val 
devez. 

ENSINO 

Coimbra - Vera Almeida i 
uma jovem déficiente mo 
tora que se viu obrigada i 
deixar a Universidade d< 
Coimbra (UC) e tirar un 
curso on Inglaterra, onde Ih 
sao oferecidas condiçôei 
que nào conseguiu obter nc 
seupais. 
Natural de Miranda do Cor- 
VO, Vera Almeida entrou pare 
a Faculdade de Letras da 
UC em 1996, e, apesar de 
nào tf equentar as aulas, de- 
vido à falta de condiçôes 
que o permitissem, faltava- 
Ihe uma disciplina para con- 
cluir o 2/o ano do curso de 
Linguas e Literaturas Mo- 
demas(Inglês/Alemào). 
Depois de très anos de ex- 
posiçôes sobre a situaçào e 
depedidos de apoio infhiti- 
feros aos organismes res- 
ponsâveis, a jovem candida- 
tou-se a universidades de 
Inglaterra e foi aceite na de 
Kent, ondedesde Outubro 
ifequenta o curso de Estu- 
dos da Cultura e Lingua In- 
glesa 

[T mQ 

raMtt POMIOI 
TEMOS PARA SI 

PEiXE Fresco, Seco & Congelado 
MARiSCOS 
E MUITO MAIS... 

IMPORT - EXPORT 

Aos nossos Clientes e 
Amigos desejomos 

Feliz 
e Prospéra 

o Novo 
222 Ossington Ave, 

Toronto (junto à Dundas W.) 

TeL (416) 537-6276 
iSÊseL il. 



EI3IIOPA 
BAKERY 

ABERTO 7 Dias na Semana 
DAS 6 DA MANHÂ ÂS 10 H DA NOITE 

• GRANDE VARIEDADE de Pao 
e Pastelaria Fina 

PÀO DE CENTEIO, 
. QUEM NÀO PROVOU, 
i NÀO SABE O QUE PERDEU... 
Î VENHA EXPERIMENTAR, 

POIS VAIADORAR. 
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352 Oakwood Ave - Toronto 
{junto à Rogers) 

Tel. 651-1780 

• BOLOS para TOD AS 
as Ocasiôes Festivas 

Variedade de SALGADOS e 
PASTEIS de Massa Folhada 

• Banca de 
REFEIÇÔES QUENTES 

Ajiua 20oo, 

® outras 
l^oces 

^^ionais 

VENEZUELA 
Embaixador portugues 

Caracas - O embaixador português em Caracas admitiu 
ter dado "um passo em falso", quando viajou para Por- 
tugal um dia depois da tempestade que assolou a Ven- 
ezuela, mas referiu "nào tero dom de adivinho". 
O embaixador de Portugal em Caracas, Castro Brandào, 
em declaraçôes, citou o jomal "El Nacional" que na vés- 
pera de partir dava conta de mais de 31 mortos na tragédia 
que se abateu sobre o Estado Vargas, devido às cheias. 
Castro Brandào deixou a Venezuela na madrugada de 
sexta-feira, 17 de Dezembro, e a ediçào do jomal que ci- 
ta é a de quinta-feira,com noticias de quarta-feira. 
Regressou a Caracas na terça-feira seguinte, acom- 
panhando o secretàrio de Estado das Comunidades, que 
se deslocou à Venezuela para acompanhar as operaçôes 
de socorro e apoio, nomeadamente à comunidade por- 
tuguesa. 
O embaixador esclareceu ainda que "as cheias se vinham 
prolongando hà Jâ 15 dias" e que "a cifra dos 31 mortos 
nào era minimamente significativa, porque aqui os crimes 
e os desastres têm para nos, os portugueses, outro im- 
pacto", 
"Aqui é frequente haver um desastre de autocarro que 
ceifa 35 vidas, Isto, se fosse em Portugal, teria uma 
projecçào na imprensa extraordinâria", explicou, 
Castro Brandào assegurou "que o facto de haver 31 
mortos nào era de maneira alguma razào para que eu 
altérasse a minha viagem de serviço", frisou, 
O diplomata adiantou ainda que entre os mortos, segundo 
informaçào consular, nào havia vitimas entre os portu- 
gueses e sobre este polémico caso o embaixador garantiu 
que ira "informar a Comunidade de viva voz", o que farâ 
"na primeira oportunidade que tiver". 
Quanto ao abaixo assinado promovido por très membros 
da Comunidade Portuguesa radicada na Venezuela e 
que exige a sua substituiçào no cargo de embaixador, 
Castro Brandào sublinha que "se apenas conseguirem 
duas jnil assinaturas isso é insignificante, para uma 
Comunidade na ordem dos 350 mil", 
Aquele embaixador garante ainda que nào se ira demitir 
"porque isso era exactamente o reconhecimento de uma 
falta que jamais cometi", acrescentando que "se for 
superiormente decidido que eu devo deixar este pais, 
pois assimo farei", 
Castro Brandào admitiu ter dado "um passo em falso, 
mas eu nào tenho, entre alguns dons que possuo, o dom 
para adivinhaçào e nào pude saber realmente que no 
outro dia ia haver hécatombe", 
"Hâ alguém que no seu julzo perfeito e conhecendo-me 
minimamente que considéré que eu séria tào irres- 
ponsâvel que fosse voltar costas no momento em que 
eu sabia que a minha cabeça entrava directa no pati- 
bulo?", questionou o diplomata, 
Castro Brandào revelou ainda estar a viver dias amargos 
porque esta inserido na tragédia que afectou a vida de 
portugueses, garantindo, no entanto, estar de "consciência 
tranquila, Durmo pouco, mas calmamente", 
0 embaixador de Portugal em Caracas disse também 
nào acreditar que as pessoas tenham actuado de ma fé 
e acha "perfeitamente normal" a reacçào de alguns mem- 
bros da Comunidade portuguesa, 
Castro Brandào lembrou que esta "numa missào di- 
plomâtica, Nào para ser simpâtico nem popular". 

DE COSTA 
A COSTA 

Jovem de 17 anos 
Tyler, Texas - As autori- 
dades norte-americanas 
acusaram uma adolescente 
de 17 anos de ter morto a 
tiro os pais quando eles dor- 
miam na noite de Natal, in- 
tbrmaram no domingo fontes 
oliciais. 
A rapariga, Stephanie Ca- 
therine Barron, foi detida no 
sâhado à noite como pre- 
sumivel assassina dos pais, 
Stephen Wayne Barron, de 
44anos, e Caria Barron, de 
43, que foram mortos corn 
tiros na cabeça. 
O crime ocorreu cerca das 
04:00 horas locais de sâ- 
bado na residência do casai 
3erto da cidade de Tyler. 

ONTARIO 
ALUMINUM & GLASS 

PORTAS e JANELAS 
de Aluminio 

MONTRAS COMERCIAIS 
ESPECIALISTA 

em JanelQS Redondas 

4 Jenet Ave, Toronto 
(a N. da Bloor/Lansdowne) 

Tel: (416) 533:7921 

MIRAMAR peixana 
225 Ossington Street J (junto à Dundas W.) 

Tel: (416) 533-5900 

Ve\\7. 

Ano 2000 
• Peixe fresco e congelado 
Mercearias • Prendas 
Loiças regionais • Artîgos religiosos 

VENDAS POR 
GROSSO E A RETALHO 

aJÏOTT' 

MEATS LT 

CARNES & ENCHIDOS 
À PORTUGUESA 

jWo 

' ZOOO Tel. 531-5593 

SQO 

TD 
02 KOSSOS 

Afonso Pereira 
Tony Gospor 

"«“S pou Todos 

218 Ossington Ave (a Sul da Dundas W.) 

VIVEIROS 
SUPERMARKET 

Tel. (905) 453-5619 
'JJIcITT 

ESPECIALIDADES 
Enchidos "à Portuguesa" 
Torresmos de molho de ffgado 
Pé de torresmos 

Deseja a Toda 
a Comunidaae 

ZOOOl 

Mercearias 
Carne 
Peixe 
UUf^S 

na Época 

1453 Queen St. West 
 Brampton 
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A Torre 
que a vingança, a ijitriga e 

a paixâo constr 
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Vlclpp*^ tra^etters Tel. (4i6> 531-5000 

m.. 

m 

4 945 Dupont St. 
îJronto, Ontario 

Estâmes situados 

daealterm Shopping 

Fernanda iVlmetda 
CrisHna Pereira 

bŒ I 

7 * «■".s - f 

Arnsî^,çmicc{n' Viagens para dualc|uer 
parte do mundo 

^^vôs\îevo c 

Comece bem o novo milénio 
venha planear connosco as SUAS FÉRIAS 

(ESTACIONAMENTO GRATUITO, SEMPRE COM LUGARES) 

rAlio Noi?0 2009^ 

Financiamento 
partidos 

Lisboa - O ministro da Re- 
forma do Estado revelou 
que O Governo admite 
proibir os financiamentos de 
cidadàos anônimos aos 
partidos politicos, caso este 
ponto seja essencial para um 
consenso amplo no Parla- 
mento. 
Em conferôiciade imprensa 
destinada a apresentar as 
principais linhasdaproposta 
de lei sobre financiamento 
dos partidos e das cam- 
panhas eleitorais - docu- 
mento que na prôxima se- 
mana sera analisado em 
Conselho de Ministres -, 
Alberto Martins classificou 
a necessidade de um en- 
tendimento inter-partidârio 
como "vital para resolver a 
crise de confiança dos ci- 
dadàos em relaçâo ao sis- 
tema politico". 

Bichos de Miguel 
Torga 

Helsinquia - A traduçâo 
em lingua finlandesa da obra 
"Bichos" do escritor portu- 
guês Miguel Torga sera 

publicada em Janeiro na 
Finlândia pela editora Poh- 
joinen revelou uma fonte 
univasitériaem Helsinquia 
Segundoo Professor Ca- 
tedrâtico de Linguistica e 
Director do Centro Ibero- 
Americano Timo Riiho as 
obras da cultura luso-bra- 
sileira têm aspectos que 
interessam muitos aos es- 
tudantes universitârios da 
Finlândia 
Por isso, nâo duvide de que 
a ediçâo em lingua finlandesa 
de "Bichos" de Miguel Tor- 
ga sera bem recebidano 
seio dos intelectuais, dos 
professores e dos estu- 
dantes universitârios. 

DE COSTA 
A COSTA 

COMUNIDADES 
Tampere, Finlândia - O 
leitor de Instituto Camôes da 
Universidade de Helsinquia, 
professor Francisco Espa- 
da, afirmou que a lingua e a 
cultura estâo a ter "uma 
grande aceitaçào" no seio 
dos estudantes universi- 
târios na Finlândia. 

Aos nossos amigos 
e leilores e anundantes 
OBRIGADO 
pela preferenda 

A WUNHA 00^1 

Bolo-Rei 

Doçaria Tradicional ^ 
Portuguesa 

ALGÜMAS DAS NOSSAS 
ESPECIALIDADES ^ 
Trouxas de Ovos 
Pâo de Lô 

TRONCOS... 

PÂO FRESCO A 
SAIR CONTINUAMENTE 

PASTEÊS DE: 
BACALHAU, CARNE 
CROQUETES, RISSOIS 

CARNES FRIAS 
para Sanduiches 

Doce Regional, 
na 

é sempre Especial 

PARA ENCOMENDAS 
TELEFONE 

534-3847 

e corn RTPI 

SIGAATRADIÇÂO, 
VENHA À CALDENSE 

E ENCONTRARÂ TUDO, 
MAS TUDOOQŒ mŒSSTTA 
PARA AS SUAS PESTAS 

1209 DUNDAS STREET, Toronto 
a W. da Ossington 
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BAR-B-Q* CHICKEN Inc. 

A CHURRASQUEIRA COSTA VERDE 

na Eglinton Avenue 

TEM EXCELENTES ESPECIAIS 

Tel. (416) 653-5629 
FECHAMOS 
às 2''s. Feiras 

2537 Eglinton Ave W. 
Toronto (East of Keele) 

AÇORES 
Transite 

Ponta Delgada - A ope- 
raçào da PSP "Natal em 
Segurança" registou nos A- 
çores um total de 31 aci- 
dentes, dos quais resultaram 
um ferido grave e 13 ligei- 
ros. 
As infracçôes ao côdigo de 
estrada, as manobras peri- 
gosas e a conduçào sob a 
influência do alcool consti- 
tuiram as principals causas 
destes sinistros. 

Azeite 

Victor Guedes 
0 SABOR DE PORTUGAL 

PARA 0 MUNDO I 

TRAVEL 
AGENCY LTD. 

IBERIC OIL Co. Ltd 

Tel. (905) 790-1149 
MAIS DE 30 ANOS DE SERVIÇO 10 Edvac Drive 

Brampton L6S 5P2 

John Aurélio 

deseja 
para todos 

• ENTREGA AUTOMAT/CA DE OLEO 

• SERVIÇO DE EMERGÊNCiA 24 H/DIA 
• PLANOSPARAPEÇASESERVIÇOS 

MÂQUINAS DE AQUECIMENTO A ÔLEO E A GÂS 

• TESTE DE EFICIÊNCIAC02GRÂTIS 
• PLANOSDEPAGAMENTO 

m 
SERVINDO A ÀREA DE 

Brampton - Toronto, etc 

FUTEBOL 
Russia 

Moscova - O guarda-redes 
Lev Yashin, falecido a 21 de 
Março de 1990 devido a um 
cancro no estômago, foi e- 
leito atitulo pôstumo o mel- 
hor desportista russo do sé- 
culo XX pelos jomalistas 
desportivos do seu pais. 
Yashin, conhecido como 
"AranhaNegra", participou 
em mais de 600jogos corn 
as "cores" do Dinamo de 

Moscovo e foi 78 vezes in- 
ternacional pela Uniào 
Soviética, tendo conquis- 
tado O titulo de campeào o- 
limpico em 1956 e o euro- 
peu em 1960. 

Rede de imigraçâo 
Las Palmas, Espanha - 
Uma rede de imigraçâo 
clandestina foi desmantelada 
em Las Palmas, aiquipélago 
das Dhas Canârias, anunciou 
a policia espanhola. 
A rede assistia a entrada de 
imigrantes clandestinos alfi- 
canosnas Canârias, territôrio 
espanhol, tendo como pri- 
meira escala a ilha de Sâo 
Vicente, em Cabo Verde. 
Segundo a policia, os res- 
ponsâveis por este trâfico 
imigratôrio - très alemâes, 
um polaco, um finlandês e 
dois austriacos residentes 
em Las Palmas - cobravam 
a cada imigrante 500 mil pe- 
setas (seiscentos contos) 
para os levar até às Canâ- 
rias. 

Comboio da ponte 
Lisboa - Seis milhôes de 
passageiros atravessaram a 
ponte 25 de Abril de com- 
boio durante o ano de 1999, 
segundo numéros revelados 
pela Fertagus, empresa res- 
ponsâvel pela exploraçâodo 
Eixo Ferroviârio Norte Sul. 
De acordo corn a empresa, 
durante o mês de Dezembro 
a média de passageiros que 
utilizaram o comboio da 
ponte terâ atingido os 50 mil. 
Assim, a Fertagus considaa 
que ao fim de quatro meses, 
as perspectivas mais opti- 
mistas para o fecho do ano 
de 1999 foram ultrapas- 
sadas. 
A responsabilidade do de- 
créscimo de cerca de 100 
mil viaturas que atravessa- 
ram a Ponte 25 de Abril 
durante o mês de Novem- 
bre é aliâs reclamada pela 
Fertagus. 

Tonys 
Cawthra Portuguese Fish Market 

Marisco Fresco 
e Congeiado 

Tel. (90S) 
270-3198 

Somos a CASA 
do 
Bom Bacalhau 
£ ajii£.iEniamoi. a 

^oda a Comunidadt 

oi ttoiioi uotoi de. 

Peixe Fresco 

de Portugal 

ou da América 
tal como Congeiado 

3635 CSWthrd R03d em Mississauga 
(ao lado da Nova Pastry) 

National 
Cakety 

TEL; (416) 536-9981 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 

Qualidade Portuguesa em 
Todo o Tipo de Pastelaria 
Doces, Bolo Sortido 
Queijos vahados,,. 

fat 

•S»®»'’ 

812 College St. - Toronto 
(a E. da Ossington) 
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Dedicado a Raul de Lima 
Com votes dum Feliz Ano Novo e votes para que realize o seu sonho de voltar ao Faial. 

Era tal e qual... 
Era mesmo assim o FAIAL! 

"0 Faial é como o nosso Pico", 
saudoso, 0 meu pai contava. 
"Da horta vemos o monte." 
Como na llha que admirava. 

0 pao de milho era ôptimo, 
0 queijo divinal, 
0 maracuja era rei, 
Nos repastos sem igual. 

L&C 
Auto-Repairs 
TOWING SERVICE 

Contacte: 
ALBERTO B. COSTA 

E os campos verdejantes? 
E a sua gente: boa e hospitaleira? 
Que saudades do seu tempo 
de "tropa", numa outra aldeia. 

Nao é o Pico dos Açores 
0 "nosso" Pico, fique a saber, 
É 0 Pico dos Regalados, no Minho, 
Que viu meu pai nascer. 

E regalado ficou meu pai 
Quando urn ano la viveu; 
do Faial e dos Açores 
Nunca mais se esqueceu. 

E foi 0 eco destas lembranças 
Que m’assaltaram quando vi 
Pela primeria vez o Pico 
E muita emoçào senti. 

live a sorte d’ir ao Faial 
em Dezembro no ano passado. 
E mais tempo ficaria, 
E muito mais teria andado... 

Mesmo assim foi urn prazer 
Com a "turma" de Toronto 
Urn gin e tonico beber 
No Peters Café Desporto. 

Foi com 0 César e a Nellie 
0 Paulo, 0 Ribeiro e o Luis, 
Que nasceu la no Faial 
E portanto muito Ihe diz... 

0 jantar foi num lugar 
Que ma fama em tempos tinha. 
Bebemos vinho do Pico 
Provamos manteiga da llha. 

Depois ouvimos as ondas 
Desfalecerem no cais. 
E vi as estrelas num céu 
Que nào esquecerei jamais 

Passâmes por monumentos 
E pontos de referenda, 
E pelo Amor da Patria 
Com toda a sua imponência. 

Dormimos no Hotel Horta 
Comfortavel e elegante. 
Comemos no forte antigo 
Charmoso e deslumbrante. 

Levaram-nos à Caldeira 
E também aos Capelinhos. 
A Fatima Vargas foi "guia": 
Sabia bem os caminhos! 

Em Boston ela foi emigrante; 
Hoje vive no Faial 
É natural das Flores, 
É filha de Portugal. 

Ao hiper nos levou, 
Confraternizou com a gente, 
Comeu lapas e contou histôrias. 
Vai ficar na minha mente. 

É dificil de escolher 
A recordaçào mais bêla. 
Foi 0 pico ou foi o mar? 
Ou 0 sol nascente? na tela 

Que pintaria para poder 
Esta visào captar... 
Mas, por pintar nào saber, 
Ainda tentei fotografar. 

E dois rolos mutilei 
Porque fotôgrafa nào sou, nào! 
Mas quem précisa de melhor tela 
Quando se grava no coraçào? 

M. do Carmo (Carmen) de Lima Carvalho 
Dezembro 1999 
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INSURANCE SERVICES Inc. 

HEAD OFFICE 
Mississauga 
4278 Dixie Road 
Tel. (905) 238-9676 
Fax; 238-8548 

FiLIAL em Toronto 
1284 DundasSt. West 
Tel. (416) 536-1671 

Fax: 535-4951 

AsuaSeguiadota 
emTODOS OS RAMOS 

Boms E 
SEGUROS 

pttru ijpioltjpicr 
TIPO 

DEEMPBESA 

M 
Tel. (416)537-9919 

a Tom a Comaj(f<{a.cle 

os seas tAOÛos Je 

Soas 
Entradas 

no novo 
Mtténlo! 

UCENSED MECHANICS 

REPARAÇÔES em todo 
0 tipo de carro americano 

e ‘ 

2066 Dundas St W. 
Toronto (ao pé do Jacinto Car Wash) 

BOAS-FESTAS 
A Voice agradece e retribui 
votos de Boas-Festas aos 
seguintes leitores, amigos, 
colaboradores, anunciantes e 
fomecedores; 
Alfredo Marques Da Costa; 
Ail Languages Ltd; Antonio 
Silveira;Banco Espirito San-to; 
Banco Português do A- 
tlântico; Caixa Gérai de De- 
pôsitos; Câmara Municipal da 
Povoaçào; Cari de Faria; M.- 
P.P.; Carlota; CFMT; CHIN 
Radio; D. Lee, M.P.; Elizabeth 
Braga; Fernando Vilhena; 
Graciosa Community Centre 
of Toronto; Gmpo de Dado- 
res de Sangue; Humberto Fer- 
reira; Institute de Apoio à E- 
migraçâo e às Comunidades 
Portuguesas; Jaime Matos e 
Familia; Jean-Philippe Goault; 
Joaquim Ponte; Joe Pantalone; 
Joe Rafael; José De Sousas 
Cintra; José Pinto; L.I.U.N.A. Local 183; LLT Advertis- 
ing; Laurentino Esteves; Maria Alice Ribeiro;Nelson Ve- 
rissimo-Direcçâo Regional dos Assuntos Culturais -Fun- 
chal;Pauline Browes; Portuguese Cultural Centre of Mis- 
sissauga Inc.; Radio Terra Nova; Restaurante "A Pasto- 
rinha";Ricardo de Castro Lopes; RTPi; SATA Express; 
Severiano e Familia; SograpeVinhosdePortugal.SA; Spor- 
tingC.P. DeToronto;Telmo Miranda; The PMlips Family, 
Tony Ru-precht, M.P.P.; Wdinews Prin-ting; Voz dos Aço- 
res eZitoflumian. 

QUAUDADE E BOM SABOR 
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CHAME OS MELHQRES PROFISSIONAIS 
EM PROGRAMAÇAO PORTÜGUESA 
RTP Internacional - Futebol 
Noticias - Telenovelas j 
Filmes - e muito mais SATELLITE WORLD INC 

Temos ao seu dispor 
Discos Parabôiicos 

Grandese Pequenos 
TVS, VCRs & Home Theatre 

Para mais informaçôes: (416) 651-1422 
Salâo de Exposiçôes 1260 St. Clair Ave. W. 

( 3 quarteirôes a W. da Dufferin) 

Fazemos todo tipo de reparaçôes electronicas 
(de TVs a microwaves, VCR’s computador monitors, etc) 

ifc RAFAEL PARALEGAL SERVICES 
Nos temos uma Equipa de Profissionais 

Deseja para todas 
asfamtlias 

2^a6^-9■17h 
Sàb. ■ 10 - meio-dia 

3’ e 5’ - 9 - 21 h 
(sô com apontamento) 

742 Dufferin ST, SuHe 101 
Toronto, Ontario M6B 3K6 

Tel. (416) 533-2222 Fax: 533-3497 Fora da Cidade: 1-888-679-0202 (GRATIS) 

KNTRADA 
(para 4 pessoas) 

Camarôes de Coentrada 

n nmh ëdiim 
por Carnto Antunes 

800 g de camarào; 2 dl de azeite VICTOR GUEDES; 4 dentes de alho; 8 tomatinhos; 1 
raminho de coentros; 1 molho de espargos vendes; 6 fatias de pào de forma; 1 limào; 

sal e pimenta q.b. 

Descasque os camarôes deixando ficar apenas a cauda. Aqueça metade do 
azeite viCTOR GUEDES e junte-lhe os camarôes. Pique os dentes de alho e 
junte-os também, assim como os tomatinhos. Tempere e deixe corar. Pique 
os coentros e Junte-os ao camarào, no final da cozedura. À parte arranje e 
coza os espargos. Corte as fatias de pào e frite-as no restante azeite VICTOR 
GUEDES. Num prato de servir, coloque os camarôes, o pào frito e os 
espargos cozidos. Regue tudo corn sumo de meio limào e use o restante 
para decorar. Sirva. 
SUGESTÔES - Utilize miolo de camarào congelado e degele-o em âgua. 
Escorra, seque bepn e aplique.  

Churrasco of St. Clair 
soMos 0 CHURRASCO VERDADEIRO NO CANADA 

Para Encomendas; 658-0652 

O "Chefe" Carlos Antunes 
espera por SL. 

Aguardamos a sua visita 

TAKE-OUT 
* Va Frange Assado na Brasa 

* 1 Frango no Espeto 

ESPECIALIDADES 

Peru Simples ou Recheado * Pato 
Faisâo • Leitâo • Galinha de Campo, etc... 

ACOMPANHAMENTOS 
Saladas (Caesar & Garden). Arroz 
Batatas Àssadas • PâodeMilho 
Pâo de Batata • Pâo de Mafra 

SOBREMESAS 
Pudim Caramelo • Doces Caseiros 

SANDUiCHES 
Apetitosas Sandes de Frango, Pregos, etc 

Encomendas Normals: 
se possivel, encomende corn h de antecedência 

CATERING t 
î 

HORARIO 
2<^s. Feiras - Descanso do Pessoal 

3‘^s a Sabs,- 9 am - 8;30 pm 

Domingos,, 9am- 7 pm 

para PEQUENAS 

E GRANDES PESTAS 

CASAMENTOS, BAPTIZADOS, ETC... 

Tel. 658-0652 Fax: 658-5973 

679 St. Ciair Ave W., Toronto 

Personalidade do 
século 

Washington - A revista 
noite-americana 'Time" ele- 
geu como "personalidade do 
século" o fisico Albert Ein- 
stein, vencedor de uma se- 
lecçâo final de très nomes 
que integrava o antigo pré- 
sidente dos EUA Franklim 
Roosevelt e o lider indiano 
Ghandi. 
Na sua ultima ediçào do ano, 
a’Time" irxlicaquea esoolha 
de Einstein se deveu à sua 
contribuiçâo para a com- 
preensâo cientifica do uni- 
verso. 
"Einstein foi um grande 
pensador, um imigrante que 
fligiu da opressâo e um i- 
dealista politico, incarna o 
melhor que os historiadores 
consideram como impor- 
tante no século XX", justifica 
a direcçào da revista, num 
comunicado divulgado do- 
mingo an Washington. 
Nascido em Ulm, na Ale- 
manha, em 1879, Einstein e- 
mi^ou para os Estados 
Unidosem 1933, onde viria 
afalecerem 1955. 

Se Conduzir 

NÀO BEBA 

VOICE 

BRASIL - GIGANTES DA 
IMPRENSA 

Brasilia - O projecto para o lançamento, ein meados 
do proximo ano, de um jomal especializado em 
economia une em parceria os dois maiores ^pos 
de imprensa do Brasil, designadamente,"0 Globo" e 
a "Foma de S. Paulo". 
O grupo Infoglobo, das Organizaçôes Globo, de 
Rooerto Mannho, e a empresa Folha da Manha, 
proprietaria do matutino Folna de S. Paulo, deeddiram 
constituir uma parceria para a criaçào de um jomal 
econômico, de âmbito nadonal, num investimento que 
devera rondar os 50 milhôes ae dôlares. 
Os dois rivais dos "media" impresses do Brasil tem 
em conjunto um facturamento anual, exceptuando os 
media electrônicos, superior a mil milhôes de reais. 
A empresa Folha da Manha, de Otavio Frias de 
Oliveira e Carlos Caldeira, sediada em Sào Paulo, 
édita os jomais "Folha de S. Paulo", "Agora" e 
"Noticias Populares", "AloNegôcios", "Datafolha", 
"Publifolha'^ e é proprietaria oa agencia de noticias 
"Folha", corn um quadro de 2.300 luncionârios. Corn 
negôcios nas âreas grâfica e de Internet, a empresa 
devera facturar este ano 850 milhôes de reais. 
Criada em 1921, a empresa original fundadora do 
jomal "Folha da Noite^' acabaria por dar lugar^ em 
1960, ao "Folha de S. Paulo", o jomal demaior circu- 
laçâo nacional, corn tiragens diârias superiores 
a 450 mil exemplares e 650 mil exemplares ao 
domingo. 
A "Infoglobo", uma das unidades de "media" impressa 
das Organizaçôes Globo, intega o jomal "O Globo", 
"Extra , a agencia de noticias "O Globo", que distribui 
informaçâo para cerca de seis dezenas de jomais, e 
o site de informaçôes "Globo On". 
O jomal "O Globo", flindado ha 75 anos, detém 
actualmente a segunda maior tiragern da imprensa 
brasileira, corn uma circulaçâo diâria de 300 mil 
exemplares e 500 mil aos domingos. Corn 2450 
funcionârios, a "Infoglobo" devera ter este ano um 
facturamento de 440 milhôes de reais. 
O ano passado, a "Infoglobo" inaugurou um dos 
maiores parques grâficos da América Latina, com 
um investimento de 150 milhôes de dôlares. 

S.V 
dOTO COLLISION Ltd. 

«BATE CHABAS » «ACÀBAMEHTOS» 
« BMHTVMUk EM ESTVEA» 

A nossa longa experiencia, e tecnica avançada,sâo o 

motivo da total satisfaçâo dos nossos amigos/clientes 

4 PRIMROSE Ave. |416) 533-4430 
[ Norte da Dupont/Toronto] TEL.! (416) 533"2T52 
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MONTEPIO GERAL 

COELHO de ESCABECHE RECEITAS 
corn Lentilhas 

1 coelho 
1 cabeça de alho 
2,5 dl vinhobranco 
2 dl. de azeite VICTOR GUEDES 
3 colhs.(sopa) de vinagre 
1 bouquet de ervas aromàticas 
1 cebola 

Para as Lentilhas; 
300 g de lentilhas 

3 colhs.(sopa) azeite Victor Guedes 
1 cebola; 1 dente de alho 
sae pimenta q.b. 

Frite em metade do azeite VICTOR GUEDES 
O coelho temperado juntamente corn os 
alhos. Regue corn o vinho. Tape e deixe 
cozinhar (se préciser, pode juntar um pouco 
de caldo). Retire o coelho e junte o reste do 
azeite VICTOR GUEDES. Deite a cebola às 
rodelas junto com os alhos esmagados corn 
a pele. Deixe cozinhar. Tempere e junte as 
ervas aromàticas e o vinagre. Levante 
fervure e retire do lume. 
Entretanto, coza as lentilhas em àgua e sal. 
Estufe depois a cebola e o alho no azeite 
VICTOR GUEDES e junte as lentilhas. Deixe 
esfriar e sirva à temperatura ambiante. 

Victor GuedesI 
O Saborde Portugal 

para o Mundo 

AÇORES 
Cerca de 28 mil 

contos 
Ponta Delgada - O Go- 
vemo açoriano vai investir 
cerca de 28 mil contos no 
piano regional de habitaçào 
que vai identificar as ne- 
cessidades das ilhas no sec- 
tor. 
Uma fonte govemamental 
disse que o documente) pré- 
tende fazer um levantamento 
da habitaçào degradada an 
cada ilha corn vista à sua 
posterior recuperaçào e es- 
tabelecer um piano das zo- 
nas de implantaçào de no- 
vas moradias. 
A assinatura do respectivo 
contrato de adjudicaçào do 
piano regional de habitaçào, 
que terâ um prazo de exe- 
cuçào de 40 semanas, deve- 
râ ocorrer em Janeiro, a- 
crescentou a mesma fonte. 

Viana do Castelo 

Apoio de FERMA Import/Export 

Morreu o actor 
Pierre démenti 

Paris - O actor francês 
Pierre démenti, que par- 
tidpou em filmes de Michel 
Deville, Pier Paolo Pasolini 
e Bernardo Bertolucci, mor- 
reu num hospital de Paris 
vitima de cancro no figado, 
anunciou a sua filha. 

AGRICULTURA 
Lisboa - O cultivo de milho 
geneticamente modificado 
em Portugal foi suspenso 
pelo ministério da Agricul- 
tura do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas. 
Por despacho do secretario 
de Estado dos Mercados 
Agricolas e da Qualidade 

Viana do Castelo - Uma 
septuagenaria deValença foi 
atacada por dois càes de ra- 
ça boxer e acabou por mor- 
ra-vitimados protundos gol- 
pes que sofreu, disse fonte 
da GNR local. 
Segundo a fonte, a vitima - 
Alzira Rodrigues, de 75 a- 
nos, natural do lugar de Tar- 
ouba, Cerdal - foi atacada 
narua, cerca das 13:00 de 
domingo. 

Segundo a fonte os dois càes 
saftaram a vedaçào, com 
cerca de dois metros de al- 
tura, de uma residência da- 
quela localidade, e atiraram- 
se à idosa. 

Sousa Cintra 
investe 60 Mc 

Brasilia - O grupo por- 
tuguês Sousa Cintra vai in- 
vestir 60 milhôes de contos 
na constmçào de quatro no- 
vas fâbricas de cerveja no 
Brasil, disse o director do 
grupo, Carlos Carreiras. 
O grupo pretende duplicar 
em 2000 a quota de mer- 
cado da cerveja Cintra, ac- 
tualmente em 1,8 por cento, 
com uma receita estimada 
para este ano de200milhôes 
de reais (cerca de 21,6 mil- 
hôes de contos). 
Cerca de 07 por cento da 
receita e résultante das ex- 
portaçôes para os parceiros 
do Brasil no Mercosul, 
designadamente Argentina, 
Uruguai e Paraguai, e para 
os Estados Unidos e paises 
afiicanos. 

Pescadores do 
Pico 

Horta - O présidente da 
Associaçào de Pescadores 
da ilha do Pico admitiu uma 
paralisaçào na actividade se 
oGovemo Regional nào en- 
contrar forma de compensar 

financeiramentc os Pesca- 
dores pela mâ saifa deste 
ano. 
Manuel Eleutàio Sapa, que 
tàlava em conferàicia de im- 
prensa, na Horta, acres- 
centou que além dos maus 
resultados da pesca nos A- 
çores registados este ano hâ 
ainda que contar corn as 
"mâs condiçôes de alguns 

dos pequenos pwitos 
ilha" que "inviabil i/am as n ;;. 
nobras dos pequenos ber- 
cos de pesca artesanal (. : 
falta de mào-dc-obra par.. 
o sector". 

QUALIDADL 
SEM RIVAL 
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VILA VERDE 
UMA CHURRASQUEIRA... de TRUZÜ 

Comida tipo caseira 
nos nossos ESPECIfïlS Didrios 

VENHA PROVAR.„ e saboreie... 

îeV. 603-25'^ 
869 Dundas Street West, Toront 

■3 -N. da Bathurst}  

• SERVIÇO DE REBOQUE (24 HORAS) 

REPARAÇÔES ^ OFICINA 
EMTODOSOS ONDE É 
GARROS DOMÉSTICOS MELHOR SERVIDO 
EINPORTADOS 

“Boas Saidas 
9de[fiores ‘Entradas 

650 Dundas Street W. 
(E. da Bathurst) TORONTO  

Photograph“<J 
Chame 

416656-4255 

Deseja a Toda g^Qr^o 2000! 
a Comunidade 

F0T0GR6R6 
e 

VIDEOS 
das 

Suas Pestas 
VOICEl 

MEAT PRODUCTS 

em MISSISSAUGA e TORONTO 

Restas 7eCizes 

/ 
9-2107 

2 -30 CAWTHRA RD, UNIT 4 
MISSISSAUGA, ONTARIO 

aS8-4775 
1052 BLOOR ST. W. 
;a\v. da Dufferin) TORONTO 

CARNES 

FRESCAS 

FRIAS 

CURADAS 

• Queijos de Toda a Qualidade 
' Salsicharia " à Portuguese" 

Quotas leiteiras 
Ponta Delgada - O eu- 
rodeputado social-demo- 
craîa, Costa Neves, de- 
fcndeu a exclusào dos 
Açores do regime comu- 
nitârio de quotas leiteiras, 
aiegando a condiçào ultra- 
periférica do arquipélago. 
Numa proposta ao minisro 
português da Agricultura, 
O ex-lider do PSD/Açores 
adianta que tal medida 
poae obter consagraçào 

nas negociaçôes corn 
Bruxelas sobre a "mate- 
rializaçào" do artigo do 
Tratado da Uniào Europeia 
que prevê tratamento de 
excepçào para as ultra- 
periféricas 

Câmara vai 
reanalisar 
construçâo 

Ponta Delgada - A Câ- 
mara Municipal de Ponta 
Delgada garantiu que vai re- 

analisar da decisào de via- 
bilizara construçâo de blo- 
cos de apartamentos na zo- 
na do antigo Cine-Vitôria. 
A decisào de tomar a ana- 
lisar O assunto na reuniào ca- 
marâriade 10 de Janeiro foi 
comunicada a uma comis- 
sâo de moradores dobairro 
da Vitôria, quehojesereuniu 
corn O présidente da Câma- 
rade Ponta Delgada para 
apresentar um abaixo- 
assinado, corn 228 assina- 

FAÇA A SUA MELHOR DEFESA... 
ou litIO 

EUROPA HEflime 
and AIR CONDITIONINIi 

TEMASOLUÇÂOH 
Heating & Air-Conditioning 

Fire Alarms - Intercoms 
Electric Heating - New Service 

MRNUCL BRRRCTO 
(416) 537-4296 

1038 Dovercourt Rd. 

Toronto, Ont. M6H2X8 

Tel. 537-4296/-8218 

Vendemos e Instalamos 
□MÂQUINAS de AQUECiMENTO 
□TW? CONDICIONADO CENTRAI. 

□Filtres Electrônicos 20 ANOS 

Ao Service da Comunidade □ Humidificadores 
Garantimos Assistência Técnica (Profissional) 

Honestidade » Perfeiçâo » Pontualidade 
3 Palavras que levant longe o nome de EUROPA mm 

turas, protestando contra a 
viabilizaçào dessa constru- 
çâo. 

AÇORES 
Ponta Delgada - A Fâ- 
brica de T abaco Micaelense 
entregou um cheque de 
4.000 contos (20.000 eu- 
ros) ao Banco Alimentar 
Contra a Fome de Sâo Mi- 
guel, foi anunciado. 
O donativo destina-se a a- 
poiar as inidativas do Banco 
Alimentar em situaçôes de 
catâstrofe como a do sismo 
que afectou o Faial, Pico e 
Sâo Jorge em 1998. 
A fabrica fez este donativo 
em nome dos empregados, 
clientes e fomecedores da 
empresa, com sede em 
Ponta delgada. 

Macau 99 
Macau - Sete reclusos do 
Estabelecimento Prisional de 
Coloane (EPC) foram trans- 
feridos para prisoes portu- 
guesas, ao abrigo de um 
acordo de transferêneia de 
presos assinado entre Ma- 
cau e Portugal, indicaram 
fontes da policia local. 
Dos sete individuos, seis 
homens e uma mulher que 
viajam num vôo das linhas 
aéreas de Singapura, so um 
é de etnia chinesa e cola- 
borou com as autoridades 
no âmbito da luta contra o 
crime oiganizado. 

• aumente a pressao de âgua na sua casa 
• desentupimento de esgotos e canalizaçôes 

• reparaçôes e ligaçôes u 
• descongelamento de canos 

GARANTIMOS 
3 Torneiras a carrer 
ao mesmo tempo ou nao paga o serviço 

Jiang Zemin garante 
protecçâo 

Macau - Os intéressés, costumes e tradiçôes dos resi- 
dentes de Macau de ascendência portuguesa serào pro- 
tegidos e respeitados na Regiào Administrativa Especial 
de Macau (RAEM),garantiu no territôrio o présidente 
chinés Jiang Zemin. 
"Vivem em Macau nào poucos estrangeiros para os quais 
a RAEM continuarâ a ser um lar onde poderào viver e 
trabalhar em paz",assinalou o présidente chinés durante 
a cerimônia da celebraçào doestabelecimento da Regiào 
Administrativa Especial de Macau adecorrer no Forum 
com a presença da liderança chinesa. 
O présidente chinés assegurou ainda que no futuro "todos 
osresidentes terào oportunidades de concorrer em pé de 
igualdade egozarào dos direitos e liberdades asseguradas 
pela lei.independentemente da sua raça e da sua cor 
O présidente chinés lembrou que Macau gozarâ de um 
"altograu de autonomia" nomeadamente nos poderes exe- 
cutivo, legislativo e judicial, ficando a cargo do Govemo 
Popular Central as relaçôes extemas e a defesa do terri- 
tôrio. 
Jiang Zemin classificou de "sensata e condizente às exi- 
géneias" a decisào poh'tica de resolver a questào de Macau 
através de negociaçôes entre os govemos dos dois Esta- 
dos e aproveitou aoportunidade para "agradecer" às per- 
sonalidades portuguesas que tém contribuido para a so- 
luçào da questào de Macau". 
"O êxito dessa soluçào tbmece um novo ponto de partida 
histôrico para o ibmecimento da amizade sino-portuguesa 
no século XXI", afirmou. 
Ao assinalar que o povo chinés "sente grandes saudades" 
de Deng Xiaoping, o présidente chinés prestou home- 
nagem ao antigo timoneiro que, "corn grande coragem 
poh'tica e extraordinâria sabedoria o principio de "um pals, 
dois sistemas", indicando o caminho certo para solucionar 
as questôes de Hong Kong, Macau eTaiwan". 

CAÇADORES DE 
TESOUROS DO ^’TITANIC 

Washington - A empresa norte-americana que detém 
em exclusive os direitos sobre os despojos do mltico 
transatlântico "Titanic" acaba de perder no Tribunal 
Supremo um recurso visando interditar o acesso de 
turistas ao local do naufrâgio. 
Lida a sentença, sem mais comentârios, os "caçadores 
de tesouros" da RMS Titanic Incorporation, sediada 
em Nova lorque, lamentaram o vazio legal criado, que 
"deixa as proftindezas do oceano entregues à anarquia", 
disse um responsâvel. 
O tribunal, de facto, permitiu que todas as pessoas 
sejam livres de visitar, ver e procurar qualquer despojo, 
sem a interferéneia da empresa ré, Jâ em posse de 
milhares de objectes do "Titanic", mostrados em 
exposiçôes mundiais, mas nào vendidos. 
O processo contra a RMS Titanic Inc. foi desen- 
cadeado nomeadamente pela empresa britânica Deep 
Ocean Expeditions Ltd., que, desde 1998, estava 
impedida de comercializar "pacotes" a turistas capazes 
de pagarem 32.500 (pouco mais de 6.000 contos) - 
por pessoa - para fotografarem os despojos. 

DE COSTA 
A COSTA 

A Verdade 
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LUSO AUTO ELECTRICI 
^ „ Starters, Generators, Alternators & Wiring^ 

>RTERS* GENERATORS •AL'ÉiWMrKsc c 
^èSCOlU ^Ê ST 

968 College St. 
(West of Dovercourt) 

Toronto, ON. 

Deseja a 
todos urn 

nuz 

EPkéS^Ri 

ANO NOVO. 
Tel.: (416) - ^ 
536-0575 

Vacina contra 
hepatite B 

Washington - A vacinaçào 
contra a hepatite B podeser 
o melhor método para pré- 
venir o canao no figado, re- 
vela um estudo realizado por 
cientistas espanhois e norte- 
americanos. 

O estudo, a publicar na edi- 
çâo de sexta-feira da revista 
Science, analisatambém o 
papel das "aflotoxinas" no a- 
parecimentodeste tipo de 
cancro. 
O cancro no figado é muito 
mais fiequentenos paises em 
vias dedesenvolvimento do 

que nos paises desenvol- 
vidos, sublinha o estudo de- 
senvolvido por cientistas 
pertencentes a um comité 
de investigaçâodas Naçoes 
Unidas para a prevençào do 
cancro no figado. 

QUALIDADE 

SEMIGUAL 

iffif JàlTJIL * OuHvesaMa lUTm m Portugueses 

ONDE A VIDA E MAIS BARATA ... 
Envie-nos uma ou mais anedotas ! ! ! 
Semanalmente sera publicada a melhor, e o nome do autor, recebendo como 
prémio um relôgio p/homem ou senhora. 

Desejomqs ci loclos 
UM PAOSPCAO ^ 
UNO NOVO 

VIVA A VIDA, VIVA COM ALEGRIA 
846 DundâS St. W. Toronto-ont. TEL.: (416) 603-9572 

COMUNIDADES 
Lisboa - José Lello apelou 
às comunidades portu- 
guesas radicadas na Europa 
para apoiarem a selecçâo 
portuguesa no Campeonato 
da Europa de Futebol de 
2000,manifestando espe- 
rança numa boa campaiÂa. 
Em declaraçôes, o secre- 
târio de Estado das Comu- 
nidades, a cumprir uma visita 
oficial a Auckland, Nova 
Zelândia, manifestou-se 
esperançado numa boa 
campanha portuguesa no 
Euro2000, acreditando "no 
apoio dos milhares de portu- 
gueses radicados na Europa 
à selecçâo de Portugal". 

AFRICA DO SUE 

Joanesburgo - Quatro 
pessoas morreram e outras 
quatro ficaram feridas sâba- 
do quando um taxi mini-au- 
tocarro foi crivado de balas 
perto de Umtata (sudeste) 
num novo surto de violência 
ligado à guerra dos taxis na 
Afiica do Sul, informou hoje 
apolicia. 
Dois homens armados abri- 
ram fogo sobre o veiculo 
quase cheio, matando o 
motorista e très dos seus 
passageiros, e fazendo 
quatro feridos entre os ou- 
tros ocupantes, disse a po- 
lida 

FILIPINAS 
Naufràgio de navio 
Iloilo, Pilipinas - Pelo 
menos 450 pessoasforam 
dadas como desaparecidas 
apôs o nauffâgio de um fer- 
ry-boatscom mais de 600 
passageiros a bordo ao lar- 
go de Cebu, centro das Pili- 
pinas, informou a guarda- 
costeira. 

PREVENIR... 
se conduzir 
NÂO RERÂ! 

A nossa Rosa 
de Ouro Maratonista 

do Século 

Em Novembre de 1991 a nossa comunidade em Toronto 
teve a oportunidade de conviver corn a simpâtica 
"Rosinha" que até correu nesta cidade para nosso prazer 
e alegria. 

Para conceituada revista de Atletismo na Alemanha, 
Rosa Mota estâ considerada a "Maratonista do Século", 
segundo foi noticiado na semana passada. Simples no 
trato e exigente na carreira desportista que escolheu, 
a nossa Rosa de Ouro é uma figura contemporânea 
que honra o Desporto internacional. Justiça lhe é feita 
assim pelo seu valor de atleta. 

Podemo-nos orgulhar das medalhas olimpicas que deu 
a Portugal e do nome que gravou para o future no 
Desporto. 

oc 

Festeje o Fim-de-Ano 
et) Dia de Reis 

corn Pastelaria de nosso Fabrico 

BOLO-REI 
Broas de Mel e Castelares 

e ainda Queîjos, Frutas Secas... 

( PASTRY & BAKERY ) yj Toda a Comunidade 
descjcimos 

Tel. (905) 279-3206 

3635 CAWTHRA ROAD MISSISSAUGA, ONTARIO 

PÀO 
Tipo Português e Italiano 
PASTELARIA Fina 
Bolos Sortidos, etc 
BULKFOOD 
COMIDA VARIADA (C0NGEUDA) 
PEIXE & MARISCO CONGELADOS 
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PROIHA^E a Si e à Sua Familia: 
se conduzir» NÂO beba 

ANGOLA 
E O pais coin mais minas 

Luanda - Angola e' considerada o pais de Africa corn 
mais minas explosivas de guerra instaladas, afirmou 
em Luanda o director do Instituto Nacional de Remoçào 
de Objectes Explosives (INAROE), o general 
angolano Herder Cruz. 
Segundo o oficial das Forças Armadas Angolanas, em 
declaraçôes à imprensa, 12 milhôes e' a estimativa de 
minas ainda activas no pais, instaladas quer pelo 
movimento oposicionista angolano UNTTA, liderado por 
Jonas Savimbi, quer pelo exercito govemamental. 
Angola e' considerado o pais mais minado do continente, 
corn uma estimativa de mais de 12 milhôes de minas, 
um numéro que terâ aumentado durante o novo conflito 
armado, referiu o general. 
O processo de desminagem em Angola atingiu o seu 
nivel mais baixo em 1998, apos o reacender da guerra 
no pais. 
"O processo de desminagem estava inserido no 
processo de paz. 
Este fracassou e corn o reinicio do conflito armado a 
actividade de desminagem sofreu as consequências 
da nova guerra", disse o general Helder Cruz. 
"As populaçôes é que sofrem, sobretudo os cam- 
poneses", disse o director do INAROE. 
O responsâvel angolano pela desminagem referiu que 
as informaçôes disponiveis indicam que a maior parte 
dos acidentes provocados pela explosào de minas 
vitimam, sobretudo, gente rural. 
Helder Cruz acrescentou que Angola perdeu uma 
grande oportunidade de financiamento da Uniào 
Europeia para a detecçào e combate às minas, que 
acabou por ser atribuido a Moçambique. 
"O nosso projecto visava um levantamento dos campos 
minados, através de meios aéreos, com o emprego de 
aviôes e helicôpteros, completamente fmanciado pela 
Uniào Europeia, mas devido aos constrangimentos da 
guerra tudo ficou anulado". 

Associaçâo Cultural do Minho 
Jà chegàmos ao ano 2000 
Viva o Homem e a Mulher. 
Agora, o que esta para vir 
Que seja o que Deus quiser. 

Num salâo de testas em 
Toronto, esta Associaçâo 
minhota reuniu 380 convi- 
vas para corner bem e 
festejar melhor a Passa- 
gem do Ano 1999 para o 
Ano 2000. 

À fartura do corner nâo 
chegou o delicioso Vinho 
Verde de Ponta da Barca 
que se esgotou antes da 
chegada do Ano Novo. 

As pessoas nâo se 
fizeram rogadas para 
"dar 0 seu pé de dança" 
ao som da mûsica mexi- 
da que era tocada. 
Todos estavam a postos 

para se atirar aos balôes 
que haviam de voar pela 
sala e ser apanhados e 
rebentados para os seus 
estoiros acompanharem a 
chegada do 2000 cujo 
sinal luminoso se acen- 
deu logo que deu a ultima 
balada da meia-noite. 

Enfim, uma Passa- 
gem-de-Ano em que se 
aproveitou para conver- 
sar, no encontro de ami- 
gos e conhecidos que a 
vida do dia-a-dia nâo 
deixa ver muitas vezes. 
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FERIAS de SONHO Jen. 25 ■ Fev. 8, |2semanas) 
Acapulco, México $1,569.00 + $84.00 taxas 

Hotel "GRAND MEIGAS ACAPULCO" na praia corn ar condicionado, telefone, TV e casa de 
banho privada. Transporte Toronto/Acapulco/Toronto. Trnaferências entre Aeropor-tos 
em Acapulco. TRÈS REFEIÇÔES DIÂRIAS (inclui vinho). BAR LIVRE das 11 da manhâà 
meia-noite. Entretenimento e... MUITO MAiS! GUIA: VASCO BELÉM 

BELÉM TRAVEL SERVICES INC. 1601 Dundas Street W. Toronto 

Alba Tours/Skyservice T. (416) 535-2800 Ont.Reg. #174768 

Auto Body 
Antonio Albuquerque 

e 
Antonio Albuquerque Jr. 

Garagem Portuguesa 
SaucUt CL Ccutuutidaxie Trabalhos para Seguros 
cent vetee de , mz e 

T’rospero fINO 2000 

BATE-CHAPA 
ACABAMENTOS 
E PINTURA 

mn 
poHticas de em- 

prego, como no dominio 
Lisboa - O secretârio de da aeçâo social, cuidados 
Estado da Segurança So- de saùde e politicas de 
cialafirmou sernecessârio tàmilia". 
desenvolver uma "estraté- Fernando Ribeiro Mendes, 
gia activa relativa ao enve- que discursava no plenârio 
lhecimento, tanto no domi- da Assembleia Gérai das 

Metropolitano apaga 40 vêlas 
Lisboa - O metropolitano de Lisboa comemorou o 40" 
aniversârio, numa altura em que jâ estào em curso as 
obras das extensôes até Santa Apolônia, Tellieiras e Odi- 
velas. 
Hâ 40 anos existiam 11 estaçôes, corn términos em Sete 
Rios, Entre Campos e Restauradores e correspondência 
de linhas na estaçào da Rotunda. 
Hoje, O metropolitano jâ tem uma rede corn quatro linhas 
independentes e 36 estaçôes e transporta mais de 600 
mil passageiros por dia. 
Nos prôximos anos deverâ abrir a extensào Baixa-Chi- 
ado - Terreiro do Paço - Santa Apolônia, na linha Azul, 
a extensào Campo Grande - Telheiras, na linha Verde e 
a extensào Campo Grande - Odivelas, na linha Amarela. 
Quanto a empreendimentos aprovados, a adjudicar pro- 
ximamente, estào as extensôes Alameda - Saldanha - 
Sào Sebastiào, na linha Vermelha, e Rato - Estrela, na 
linha Amarela, enquanto a extensào Pontinha - Fala- 
gueiraA/ enda Nova apenas espera pela defmiçào final 
do projecto. 
A aguardar ainda uma decisào estào as extensôes Estrela 
- Alcântara-Mar, na linha Amarela, S. Sebastiào - Campo 
de Ourique, na Linha Vermelha, Oriente - Moscavide - 
Sacavém, na linha Vermelha, e Telheiras - Pontinha, na 
linha Verde. 
Desde a viagem inaugural realizada entre os Restau- 
radores e a Rotunda, onde participaram cerea de 500 
pessoas, o metropolitano jâ transportou mais de 3,7 mil- 
hôes de passageiros. 
Até chegar aos 28 quilômetros de rede e 36 estaçôes, 
foi percorrido um longo e lento caminho. 
Em 1963, chegou ao Rossio, aos Anjos em 1966 e a Al- 
valadeem 1972. 
Contudo, depois desta primeira fase de expansào, foi 
necessârio aguardar mais de 15 anos por novas estaçôes: 
Laranjeiras, Alto dos Moinhos, Colégio Militar/Luz e 
Cidade 
Universitâria. Em 1993, foi a vez do Campo Grande. 
Em 1997, foram inauguradas as estaçôes de Camide, 
Pontinha e Rato e, em 1998, as estaçôes do Cais do So- 
dré, Baixa/Chiado. 
Ainda durante esse ano começou a funcionar a linha 
vermelha, corn sete novas estaçôes: Alameda II, Olaias, 
Bêla Vista, Chelas, Olivais, Cabo Ruivo e Oriente. 
Espectâculos musicais nas estaçôes mais movimentadas 
da rede, um concurso de desenho infantil onde o primeiro 
prémio é uma viagem à Eurodisney e uma homenagem 
à pintora Maria Keil, autora das intervençôes plâsticas 
em 19 estaçôes, foram algumas das iniciativas corn que 
o metropolitano de Lisboa comemorou o 40" aniversârio. 

Naçôes Unidas, no âmbito 
das comemoraçôes do 
Ano Internacional das 
Pessoas Idosas, sublinhou 
que as politicas de envelhe- 
eimento devem remover os 
constrangimentos ao longo 
da vida de cada cidadâo, 
alargando o leque de 
opçôes em dominios como 
o ensino, formaçào, em- 
prego e saùde para preser- 
var a autonomia na terceira 
idade. 

MERCADO 
DISCOGRÂFJCO 

PORTUGUES 

Lisboa - Âlbuns novos de 
Sting, Chris Cornell, Brand 
New Heavies, Iggy Pop, 
Ben Harper, Sofa Surfers, 
Oyster Band, Ivete Salga- 
do e E O Tchan foram esta 
semana editados no mer- 
cado diseogrâfico portu- 
guês. 
"Brand New Day" é o titulo 

—1> 

0oas 

(416) 538-6379 

J080S de Mesa 
Café Expresse Ui 

U 
5 
> 

818 College St., Toronto 
(junto à Ossington) 

do novo album do ex-Po- Rose", corn sons arabes, e 
lice Sting, que tem as "FillHerUp",umamùsica 
participaçôes de Stevie "country". 
Wonder e James Taylor, Quimica nuclear 
entre outros. 
Produzido pelo prôprio Çuitnbm - O catedrâtico 
Sting e por Kipper, o jubiladodaUniversidadede 
album foi gravado em va- Coimbra (UC) Fernando 
rios estüdios de Itâlia, Pinto Coelho, que se de- 
França, Grà-Bretanha e dicou à quimica nuclear e 
Estados Unidos. ao estudo da radioacti- 
O album é constituido por vidade, morreu emCoim- 
10 novas cançôes de Sting, bra, onde foi a enterrar na 
entre as quais "Desert terça-feira. 

EUROSPEED 
ESPECIALISTAS em VOLKSWAGEN 

223 Geary Ave - Toronto (a N. da Dupont) 

• Serviçode 
Verificaçâo 

• Peças Novas 
• Peças Usadas 

• Acessôrios 
• RodasePneus, 

Etc, Etc... 

DUNDAS Kitchen Centre 
• Instalaçôes Gràtis 
• Serviço Profissional 

Feliz 
Ano Noi 

Compauiiia^ -• 

Fabrica 

1256 Dundas Street W. 

TUGUESA (junto iDovefvourt) 

 ^ PARA ORÇÂMENTOS: 

Gil da Costa 

/ para o Conforto de sua Casa VOICE 

CHURRASQUEIRA ARCUENSE 
Frango na Brasa e no Espeto ^ 
Leitâo "à Bairrada" ^ 
Entrecosto Assado (pELlZ» 2000 
Espetada de Porco "à nossa moda" 

1595 Dupont St. (perto da Symington) 

TODOS OS DIAS 
*^ATOS ® 

y*ui 
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LOCAL 183 
Affiliated with the 
À.F.ofL- Cl.O. 

&CLC 

Tony Dionisio 
Business Manager 

John Dias 
Secreutry- Treasurer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice- President 

John Colacci 
Recording Secretary 

John Cordeiro 
Rocco DiGîovanni 
Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

1263 Wilson Ave. 
Suite 200 

Toronto, Ontario 
M3M 3G3 
Telephone 

(416) 241-1183 
Fajcsimile 

(416) 241-9845 

INFORMATION 

Social Services 
241-1183 ext. 173/5 

Benefit Pian 
General: 240-7480 
Claims: 240-7487 

Local 183 
Crédit Union 

242- 6643 
Dental Clinic 

241- 1190 
Prepaid Legal Plan 

243- 2088 
Local 183 

Training Centre 
242- 7551 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748 9988 

A Local 183 
Universal Workers Union 

Nesta época do ano fazemos uma pausa para refletir naquilo que 

consideramos como especial. É urn periodo para a familia e para a 

comunidade. 

Em nome da direcçâo, Pessoal e dos 24 mil membres da Local 183, desejamos a todos 

os nossos familiares e amigos espelhados pelas comunidades em toda area da grande 

Toronto, o melhor que esta quadra festiva tern. 

Também gostariamos de Ihe pedir para lembrar os menos afortunados, nos sens 

pensamentos, oraçôes e acçôes. Dê uma parte de um dos seus mais precioso bem - 

o seu tempo - para ajudar os que se encontram em situaçâo de necessidade. 

Também Alargamos os nossos melhores desejos e agradecimentos a todos os que 

ajudaram ao enorme e positive crescimento da local 183 durante estes anos. 

Que o ano 2000 vos traga tudo o que desejais e mereceis em felicidade e saude. 

Os Melhores Votos de 
Prospère Ano Novo 

Ant3?l^o Dionisio 
Business Manager 

Labourers’ International Union of North America 
Local 183 

■ .fTTfTTTWff 
1:2^'' . 7 
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Historias de bandeiras 
" Pela segunda vez, testemunhei, in loco, o descer da ban- 
deira portuguesa e, num mastro ao lado, a subida da ban- 
deiradeoutropais. Essasocasioes (Angola, 1975; Macau, 
1999) estao separadas por 24 anos e inscrevem-se em 
circunstancias diferentes. Nas duas cerimonias, registo, 
de comum, apenas a emoçâo. De resta, tudo foi diferente. 
Angola era a maior colonia, Macau o mais pequeno ter- 
ritario de tadas as terras ainda sob o controlo português. 
Em Angola, a descolonizaçâo foi feita de forma anarquica 
e o poder dado alegadamente ao "povo angolano" - ou 
seja, deliberadamente "atirado à rua", onde ainda hoje se 
encontra. Em Macau, o processo de transiçâo foi meti- 
culosamente discutido e a soberania entregue a uma grande 
potência, que, alias, sempre exerceu uma vigilância tutelar 
sobre a nossa presença administrante. 
A cerimônia de Macau, correspondeu a um cerimonial 
cuidadosamente preparado e friamente cumprido, estudado 
por protocolo minucioso dos dois paises e desenrolou-se 
num pavilhâo concebido como um mega-estùdio de te- 
levisào. 
A independência de Angola aconteceu corn compléta im- 
provisaçâo, num palanque erguido numa avenida inca- 
racteristica e foi feita fora de boras, porque a pressào das 
tropas da EN LA era tâo forte (ouviam-se os morteiros da 
batalha que se travava a poucas dezenas de quilômetros) 
que colocou em risco a prôpria cerimônia. Portugal, a po- 
tência colonizadora, nào se fez representar. 
Porém, na noite do passado dia 20, quando tocaram os 
hinos e se procedeu a troca de bandeiras, nâo pude deixar 
derecordar 1975. 
As inquietaçôes sobre o füturo do pais que nascia, eram 
ospiores,eintèlizmenteconcretizaram-se. Eîsperemosque, 
agora, os bons pressagios se confirmem: queanovaRAEM 
exista realmente e nâo sô no papel. 

Portugal teve, agora, uma atitude de maior dignidade: 
na negociaçào (onde, sem ter alcançado tudo, se bateu 
pelo possivel) e porque, nos pavilhôes erguidos junto do 
novo Centro Cultural, as cerimonias de transferência se 
caracterizaram peladefesa do orgulho. Jorge Sampaio e 
Rocha Vieira foram, em grande parte, responsâveis pela 
foima positiva como decorreram os anos que antecederam 
a transferência Os sinais desta atitude responsavel também 
tiveram equivalênciana forma senhorial como ambos se 
comportaram no dificil dia 19 de Dezembro. 
Até por isso, foi uma ironia ingrata, uma injustiça, para ele 
e para Portugal, que um acto planeado lucidamente por 
Sampaio, a ida a Timor, se nâo tivesse concretizado. E tu- 
do devido aos "estragos" causados por um pouco usual 
intempérie que assolou Macau. 
Sem que ninguém, a esse acontecimento, tivesse querido 
conferir um sentido neocolonialista, a verdade é que séria 
retemperador para o ego do Présidente e de todos os 
portugueses assistir às manifestaçôes de saudade e gratidâo 
que estavam a ser preparadas em Timor. Sem qualquer 
sentido patrioteiro descabido, a verdade é que, depois da 
noite de Macau, teria sido bonito e como vente ver a ban- 
deira portuguesa empunhada por crianças timorenses. 
Ou seja, apôs a fria racionalidade que evitou as lâgrimas 
no adeus a Macau, o adiantamento da visita a Timor ainda 
deixou mais tristes nâo sô o prôprio Sampaio, como Xa- 
nana, os timorenses, tada a gente." 

A transferência de Macau assistiram milhares de 
portugueses infelizes^em lâgrimas 

Càceres Monteiro 

MADEIRA 
Funchal - Uma quota de 
cinco por cento da oferta de 
emprego na fünçâo pùblica 
passarâ legalmente a estar 
reservada para pessoas 
corn deficiência, anunciou, 
no Funchal, o secretârio re- 
gional da Educaçâo da Ma- 
deira. 
Francisco Santos falava na 
cerimônia que assinalou o 
encerramento do programa 
de iniciativas da semana da 
pessoa corn deficiência na 
Madeira, tendo retérido que 
o projecto teve inicio hâtrês 

anos ao ser aprovado um 
decreto-legislativo regional 
no parlamento madeirense 
que estabelecia uma quota 
de 10 por cento no emprego 
para os déficientes. 

AUSTRALIA 
3 Portugueses morrem 

Innsbruck, Austria - Très 
trabalhadores portugueses 
morreram na estrada de 
Tirol, na Austria, num 
acidente de viaçâo que 
provocou ainda dois feri- 
dos graves, informou uma 
fonte policial. 

PREFIM O MELHOR... 

IMPORT & EXPORT LTD. 
Especializados em produtos alimentares incluindo peixe fresco que chega todos os 
semonos directomente de Portugal para os nossos armazens. 
Parte dos nossos produtos sôo imporkidos do Continente e Açores 

TEL.: (416) 533-3591 / 533-3563 
FAX : (416) 533-3485 

Cruzeiro 

Aos nossos 
Cliente e 
Amigos, 

desejamos 
um 

t A SOSPtEMESA 

SALUS 
YIDACO 

■ 
A«u Weter 

FERMA 
BRAND 

AZETTONAS 

“OUVAL” 

HLPOCT 

AZEITC 
OUVE 0|{, 

SALUTAR ISTovo 
SALUAS BILMAR TRIWFO 

Nestlé 
Nestum 

FUTEBOL 
Grécia 

Atenas - Sete adeptos do 
PAOK de Salônica, a- 
dversârio do Benfica na 
segunda ronda da Taça 
UEFA, morreram e outros 
30 ficaram feridos num 
acidente de viaçâo ocorri- 
do em Tembi, no centro da 
Grécia, revelou apolicia. 
O acidente ocorreu du- 
rante a madrugada, quan- 
do os adeptos regressa- 
vam a Salônica, no norte 
do pais, depois do jogo em 
Atenas, corn o Panathi- 
naikos ( 1 -1 ), depois de o 
motorista ter perdido o 
controlo do autocarro, que 
foi chocar corn um camiâo 
que circulava em sentido 
contrario. 

FRANÇA 
Pintor Bernard" 

Buffet suicida-se 

Tourtour, França - O artista 
francês Bernard Buffet, 
tido como uma dos prin- 
cipais pintores contempo- 
râneos, suicidou-se na sua, 
propriedade de Tourtour, 
Sueste da França, anun- 
ciaram as autoridades 
locais. 
Buffet, 71 anos, \ivia muito 
retirado na sua proprie- 
dade, na companhia da 
mulher, Annabelle. 

EXPOSIÇÂO 
LITERARIA 

Benguela, Angola - Uma 
exposiçâo denominada 
"Lingua Portuguesa, um 
Oceano de Culturas" sera 
inaugurada terça-feira na 
cidade do Lobito, no litoral 
centro de Angola, por ini- 
ciativa do Consulado de 
Portugal nesta provincia 
angolana. 
Esta exposiçâo foi conce- 
bida e apresentada pela 
primeira vez na Expo'98, 
em Lisboa. 
Segundo o consul-geral de 
Portugal em Benguela, 
Gualdino Avelino Rodri- 
gues, e uma amostra da 
poesia de expressâo por- 
tuguesa e inclui escritores 
lusos, de paises afncanos 
e de Timor Leste. 

VILA DO CONDE 
Vila do Conde- O pré- 
sidente da Câmara de Vila 
do Conde, Mario Almei- 
da, ameaçou cortar a linha 
férrea para a Pôvoa do 
Varzim se a CP nâo acabar 
corn uma passagem de 
nivel desprotegida onde 
morreu um automobilista. 
Foi corn indignaçâo que o 
autarca, também prési- 
dente da Associaçâo Na- 
cional de Municipios Por- 
tugueses (ANMP) reagiu à 
morte do automobilista de 
Gor i Jomar adhido quando 
atravessava a passagem de 
nivel sem guarda entre Vila 
do Conde e c Pôvoa do 
Varzim. 
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BENTO’S 

VOICI 

Bento's Travel Registration n. 04221461 

2000 Dundas St. W. 
Toronto 

Tel.: (416) 588-2000 
Fax: (416) 588-2258 

ESPECIAIS DE 
ULTIMA HORA 

PARA: 
• Cuba 
• Rep. Dominicana 
• México 
• Florida 
• Eco Turismo 
• Excursôes 
• Cruzeiros 

Preços Baixos para 

Portugal Continente, 

Açores e Madeira 

^ AUTOMOBILES 
O 
• 

2000 Dundas St W. 
Toronto 

Tel.: (416) 588-4444 
Fax: (416) 588-5631 

Aluguer de autômovel 

no Continente e Açores 

Serviço de Guordo-Livros 

TrOdUÇÔeS ( Português e Inglês) 

Serviço de Income Tax 

Serviços consulores 

Uma grande 

de autoinôveis 
em2mâo 

da melhor qualîdade 
eaos 

mais baixos preços 

Venda e Leasing 
de Veiculos usados 

importados 
e domésticos 

Financiamento 
corn très institulçôes 
financeiras diferentes 

60AS 
FESTASm 

Votos de 
Prôspero Ano Novo 

das firmas 
Bento's Automobiles e 

I Bento's Travel 

Joana e 
David Monteira 

desejam a 
Casa de Mobilias Portuguesas todos um 

FEL1Z 
AAJO NOVO 2000 

244 Augusta Ave. 
Tomto, ON. M5T 2L7 

tTel: (416) 603-9093 

Almoços Diàrios 
e Serviço de Banquetes ALEX CHURRASQUEIRA 

REI DOS LEITOES 
Tel: (416) 537-3175 
Leitâo à Bairrada • Frango no churrasco 
Cameiro Assado • Cabrito "à leitâo" 
Costela no churrasco • Coelho • Chouriças 
Sandes à Alex • Cabidela • Pipis, etc... 

219 Ossington Ave, Toronto (junto à Dundas W.) 

EUA 
274 milhôes 

Washington- Os Estados Unidos contaram, à entrada 
do ano 2000, corn 274 milhôes de habitantes, mais 10 por 
cento que em 1990 e 0,9 por cento que a 01 de Janeiro 
de 1999, indicou o Departamento de Censos norte-ame- 
ricano. 
Entre os 274.024.000 habitantes, 71,7 por cento sào bran- 
cos e a média de idades é de 38,6 anos. 
Os negros, cuja média de idades é de 32,3 anos, repre- 
sentam 12,2 por cento da populaçào, seguidos dos his- 
pânicos, 11,6 por cento e corn uma média de idades de 
28,9 anos. 
Na lista surgem a seguir os asiâticos, que representam 
3.8 por cento da popuTaçào (32,9 anos de média), e os in- 
dios da América, 0,7 por cento (média de 31,1 anos). 
Em 1990, data do ultimo censo, a repartiçào racial era li- 
geiramente diferente, corn 75,7 por cento de brancos, 
11.8 por cento de negros, 09 por cento de hispânicos, 2,8 
de asiâticos e 0,7 por cento de indios americanos. 

QUALIDADE E BOM SABOR 

TEMPESTADE 
França 

Paris - Cerca de dois mil- 
hôes de casas francesas es- 
tào sem electricidade apôs 
as duas tempestades que se 
abateram sobre o pais, a- 
nunciou um responsâvel da 
Electricidade de França (Ed- 
F). 
"Neste momento, a tempes- 
tade que esta ainda présenté 
sobre Lyon e Vosges provo- 
cou o corte de electricidade 
a cerca de um milhâo de cli- 
entes suplementares, haven- 
do portanto, infelizmente, u- 
ma estimativa de dois mil- 
hôes de clientes privados de 
electricidade em França", 
explicou Jean-Pierre Bour- 
dier, director da EdF. 
A tempestade que assolou 
0 norte da França, domingo 
e na noite de segunda-feira 
provocou um total de 52 
mortos e um desaparecido. 

A OFICINA PREFERIDA 
pelas companhias de seguros 

Trabalho complété de 
BATE-CHAPAePINTURA 

Orçamentos computadorizados GRATIS 

Contacte; Ralph Pinto 
Mobile: (416) 523-9647 

T. 533-9358 

«■ppftftRESS 
AUTO COLLISION 

no 31 Gladstone Avenue (ao norte da Queen W.jÈToronto 
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Sonhos do ?ino Bois mil 
Manuel Apolinàrio, Janeiro 1999 

Entre Dezembro e Janeiro 
Encontraram-se os dois Anos, 
Um, carregado de sonhos, 
O outro de desenganos. 

Ao bâter da meia-noite 
0 Ano Velho, alquebrado, 
Entregou a pasta ao Novo 
E partiu para o passado. 

O Ano Novo, valante, 
Arrojado e bem seguro 
Acenou ao Ano Velho 
E enfrentou o futuro. 

É 0 ano de Dois Mil! 
O baptizou toda a gente. 
De centenârio e milénio 
Foi baptizado igualmente. 

Vacinou-se contra a Sida 
E desejos sexuais, 
A seduçào de mulheres 
E 0 ôdio de rivais. 

Vacinou-se contra a fome, 
A doença e a pobreza. 
Para nào faltar saûde 
E comida sobre a mesa. 

Vacinou-se contra a guerra 
E prometeu ser capaz 
De alcançar em Dezembro 
O Prémio Nobel da Paz. 

E finalmente tomou 
Uma vacina gérai 
Contra o poder do diabo 
E as forças negras do mal. 

Depois de assim preparado 
E pés bem firmes no chào, 
Olhou 0 mundo de frente 
E fez promesses entào. 

Prometeu matar a lei 
Por ela ser abusada 
E em vez delà usar justiça 
Por ser mais apropriada. 

Corn politicos manhosos 
Que nos mangam dia a dia, 
Charlatôes e caloteiros 
Prometeu que acabaria. 

Prometeu findar a audâcia 
De certes religiôes 
Que, corn milagres fingidos, 
Enchem cofres de milhôes. 

E, se houvesse oposiçào. 
Que os rebeldes e os matreiros 
Seriam, sim, processados 
Em caves de cangalheiros.. 

E que no mes de Dezembro 
Tudo andaria direito 
Para que todos vivessem 
Num mundo entào perfeito. 

E ainda prometeu 
Corn firmeza e confiança 
Uma aliança corn Deus 
Para maior segurança. 

Para a passagem do ano 
Ele prometeu, sorridente, 
Vigra corn fartura 
De graça para toda a gente. 

Telef: 538-3295 
Fax: 538-0744 

1357 Dundas St. 
Toronto, Ont 
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[De acordo corn a Lei vigent^ 
EFECTUAMOS 
INSPECÇÔES corn aparelhagem 

Faça a sua Marcaçâo: OlOCttOnica 

CRAWFORD Service Station: (416) 533-4800 

(Carlos) - 723 CoÜGgB St. (c/Crawford St.) 

PONTA 
DELGADA 

Ponta Delgada - A se- 
gunda circular de Ponta Del- 
gada, cuja construçâo se 
iniciouem 1995, foi dada 
porconcluida corn a inau- 
guraçào do troço entre a a- 
venida Principe do Monaco 
e o aeroporto. 
A nova infraestrutura, corn 
uma extensâo total de 11,7 
quilômetros, liga a rotunda 

Ribeira Grande, Vila Franca 
do Campo, Nordeste e La- 
goa, ao aeroporto da ilha de 
S.Miguel. 

Ponta Delgada - Uma jo- 
vem de 27 anos foi encon- 
trada morta a tiro dentro da 
sua viatura no norte da ilha 
de S.Miguel. 
A jovem, Filoména Pi- 
mentel, colaboradora admi- 
nistrativa da delegaçào da 
Lusa em Ponta Delgada, foi 
encontrada na estrada de 
acesso ao Porto Formoso, 
localidade prôxima da fre- 
guesia em que residia, Maia, 
concelho da Ribeira Grande. 

Ponta Delgada - A Or- 
dem dos Farmacêutieos 
admitiu apresentar queixa 
em Tribunal contra a Santa 
Casa da Misericôrdia da 
Povoaçào, ilha de S. Mi- 
guel, por alegadas interfe- 
rências nas competências da 
fàrmâcia local. 

Segundo a OF, os membros 
da mesa administrativa da 
instituiçâo "têm cometido 
diversas irregularidades e 
ilegalidades" susceptiveis de 
pôr em causa "a saüde dos 
cidadâos que procuram os 
serviçosda farmâcia". 

A BLUE PAGES em colaboraçâo 
corn o jornal VOICE informa que: 

Os indicativos para Portugal foram alterados. Para efectuar a Ügaçâo 
nécessita acrescentar o numéro 2 aos indicativos que estavam 

em efeito antes do dia 31 de Octubro de 1999. 

Exemple: Lisboa era 1 Passou a ser 21 

Ponta Delgada era 96 Passou a ser 296 

011 + 351 + Indicative + Telefone desejado 
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Corvo 
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Flores 
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Horta 
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Rico 
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259 

Bragança 
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T. Vedras 
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Santarém 
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W. Xira 
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Portalegre 
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P. de Sor 
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Estremoz 
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Setùbal 

265 

Evora 
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Piara mais Informaçôes chame todos os dias uteis 
das 9h as 18h 

(416) 531-1000 
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MARATONA DO MILÉNIO 
Roma - A maratona do Milénio, primeira grande com- 
petiçâo atlética do ano, disputada em Roma, terminou 
corn anatural vitôria dos atletas mais cotados à partida, 
os quenianosJosephat Kiprono e Tegla Loroupe. 
Tratava-se de cumprir o ùltimo grande "sonho" de Primo 
Nebiolo,o présidente da Federaçào Intemacional de 
Atletismo falecido ao 07de Novembre, que sempre quis 
ver realizada na capital do seu pais umagrande maratona 
Apesar de se realizar numa época pouco tradicional 
para estetipo de pro vas - quase todas na Primavera ou 
no Outono - e contandocom a concorrência das Sâo 
Silvestres, que se disputaram um pouco por toda a parte, 
a maratona do Roma teve bom nivel, sobretudo pela 
lutade Kiprono corn o italiano Giacomo Leone. 
Kiprono, vencedor da ultima ediçào de Berlim, corn a 
quintameUior marca de todos os tempos, confirmou-se 
como o mais regularmaratonista da actualidade, ven- 
cendo corn 2:08.37 horas, um bom tempo atendendo 
ao percurso de varias subidas e ao piso por vezes de 
pedra. 
Corn o atleta queniano seguiu quase toda a prova 
Giacomo Leone(vencedor da maratona de Nova 
lorque de 1996), apenas deixado para trâs nos ultimes 
dois quilômetros. 
Os italianos puderam ainda rejubilar corn ô terceiro lugar 
de outre italiano, Francesco Ingargiola, campeào mundial 
militar emtitulo, que ficou a 22 segundos. 
A maratona feminina foi um contra-relôgio de Tegla 
Leroupe, a melhor maratonista mundial da actualidade, 
que seguiu sempre sozinhadesde a saida da zona da 
Praça de Sâo Pedro. 
Loroupe, no entante, terminou em notôrias dificuldades, 
quase se"arrastando" nos ultimes quilômetros, em 
direcçâo ao Forum. Sem adversârias à altura, abrandar 
era um "luxo" que se podia dar, mas acabou por ficar 
corn a etiope Gadisse Edatto a apenas setesegundos... 

SÂO SILVESTRE 
Sâo Paulo - A queniana Lydia Cheromei venceu facil- 
mente a corrida de Sâo Silvestre de Sâo Paulo, ao 
cumprir os 15 quilômetros do percurso em 51.29 mi- 
nutes, deixando a segunda classificada, a sua compa- 
tirota Delillah Asiago, a mais de um minute. 
As quenianas foram mesmo as grandes dominadoras 
da prova, ao ocuparem os très primeiros lugares do 
pôdio, corn Esther Kiplagat a terminar na terceira po- 
siçào, mas a apenas um segundo da segunda classi- 
ficada. 

Amadora- A atleta do Maratona Maia Marina Bastos 
venceu a corrida feminina da Sâo Silvestre da Amadora, 
enquanto no sector masculine o triubfo foi para o que- 
niano Mark Bett. 
Marina Bastos venceu corn um tempo oficioso de 36.14 
minutes, sendo seguida pela sua companheira de équipa 
Helena Sampaio e pela etiope Ayelech Worku. 
Alberto Chai ça (Conforlimpa) foi o melhor português 
nos masculines, ao terminar em terceiro, logo atrâs de 
outre queniano, John Korir, enquanto Bett venceu corn 
um tempo oficioso de 30.31 minutes. 

Coimbra - O atleta do Sporting Mario Teixeira é o no- 
vo recordista da corrida de S. Silvestre de Coimbra, 
com o tempode 21.00 minutes, destronado Raimundo 
Santos, do Benfica, que eml997 conseguiu o tempo 
de 21.13. 
Ao vencer a 24/a ediçâo da corrida de S. Silvestre de 
Coimbra, que percorreu as principais artérias da cidade, 
Mario Teixeira alcançou a sua terceira vitôria na prova, 
que se somaàs de 1996 e 1998. 
No que respeita à classificaçâo colectiva, o CAC, corn 
12pontos, foi o vencedor da prova principal, que teve 
um percurso de7.500 metros. 
A portuense Anâlia Rosa, da Pasteleira, foi a vencedora 
daprova feminina, percorrendo a distância de 3.000 
metros no temporecorde de 9.50 minutos. Clarisse Cruz, 
do Clube de Atletismo deOvar, ficou em segundo lugar, 
e Paula Frades, do Grecas, emterceiro. 
A équipa feminina do Grecas venceu colectivamente, 
corn 27pontos. 
Em veteranos masculinos, a vitôria foi para Julio Costa, 
daCâmara Municipal de Ovar (16.12 minutos para 
5.200 metros), enquantoem senhoras veteranas o titulo 
foi conseguido por Alice Cruz, doGrecas ( 11.43 para 
3.000 metros). 

QUALIDADE SEM IGUAL = 

FUTEBOL 
Breves internacionais 

Vigo, Espanha - Todos os 
bébés nascidos em 01 de 
Janeiro de 2000 na pro- 
vincia de Pontevedra (Ga- 
liza) ficarâo corn um cartâo 
de sôcio vitalicio do Celta 
de Vigo, Primeira Liga es- 
panhola. 

Mundial clubes 
Rio de Janeiro - Mais de 
oito mil adeptos do Fla- 
mengo adquiriram cami- 
solas especiais de apoio 
aos ingleses do Manches- 
ter United, um dos parti- 
cipantes na primeira ôiiçâo 
do Mundial de clubes. 
Os adeptos do Flamengo, 
o clube mais popular do 
Brasil e um dos que tem 
mais simpatizantes pelo 
Mundo todo, decidiram 
apoiar o Manchester, cam- 
peâo Europeu em titulo, 
devido à rivalidade corn o 
Vasco da Gama, uma das 
équipas représentantes do 
Brasil na competiçâo e que 
foi o campeâo da Taça 
Libertadores em 1997. 

Montevideo - O futebolista 
português Luis Figo,do FC 
Barcelona, integra a "selec- 
çâo ideal" da Europa do 
diérioumguaio El Pais, feita 
corn base numa sondagem 
a j omalistasdesportivos 

FUTEBOL 
Breves 

Lisboa- O Benfica con- 
tratou o futebolista inter- 
nacional chileno Christian 
Urib,por empréstimo até 
ao final da época, 
"Benfica ao ataque" é o 
titulo de A Bola, jomal que 
adianta quejogador esta "a 
caminho de Lisboa para 
reforçar os AencamadosÈ" 
efaz a sua identificaçâo: 
"chileno, 23 anos, 1,85 m, 
médio ofensivo,n° 10 do 
Colo-Colo". 
O "médio esquerdo que o 
Sporting nâo quis", e o 
Benfica ao mesmo tempo 
anunciaa cedência do de- 
fesa central José Soares 
ao Campomaiorense, tam- 
bém dal Liga. 
0"intemacional ÀAÈ che- 
gou a Lisboa, enquanto o 
"trinco" da selecçâo portu- 
guesa e da équipa espa- 
nhola do Oviedo, Paulo 
Bento,"assume interesse do 
Benfica" na sua contrata- 
çâo e considéra que" esta 
na hora de regressar a 
Portugal". 
Fernando Santos, o "trei- 
nador do ano", e técnico 
do FC Porto considéra 
que a"reduçâo da Liga 
diminuirâ (a) qualidade do 
futebol". 

"VOICE" O se il Semanârio 

LFA MAR TRAVEL 

Tel (416) 534-7515 
îres, franco 

Se quer Viajar... 
Estamos 

ao seu dispôr... 

1171 Blindas St. W., 
Toronto (perto da Ossington) 

• Income Tax 
•Documentos 
vàrios 

FCPorto 
Porto - O Futebol Clube 
do Porto inicia, dia 13, a 
gestâo controlada dos 
parques de estaciona- 
mento doarruamento que 
circunda o Topo Sul do 
Estâdio das Antas e do 
denominado parque gérai. 
O parque de estaciona- 
mento localizado junto ao 
Bingo ePavilhâo Dr. Amé- 
rico de Sa permanecerâ 
corn livre acesso. 
Em comunicado, o FC 
Porto référé que "estas 
medidas têm porobjectivo 
corrigir as diversas ano- 
malias de estacionamento. 

Said Aouita 
eleito "desportista do 

séçulo" do Mundo 
Arabe 

Rabat- O legendârio atleta 
marroquino Said Aouita foi 
eleito o melhor desportista 
do século do Mundo Ara- 
be, numa sondagem pro- 
movida pela televisâo do 
Dubai, nos Emirados Ara- 
besUnidos.Aouita, que 
dominou o meio-flindo nos 
anos 80, nasceu em 1959 
na cidade de Kenitra, a 
cerca de 40 quilômetros de 
Rabat, e foi campeào 
olimpico dos 5.000 me- 
tros, além de ter batido 
vârios recordes mundiais. 

ADDISON LEASING OF CANADA 

Artur de Freitas 
Sales and Leasing 

AUTOMÔVEIS 
de todas as Marcas 

A NEVE esté a chegar APROVEITE 
OS NOSSOS ESPECIAIS 

em todos os 4 x 4’s trucks ou vans 
< do ano 2000 
ï Diferentes tipos de "Leasing" 
" para as suas necessidades 

Tel. (416) 860-1600 
294 Richmond St. E. Fax: (416) 860-1740 
Toronto - M5A 1P5 Cell f4i6) 873-4556 

(POTtUffdi ParaORÇAMENTOS 
contacte: RUISECO 

RhyJien Cabinete 

Tel. (416) 588-8176 
Pager: 608-5503 

Fabricamos por medida 
armàrios, balcôes^tc... 

4 t^i-ôspcro 
Ano 2000! » 

1178 Dupont Street, Toronto 
(em trente de Galleria li/lall) 

"OS AMIGOS" Restaurante 
Joaquim Manuel e Maria Henriques 

Tel: (416) 658‘D864 

Bîlhares « 

17 

335 Silverthorne Ave 
(junto à Rogers Road.) 

iJV 

^ “VUS ^ 

ABERTO das 
8 h da manhâ 

às 2 h da madrugada 
TODOS os DIAS 

AMBIENTE FAMILIAR 

etiântico Auto 
Collision Ltd. 

T. 536-2766 

0 

60 Howard Park Ave 
(Dundas & Roncesvalles) 

Fctiz Ano 2000 
para todos 

^ Pintuf^ 



Chuva molha fogos da Paulista e atrapalha festa 
A chuva atrasou em mais 
de uma hora e atrapalhou 
a festa de réveillon na 
avenida Paulista, em Sao 
Paulo. O momenta mais 
esperado da noite, a 
queima de fogos, durou 
menos da metade do 
tempo previsto. 
Previsto para durar dez 
minutas, o show pirotéc- 
nico durou apenas quatro 
minutas. 
Segundo a Playmusic, 
uma das organizadoras, os 
fogos que estavam instal- 
ados na frente e atras do 
palco nao estouraram 
porque ficaram molhados. 
Somente os rojôes instala- 
dos no terraço do prédio 

da Caixa Economica 
Federal funcionaram. 
A chuva molhou o palco e 
os equipamentos. O show 
do grupo gaucho Enge- 
nheiros do Havaf, previs- 
to para começar às 21 h08. 

começou às 22h38 e 
durou 42 minutos (estava 
prevista uma hora). 
O show foi um dos 
poucos momentos sem 
chuva do evento. 
Embora tenha gasto R$ 4 
milhoes, a organizaçào 
nâo tomou as precauçôes 
necessarias contra a chu- 
va, prevista pelo Inmet 
(Institute Nacional de 
Metereologia) desde 
anteontem. 
Mesmo sob chuva e sem o 
padre Marcelo Rossi, 
cerca de 800 mil pessoas, 
segundo a PM, 1,1 mil- 
hao, de acordo com os 
organizadores, passaram 
o réveillon na Paulista. 

OA.BELEIREIRA. UNISEX 

* CORTES mmmm 
* PENTEADOS 
* LUZES 4 
* PERMANENTE M M 
* TRANÇAS ' « 
* ALONGAMENTO j 
* TINTAS wpp t 

MANICURE ^ 
* PEDICURE J 
* MAQUILAGEM 
* DEPILAÇAO 

422 OSSINGTON AVE. TEL: (416) 532-3765 

LUCAS fie MATHEUS 
EM TORONTO 

DIA 12/ 
IFEVEREIRO 

Jantar incluido 

Shawn Femoliam 
Elizabeth NSS 

Lucas & 
Màtheus 

Elizabeth Novo 
Conjunto Starlight 

Lucas & 
 Wÿ- 

DIA 13/ 
FEVEREIRO 

Paro Bilhetes 
1445 Dundas St. West - Tel.:(416) 536-2362 | 

A melhor prenda para a pessoa amada, 
no dia dos namorados. 

Desconte de $5,00 dolares per bilhete, no entrega deste taldo. 

Très milhoes de pessoas recebem 
Ano Novo em Copacabana 

- A cidade do Rio de 
Janeiro fez uma das 
maiores festas de sua 
historia para saudar o novo 
milênio. Cerca de 3 mil- 
hoes de pessoas bailaram 
sob a queima de fogos em 
Copacabana, que inau- 
gurou o ano dois mil no 
Continente Americano. 

O numéro de pessoas pre- 
sente ao evento é o mesmo 
da populaçâo do Umguai. 
Todos se abraçaram nas 
areias da mais famosa praia 
do Brasil ao som do tradi- 
cional samba. 

"Esta é uma grande festa e 
estamos no melhor lugar do 
mundo para comemora-la", 
ressaltou um economista 
britânico morador do Rio 
de Janeiro ha muito tempo. 

Mas, a festa nâo parou ai. 
Toda a orla mantima da 
cidade celebrou a chegada 
do ano dois mil. 
Autoridades do pais acredi- 
tam que mais de quatro mil- 
hoes de pessoas estiveram 

.nas praias da 'cidade mar- 
avilhosa' para festejar. 

A maioria das pessoas 
pfeferiu usar roupas bran- 
cas para receber o milênio, 
deixando no mar oferendas 
para lemanja, que na cul- 
tura africana é a Deusa das 
aguas. 

O branco significa a purifi- 
caçâo da alma. Os brasi- 
leiros costumam usar a cor 
para entrar no periodo com 
alma renovada. 

Nas areias, também foi 
intenso o movimento de 
pessoas ligadas a seitas 
espmtas, como Umbanda e 
Candomblé. 

O som dos tambores e as 
velas fizeram parte da cer- 
imônia, em que se joga bar- 
cos cheios de flores ao mar. 
Os religiosos acreditam que 
a oferenda a lemanja traz 
boa sorte no ano que entra. 

Cerca de 1 bilhâo de pes- 
soas assistiram o evento 
pela TV em todo mundo. 
Em Copacabana, a queima 
de fogos durou 20 minutos. 
Outro destaque da festa 

foram as cascatas de luz 
que vârios prédios da orla 
maritima promoveram. 

Quatro grandes palcos tam- 
bém foram montados nas 
areias da praia para embalar 
a populaçâo antes e depois 
da virada do ano. 

Autoridades da cidade 
informaram que na entrada 
do novo século 10 tran- 
satlânticos estiveram para- 
dos diante da praia para 
prestigiar o espetâculo pi- 
rotécnico. 

Muitos estrangeiros pas- 
saram 0 Ano Novo em 
Copacabana. Os turistas 
tiveram tratamento vip e 
em vârios idiomas. 

Cerca de 50 policiais, flu- ■ 
entes em diferentes Imguas 
ajudaram os turistas a 
chegar à praia e a se loco- 
mover pelo cidade. 

VOICE^ 
o SEU SEMANÂRiO 

Tel.: (416) 534-3177 

VOICE VOICE VOICE 

5 college travel centre 
486 College St. - Toronto Tel.: (416) 923-8918 

Nesta quadra festiva desejamos a 
todos os clientes e amigos J 
votos sinceros de um 

Prospero 
Ano Novo 

Aproveite o nosso piano de crédite para viagens 
PAGUE A SUA ViAGEM EM PRESTAÇÔES E SEM JUROS 
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HOtiÔSCOPO 
CARNEIRO 21/3 a 20/4 

Aproveite a atmosfera positiva para 
tomar decisôes, para iniciativas, novos 
empreendimentos. Sua mente estarâ mais 
alerta. Favorece as visitas, encontros e 
contatos. Poderà resolver dificuldades 
através da açào decidida e corn cautela. 

TOURO 21/4 A 20/5 
Momento é de espeia e preparaçào em seu 

trabalho, reavaliaçào de seus desejos, 
prudência nos gastos materiais. Tome 
decisôes e cuide mais de seus intéressés do 
que dos outres. Maior poder de cativar, 
cultivar simpatias e obter apoio.  

GÉMEOS 21/5 A 20/6 
Nào bavera outra maneira de conseguir 
movimentar seus intéressés a nào ser contàndo 
corn O apoio de seus relacionamentos do 
passado, corn conhecidos e tàmiliares. Suas 
finanças estarào oscilantes, poderào surgir 

CARANGUEJO 21/6 22/7 
Semana que aumenta a sua atratividade, 
possibilitando o inicio de novas 
empreendimentos e atividades. Mas 
procure ser realista, évité as sobrecargas. 
Cuidadocomasilusôes. Desçaàtena enào 
sonhe, agarre os problenias que lhe surgirem 

BALANÇA 23/9 a 22/10 
Estarâ inseguro corn relaçào aos seus 
sentimentos e emoçôes, deixaixk) os outras 
também na indecisào e desoonfiança. Nào 
perea de vista seus objetivos prafissionais. 
Mas tenha cuidado com sua saùde. Visite o 
médico. 

ESCORPIAO 23/10 a 21/11 
Emocionalmente voeê estarâ mais 
sensivel, corn necessidade de buscar 
preænchimento de seus desejos. Nào lute 
COTitra seus sentimentos, abra seu coraçào. 
Seus sentimentos estarào estimulados, 
tenha cuidado corn a saùde. 

SAGITARIO 22/11A 21/12 
Sua energia estarâ diminuida, procure evitar 
excessos e exagéras. Nào giste demais e 
procure tff paciência quando as ooisas nào 
saem como voeê desejaria. Poderâ 
conseguir maicff profùndidade nas emoçôes 
e nos relacionamentos intimos. 

CAPRICORNIO 22/12 A 19/1 
Procure cultivar suas emoçôes, nào espere 
dos outras mais do que podem dar. Reveja 
relaçôes, busqué seus sentimentos mais 
profimdos. Aproveite oportunidades para 
lutar por progresse afectivo e material. 
Poderâ surgir algo importante. 

LEAO 22/7 A 22/8 
Busqué maior contacto corn suas emoçôes, 
seus sentimentos, nào se isole e procure 
deixar seus sentimentos mais acessiveis. 
Busqué o apoio do casamento.Possibilidade 
deterapoiodepessoas importantes em sua 
vida. 

VIRGEM 23/8 A 22/9 
No dia-a-dia voeê acaba tomando-se 
rigide pela exigêneia de perfeiçào. 
Conduza suas atividades corn maior 
paciência e sensibilidade. Voeê estarâ 
mais receptive e aberto ao que o 
cerca. .Favorece amizades 

AQUARIO 20/1 A 18/2 
Emoçôes estarào mais afloradas e terâ 
.progresse na vida sentimental e profissional. 
Saberâ levar mais em conta os sentimentos 
dos outras e nào somente sua necessidade de 
liberdade. Bom relacionamento com as 
pessoas com quem convive. 

PEIXES 19/2 A 20/3 
Sua sensibilidade, imaginaçào e percepçào 
estarào ampliadas e voeê conseguirâ mais 
fàcilmente transmitir aos outras seus desejos 
e expectativas. Dê vazâo aos seus sonhos. 
Terâ mais popularidade e deve estar atento 
para nào se distrair.  

PORQUE? PORQUÊ? PORQUÊ? 

PORQUE NAO E A MESMA 
A HORA EM TODOS OS 

PAISES? 
A hora é regulada pela 
posiçào do Sol. Como a 
Terra gira, os continentes 
passam, um apôs outro, 
diante do Sol. 
Quando por exemplo, o 
Sol se levanta na França, 
hâ muito tempo que os 
russos o viram, ao passo 
que para os americanos 
ainda é noite. 

É meio-dia num lugar quando o Sol atinge o ponto mais 
alto do seu curso nesse sitio, isto é, quando passa pelo 
meridiano do lugar. Todos os pontos situados no mesmo 
meridiano, têm a mesma hora. Por comodidade, dividiu- 
se a Terra em vinte e quatre faixas -chamadas "fusos 
horârios"-, limitadas por dois meridianos, distantes 
quinze graus um do outro. No interior de um fliso todos 
os lugares têm a mesma hora, que é a hora exacta do 
meridiano que passa pelo meio do fuso. 

Selecçâo de: JAna 'Baptista 
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Escritôrio de Representaçâo 

J3CA Toronto 
O Banco Comercial dos Açores associa-se à 
campanha de Solidariedade corn o povo 
Timorense, abrindo uma conta para angariar 
donativos. 

C/N: 5000 - DOS AÇORES PARA TIMOR 

Entidades aderentes ao projecto: 
Représentante do Bispo dos Açores, Banco 
Alimentar Contra a Fome (Sào Miguel), 
Associaçào de Amizade ao Povo Timorense e 
CARITAS Diocesana. 

Secretariado - Instalaçôes do Banco Alimentar, 
na Av. D. Joào III r/chào 

,J^onta ^Delg£da^,^Açpres 

transmite 
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nào iransmite 
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ONDE ESTÀO AS DIFERENÇAS ? 

SE NASCEU 
NESTE DIA ... 

Este proximo ano de vida lhe 
darâ emocionalmente, afectiva- 
mente e intelectualmente muitas 
oportunidades de novos hori- 
zontes e aprendizagem. Apro- 
veite as oportunidades que 
surgirem em seu caminho e nào 
ambicione ou deseje o que esta 
muito além de seu alcance. Se 
souber tirar proveito deste ano 
e em tudo o que lhe for su- 
cedendo, corn calma terâ um ano 
muito benéfico. Tenha calma e 
verâ que tudo lhe vai oorrer bem. 

SOLUCOES 
Palavras Cruzadas 
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Estes dois desenhos parecem iguais. Na rpalidade, existent 
pelo menos seis diferenças entre eles. É um teste à sua 
capacidade de observaçào. Descubra-as 

* - No Ceilâo os in- 
digenas adoram um 
estranho Deus, a que 
chamam Ramana, e que 
tem nada menos de dez 
cabeças e vinte braços. 
Os pés, no entanto sâo 
sé dois como os de qual- 
quer simples mortal. 

** - O zero como al- 
garismo para indicar a 
ausência de uma certa 
ordem de unidadrs do 
nümero, foi usado pela 
primeira vez na India, 
cinco séculos depuis de 
Cristo. Na numeraçào 
primitiva dos gregos e 
dos romanos nào havia o 
emprego do zero. 

*** - O Mundo produziu 
no ano de 1949: 
149.000.000 de toneladas 
de arroz; 639.000 tone- 
ladas de cacau; 2.477.000 
toneladas de café; 171.- 
000 toneladas de trigo. 

Carlota Monteiro 

PALAVRAS CRUZADAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 

HORIZONTAIS: 1 - Chapa lisa de 
ferro, corn que se arredonda o vidro, 
nas fébricas; titulo correspondente 
ao de bispo em algumas igrejas 
orientais, copias, etiôpicas e sfrias; 
medida agréria de alguns paises 
(em Portugal corresponde à 
jeira)(pl.). 2 - Prep. indicativa de limi- 
te; o m.q. lirio; ôxido de cacb; base 
aérea portuguesa. 3 - Chefe etfope; 
apelido de pæta português; pâssa- 
ro; parte inferior do pào. 4 - Radio 
(s.q.); aqueles. 5 - Aparelho em 
forma de pirâmide fruncada, para 
serviço de mergulhadores: amon- 

toado cônico de feixes de trigo, 
palha, caruma, etc. (pi.); grande 
extensâo de terreno onde crescem 
àrvores silvestres da mesma espé- 
cie. 6 - Parte do templo destinada 
aos fiéis; rapar o sal na salina e 
junta-lo corn o rodo; sistema filosôti- 
co hindu que consiste em técnicas 
ascéticas destinadas a alcançar o 
dominio sobre o corpo e o espirito. 7 
- Rapaz (pop.); da mesma forma; 
planta juniperâcea, semelhante ao 
zimbro (bras.); medida itinerâria chi- 
nesa. 8 - Estrofe de nove versos; 
fruto da ateira; transfiro para outro 

dia. 9 - Pato (Beira); trajara; 
cozinha no forno. 10 - Erbio 
(s.q.);, antiga cidade da 
Caldeia. 11 - Animaçâo (fig.); 
espécie de escumilha (pi.); 
remoinho de âgua (prov.); 
grande extensâo de âgua sal- 
gada. 12 - Panela (prov.); arco 
de cabaz; comparece; patroa. 
13 - Colocar em versos rima- 
dos; satélite da Terra; bairros 
(gir)- 
VERTICAIS: 1 - Fluxo e refluxo 
das àguas do mar (pi.); a maior 
intensidade do trio (fig.). 2 - 
Cinge corn no; oco; acolâ. 3 - 
Rente; Sôdio (s.q.); partfcula' 
afirmativa do dialecte proven- 
çal; 0 tio americano, 4 - 
Relativo às ovelhas. 5 - Elevar, 
nome da sétima letra do alfa- 
beto grego; agarrar corn as 
gavinhas. 6 - Encolerizam; 
espécie de boi seivagem (pi.). 
7 - Empunhei; solitârias; chiste 
(fig.). 8 - Composiçâo poética, 
propria para o canto; anàlogo. 
9 - Bebida usada na India; 
guarnecer corn arcos; ovârio 
de peixe. 10 - Insignificâneias 

(fig.); liçâo. 11 - Ices; abalada; orgâo 
das plantas vasculares de fixaçâo e 
absorçâo, normalmente subterrâ- 
neo. 12 - Peça metâlica, geralmente 
circular, emitida por autoridade sobe- 
rana, representativa de um valor 
pecuniârio, utilizada como instru- 
mente de troca. 13 - Relaçào; Praia 
(s.q.); caminhais; ilha inglesa no mar 
da Irlanda. 14 - Emprega-se para 
exprimir alegria ou surpresa (bras.); 
peefolo camudo de algumas plantas 
(pi.); estima muito. 15 - Mancha no 
rosto e noutras partes do corpo; 
penhor. 

SENHORA 

BENEDETTA 

Lê na palma da mâo e nas 
cartas. Conhecida da TV e da 
Radio. Ajuda em todos os tipos 
de problemas: amor, casamen- 
to, separaçâo, negôcio, saùde, 
depressâo, decisôes familiares, 

alcoolismt 

Dotada por Deus para ajudar 
os outros. Rresultados garanti- 
dos. 

T. (416) 638-0582 

625 Sheppard Ave W. 
(at B.athucs.t).^.,.^   

Rrinting 
Cartôes 
Cartas 
Envelopes 
Facturas 
Prospectes 

(Flyers) 

1S73 DUPONT ST. Toronto, ont. 

© (416) 536-3317 
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O que muda nos telefones 
fixos a partir de 1 de Janeiro 

de 2000 
Lisboa - Os portugueses entram no ano 2000 com uma 
pequena revoluçào nas telecomunicaçôes, jâ que vào po- 
der escolher, pela primeira vez, o operador de rede fixa a- 
través do quai desejam fazer as suas chamadas. 
Sào as virtudes da liberalizaçào do sector, que entrou na 
sua ultima fase a 01 Janeiro de 2000, corn a abertura da 
rede fixa telefonica à concorrência. 
Apesarde baver catorzeoperadores licenciados, incluindo 
a histôrica Portugal Telecom, sô dez operadores vào ofe- 
recer serviço de rede fixa, sem que os clientes tenham de 
mudar de telefone. 
Mas atençào: apesar de teoricamente se poder fazer todo 
O tipo de chamadas, inicialmente sera apenas possivel fa- 
zer ligaçôes de longa distância nacionais e intemacionais 
As ligaçôes locais e as regionais continuarào a ser asse- 
guradas pela Portugal Telecom, porque os novos opera- 
dores nào estào preparados, logo no inicio do ano, para 
fomecer o acesso directo aos potenciais clientes, mas a- 
penas o indirecte. 
O acesso directo é aquele que, através de uma ligaçào 
por cabo ou hertziana ao domicilio dos clientes, permite 
realizartodo o tipo de chamadas (locais, regionais, inter- 
urbanas e intemacionais) directamente através do ope- 
rador corn quem se tem um contrato. 
O acesso indirecte, que oferece a possibilidade de efectuar 
chamadas através do telefone instalado pelo operador com 
quem se tem um contrato, mas utilizando os serviços de 
terceiros, mediante a introduçào de um côdigo, sô pode 
ser utilizado em ligaçôes nacionais intemrbanas (mais de 
50 quilômetros) e intemacionais. 
Entretanto, a maioria dos operadores jâ adiantou que de- 
verâ começar a oferta de serviços através de acesso di- 
recto um pouco antes do final do primeiro semestre de 
2000. 

Neste contexte, nos primeiros meses do ano 2000 quem 
quiser fazer chamadas sem utilizar a Portugal Telecom 
sô o poderâ fazer no caso das ligaçôes de longa distância. 
O acesso directo é em tudo semelhante ao que actualmente 
têm os clientes de rede fixa. Consiste na instalaçào de u- 
ma linha até à casa ou empresa do cliente, mediante um 
contrato entre as partes. 
A partir do momento em que os operadores estiverem 
preparados para fomecer acesso directo, podem instalar 
em casa dos clientes um equipamento telefônico e ligar 
directamente o serviço. 
De acordo corn a legislaçào em vigor ser-lhes-â atribuido 
um novo numéro de telefone, passando o operador con- 
tratado a enviar e a cobrar a factura. Contudo, o Institute 
de Comunicaçôes de Portugal (ICP), entidade reguladora 
do sector, jâ propos ao govemo que os clientes que optarem 
por mudar de operadora fixa mantenham o mesmo nù 
mero de telefone. O executive deverâ tomar uma decisào 
sobre o assunto em Março. 

AÇORES 
Vila Franca 

Ponta Delgada - A Câmara de Via Franca do Campo, 
ilha de S.Miguel, anunciou um investimento, no prôximo 
ano,de 400 mil contes (dois milhôes de euros) em 
habitaçào social. 
Segundo fonte da autarquia esse montante destina-se à 
constmçâo de 31 casas em Âgua d'EAlto e de outras 
dez em Ponta Garça. 
O piano de actividades do municipio para 2000, glo- 
balmente orçado em 3,8 milhôes de contes ( 19 milhôes 
de euros), destina outres 340 mil contes ao saneamento 
bâsico, uma ârea em que sobressaem as obras na Ribeira 
das Tainhas e Ribeira Seca. 
O sector do urbanisme e rede viâria tem uma dotaçào de 
130 mil contes, enquanto para o restaure do Museu Mu- 
nicipal a autarquia afectou um montante de 28 mil contes. 

(Prôspero 
Plno O^vol 

ALUGA-SE 
DUNDAS & BROCK 

Apartamento privado com 2 quartos, casa de 
banho, cozinha corn fogâo e frigorifico. Ar coud. 

Ideal para casai nào fumador e sem animais 
Livre em fins de Dezembro 
 Tel: 535-2800 

Apartamento privado no Basement corn sala, 
quarto, casa de banho e cozinha. Parque e 

lavandaria. Ideal para 1 ou 2 pessoas, a nào 
fumadores nem animais na EgUnton e Caledonia 

Tel: 638-9456 
Apartamento privado, corn 4 quartos, sala de 

jantar e estar, 2 casas de banho e cozinha. 
Lavandaria 

Tel: 538-3197 

ALUGAM-SE ESPAÇOS 
Para escritôrios* para Festas * Para reuniôes. 

Tel: 538-3107 
Contacte Tony Loureiro 

PRECISA-SE 
Empregado de mesa com pratica para 

restaurante de muito movimento. 
Para mais informaçôes, ligue: 

Tel; (416) 538-3197 

PRECISA-SE 
Senhora que fale Inglês e corn experiência 

para cuidar de doentes idosos 

Tel: 588-4181 

Veio recentemente da Guiné e pode resolver 
os problemas por mais difîceis que sejam: 

Sentimentos;Trabalho; Dinheiro; 
Exames;Amor;. Tira os sentimentos de 

afecçâo; Simpatia; Adversidade e Infiuências. 
Resolve os proble-mas mais desesperados ou 

que pareçam irrea-lizâveis. Lê a Sorte e 
Adivinha o Futuro. Faz trabalho à distância e 

cura as doenças desesperadas. 
Fala Portusuês 

Tel: (514) 374-2395 - Fax (514) 374-1557 
7123 Marquette # 3 Montreal Quebec M2E 2C6 

CONTRATOS 
PARA LIMPEZA DE NEVE 

MANUALMENTE, COM MÀQUINAS 
OUREMOÇÂO 

CONSULTE-NOS 

TEL: (416) 531-4045 
ALUGA-SE ESPAÇO 

Para escritôrio* para Festas * Para reuniôes. 
Tel: 535-3107 contacteXonyLoureiro 

VENDE-SE 
Quarto de cama de 5 peças. 

Todo em madeira. Cama "King size" 
 Tel: 651-6714 

ORACAO 
s. Judas Tadeu, Glorioso apôstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o 
nome do traidor é a causa de serdes esquecido por muitos, mas 
a Santa Igreja honra-vos e invoca-vos universalmente como 
padroeiro de casos desesperados e sem remédio. Intercedei por 
mim que sou tào miserâvel, ponde em pratica eu vos rogo o 
previlégio particular que vos é concedido a fim de trazer ajuda 
pronta e visivel onde isso é quase impossivel. Vinde valer-me 
nesta grande afliçào, para que eu possa bendizer a Deus e a to- 
dos os Santos por toda a etemidade, principalmente (mencionar 
o pedido). Eu vos prometo S. Judas Tadeu ter sempre présenté 
estas grandes graças e nào cessar de Honrar-vos como meu 
especial padroeiro e ferei tudo quanto pos-sa para espalhar a 
devoçào para convosco. S. Judas Tadeu rogai p)or nos e por 
todos os que vos homam e invocam. Amem. A.L,  

4- 
HCMEUFE 

CIMERMAN 
Real Estate, Ltd 

TEL: 520-7136 
Sales Representatives   

JOSE & LUISA VIEIRA desejam a todos 
os seusCIientes, Amigos, Familiares e à 

Comunidade Portuguesa Junto dos vossos 
^^Amigos e Familiares um ANO NOVO 

'<0f repleto deFelicidade, 
Saûde e Alegria. 

$119.900.00 apenas 
Casa separada dos 2 lados, tem 5 quartos de cama, sala, 
e cozinha. Em excelentes condiçôes. Chame hoje mesmo 
Vieiras 520-7136 ou (905)275-5513 
$ 149.900.00- OSSINGTON & BLOOR 
Separada de 1 lado, de 2 pisos. Tem 5 quartos, cave 
acabada. Casa em excelentes condiçôes, quartos es- 
paçosos e tem ar cond. central. Esta casa foi renovada. 

$159.900.00 - ROGERS «fe CALEDONIA ^ 
Este "BUNGALOW" é um sonho, separado dos 2 
lados, a tijolo, renovado a gosto e tem cave acabada c/ 
quarto de cama e quarto de serào corn lareira. Nào 
percam esta oportunidade. Chame hoje mesmo José 
Vieira 520-7136 ou (905)275-5513 
$169.900.00 "Bungalow" 
Separados dos 2 lados, a tijolo, renovado. Preço reduzido 
para venda râpida. Fica perto de escolas, transportes, 
etc. Chame hoje mesmo José Vieira 520-7136 ou 
(905)275-5513 
ST. CLAIR & CALEDONIA 
Casa separada de 1 lado, a tijolo, renovada corn 2 eozi- 
nhas, possib.de 3 e tem 3 casas de banho. Entradas se- 
paradas, Tem garagem, ar cond. central e fica perto de 
escolas, lojas e TTC.Chame hoje mesmo José Vieira 
520-7136 ou (905)275-5513 
Se pensa VENDER a sua casa por preço bom e 

rapido. chame hoje mesmo JOSÉ ou LUISA 
VIEIRA ao serviço da comunidade desde 1972 

fT3 
Vieira 

VILIKA ao serviço da comunidade desde IS 

(416) 520-7136 ou (905) 275-5513 
Ivr.Luisa Vieira José Vie 

Hospital 8 Medical Insurance 
for Visitors & New Immigrants 

1. LOW cost: from $1.10 per day 
2. Insurance: $5,000 to $150,000 
3. NO age limit. 

Call for a FREE Brochure 
Fok’s Insurance Agency 
Toronto Line: 416-229-9076 Toll-Free Line: 1-800-811-9988 
Fax: 416-222-3450 E-mail: fok@ipoline.com 

PRECISAM-SE 
AJUDANTE DE COZINHA e 

EMPREGADA DE BALCÂO para 
"Take-out" 

Entrada imediata 

TEL: 658-0652 

PRECISA-SE 
"Part-time" para serviço 

administrativo em empresa 
conceituada. Pode ser estudante. 

Fax resume: (416) 588-1022 

VOICE VOICE VOICE 

PRECISA-SE 
Pessoas para trabalhar na construçâo 
* Bons ordenados 

- Carpinteiros 
- Labours 
- Cement finishers 
- Crane operators 

Para começar jâ 
Na area do Aeroporto - Toronto 

Tel: (905) 566-0020 
mamEK VOICE 
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B CA. 
BANCO 
COMERCIAL 
DOS AÇORES 
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Escntono de Representaçào 
no Canadâ : 

836 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario - 

Tel.: (416) 603 0802 - 
Fax (416) 603 8892 

Desejamos à comunidade 
Portuguesa no Canada 

TIMOR LESTE 
Distribuiçâo de arroz 

Dili - Na terça-feira poderâ 
terminar o fim do martirio 
diârio da busca de comida 
com que se confrontam os 
timorenses que regressa- 
ram a Dili depois de terem 
sido obrigados a refugiar- 
se nas montanhas devido 
aos ataques das milicias 
integracionistas. 
Em seis pontos da cidade 
vai iniciar-se a distribuiçâo 
de sacos de 50 quilogra- 
mas de arroz pelas cerca 

de 9.000 familias que o 
coordenador da ajuda 
humanitâria em Timor- 
Leste, nomeado pela 
ONU, Ross Moutain, 
calcula estarem actual- 
mente na cidade. 

COMUNIDADES 
California 

San Diego, California - A 
comunidade 
luso-americana residente 
na cidade de San Diego 
festejou ehonrou, durante 
o ultimo fim-de-semana, o 

BRISA do Liz 
Bakeiy-Pastiy 

Padaria-Pastelaria Portuguesa ^ 

Espccialidades 

Ovos Moles, Tigeladas e Brisas 
Rissois de camarâo e carne 

Confeccionamos BOLO-REI 
eporEncomenda 
todo 0 tipo de BolOS FestiVOS 

ÇeÙf 

Tel. 537-9243 
1174 Bloor St. W.- Toronto 
(a W. da Dufferin)  

navegador português que 
descobriu a California 
Joâo Rodrigues Cabrillo. 
Os festejos sâo organiza- 
dos em conjunto pelas 
comunidades portuguesa, 
mexicana, espanhola resi- 
dente em San Diego, po- 
pulaçâo dos Estados Uni- 
dos e nativos americanos, 
prestando cada uma a sua 
homenagem ao navegador 
português Cabrillo. 

PUGILISMO 
Atlantic City, Eli A - O 
pugilista norte-americano 
Stephan Johnson faleceu 
sem recuperar do KO que 
sofreu a 20 de Novembro 
ultimo, no hotel Trum Tal 
Mhal, num combate da ca- 
tegoria de pesos-médios. 
Um especialista em trau- 
matologia do Centro Mé- 
dico de Atlantic City re- 
velou que o pugilista, de 31 
anos, foi considerado ofî- 
cialmente morto na tarde 
de domingo, mas nâo es- 
clareceu as causas do seu 
falecimaito. 

TEMPESTADE 
Paris - Um milhào e meio 
de lares franceses continuava 
privado de electricidade, 
depois da violenta tem- 
pestade que se abateu do- 
mingo sobre a França, anun- 

, ciouumresponsâveldaE- 
lectricidade de França (ED- 
F). 
A tempestade, que atraves- 
sou a parte norte da França, 

fez, pelo menos, 31 mortos 
e dois desaparecidos, além 
de dezenas de feridos. 
"Esta manhà, estimamos 
que ainda haja cerca de um 
milhào e meio de casas pri- 
vadas de electricidade. 

ESTADOS 
lINTnOS 

Washington - O proce- 
dimento de detençâo de 
suspeitos nos Estados U- 
nidos, em vigor desde 1966 
e tornado célébré pelas sé- 
ries televisivas norte-ame- 

ricanas, vai ser reexaminada 
pelo Supremo Tribunal, 
anunciou fonte judicial. 
"Tem o dire!to de ficar ca- 
lado. Tudo o quedisserpo- 
de vir a ser utilizado contra 
si em tribunal", é a expressâo 
- conhecida como expres- 
sâo "Miranda" -, utilizadano 
momento da detençâo de 
suspeitos, pronunciadas 
pelos policias norte-ame- 
ricanos quando interpelam 
os suspeitos. 

Tribunal da 
Relaçâo 

Braga - O empresârio 
Guilherme Gomes Gonçal- 
ves anunciou que vai apre- 
sentar queixa no Tribunal da 
Relaçâo do Porto contra a 
juiza do Tribunal de Braga 
Ana Paula Amorim. 
A queixa prende-se com 
uma alegada perseguiçâo e 
discriminaçào no julga- 
mento de alguns proces- 
ses. 

lÜÈ3 fôlllslui 

Tel.: 533-ftft3H/-2752 

4 Primrose Avenue - Toronto 

Consulte: 
José Valentim 

e Helder Valentim 

Sciuda a Comunidade 
com votos de 

BATE-CHAPA 
ACABAMENTOS 
E PINTURA 

Garagem Portuguesa 
Trabalhos para Seguros 
Garros para empréstimo 

  

Feliz e 
Prospère ANO 2000 
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Luis Vouzela (E) do Uniào disputa a bola com Neves, no jogo 
Uniâo de Leiria vs Salgueiros, a contar para a T Liga do campe- 
onato Português. FOTO PAULO CUNHA 

Patacas em luta corn Lito, durante o jogo Belenenses vs Santa 

Clara, disputado no Estadio do Restelo. FOTO ANTONIO COTRIM 

Cabrai em luta corn um jogador açoriano, durante o jogo 

Belenenses vs Santa Clara, disputado no Estadio Restelo. FOTO 

ANTÔNIO COTRIM 

Vidigal, em luta corn um jogador madeirense, durante o jogo 
Sporting vs Maritimo, disputado no Estadio José de Alvalade. 
FOTO ANTÔNIO COTRIM 

O atleta do Quénia, Jonh Korir, foi o vencedor dos 10 mil metros, 

da 6“ Corrida de S. Silvestre do Porto, corn a presença de 1 100 par- 

ticipantes, masculinos e féminines, que decorreu na cidade do 

Porto. FOTO FRANCISCO F. NEVES 

José Nando do Gil 

Vicente, luta pela 

posse da bola com 

Ramires do Alverca 

durante o encontre 

realizado no Estadio 

de Alverca. 
FOTO ANDRÉ KOSTERS 

ues 
Management Accountant 

Incomi! Tax Business S Personal 
Resisto de Rrmas • Payroll 

SERVIÇO HONESTO 

E COMPETENTE 

Tel. (416) 

S38-3295 
Fax 

538-0744 

Assistente: Suzie Oliveira 

1357 Dundas St. W.- Toronto 
(c/Lisgar)  > 

As atletas no Podio, corn a 

vencedora Genete Gebre-gior- 

gios (c), da Etiôpia, Salina 

Kosgei (e), do Quénia, e Inès 

Monteiro (d), do SC Portugal, no 

final da 6“ Corrida de S. Silvestre 

do Porto. FOTO FRANCISCO F. NEVES 

As espanholas Susana Gonzalez 

/ Ana Nagore, do Qube de Vela 

de Navarre, jâ Campeâs da 

Europa, tronaram-se Campeâs 

do Mundo da classe Vaurien, em 

femininos. FOTO LUIS FORRA 

O boavisteiro Nilton domina o lance corn dois vilacondenses na 
sua perseguiçâo, durante o encontre de futebol para a V Liga. 
realizado no Estadio dos Arcos, em Vila do Conde. 
FOTO FRANCISCO F NEVES 

850 College St. 
Toronto, Ontario M6H 1A2 

acacia 
TRAVEL AGENCY 

Agradecemos 
a preferêneia que têm 

dado aos nossos 
serviços durante 1999. 
Queremos manifestar 

aos nossos 
Clientes e Amigos 
os nossos votos de 

Prospéré 
AnoNovo 

Tel.: (416) 537-2643 
Fax: (416) 535-7658 
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'4 HIGHER § 
Real Estate Ltd. 
909 Bloor St. W. 

(Perto da Ossington) 
Toronto, Ontario 

534-1124 
Ted Constâncio 

Sales Representative 

SONHO DE CASA 
Construida a tijolo, completamente separada. Ideal para 
famüia grande. Pedem apenas $209.000.00 

ANO NOVO. VIDA NOVA 
Se pensa em ser seu proprio oatrao, contacte-nos. 

Temos grande variedade de négocies a trespasse des- 
de mercearias pequenas a grande supermercados, 
Churrasqueiras pequenas a grandes restaurantes. Lojas 
de ferragens, materiais de construçào e agora uma nova 
deste ano.Grande salào de bilhares com 25 mesas, sala 
separada de jantar, "pub", discoteca, enfim, um grande 
empreendimento considerado uma mina de ouro. Ideal 
para casai ou sociedade. Exige um bom empâte de 
capital. feCiz JAno 3^ovo 

TED CONSTÂNCIO 534-1124 
Um profissional corn mais de 30 anos de experiência 
corn centenas e centenas de propriedades vendidas e 

O mesmo numéro de clientes satisfeitos 

COSTA HEATING 
and AIR CONDITIONING 

INSTALAÇÔESEREPARAÇÔES 
* - Màquînas de Aquecimento 

* Ar Condicionado Centrai 
* - Canalizaçâo de gâs 

* - Humidificadores 

Preços Baixos - Honestîdade 
Projîssionalismo 

Chame: LUIS COSTA 
(Licenciado) 

TEL: (905) 826-5658 
Pager:(416) 563-8208 

ALUGA-SE ESPAÇO 
Para escritôrio* para Festas * Para reuniôes. 
Tel: 535-3107 contacte Tony Loureiro 

VIANA DRAINS 
& PLUMBING 

r. . . ^ r T. (416) 654-7146 Contacte: Aveimo 377.6712 

Serviço de Canalizador • Problemas de falta de àgua 
• Limpeza de Esgotos (sem escavar) 
 » Descongelamento de canos VOICE 

ALUGAM-SE ESPAÇOS 
Para escritôrios* para Festas * Para reuniôes. 

Tel: 535-3107 
 Contacte Tony Loureiro 

HOME STAR 
Realty Inc. Realtor . 

1507 DUPONT STREET 
(Em frente do Sottomavor Bank 

na Dupont & Svmington 

Tel: (416) 402-2677 
Associate Broker 

JOHN DE LIMA 
um vendedor certo para uma decisâo certa 

TORONTO - $169.900.00 
Grande negôcio. Muito bem conservada. Casa de 2 
andares em tijolo, corn 6 quartos, 2 quartos de banho e 
e caminho nas traseiras para garagem. Perto do metro, 
escolas e Dufferin Mail. S8.495.00 de entrada e 
pagamento mensal de $937.00 

$120.900.00 - ROGERS & WEST RD 
Bom negôcio. Casa separada, corn 4 quartos e grande 
lote corn parque via "lane way" $6.045.00 de entrada 
e pagamento mensal de $823.0(). Chame agora 

$204.900.00 - Mississauga 
Na area da Square One - "Bungalow raised" Quartos 
amplos 3 + 1 . Duas entradas na frente e garagem. 
Um preço fantâstico. $10.245.00.00 de entrada 

ILM fXLIZ T 
PRÔSPERO ANO 2000f 
Aplicam-se determinadas condiçôes nos casos de 

"entrada" e de "prestaçôes mensais" 

Desejo aos jâ clientes 
e futures clientes, 

amigos 
e comunidade em gérai 

FEUZE 
PRÔSPERO 

ANO 2000 

premore - advantage realty ltd. 

www.f.vilhena.com 

Homelife Regional Realty ud. 

823 College St. - Toronto 

Tel. 535-3107 
LÂZARO RAMOS 

Sales Representative 

Agradeço a preferêneia que me têm dado 
e desejo aos meus clientes e amigos 

VENDE-SE 
CASA ESPAÇOSA em Area Sossegada 

Tel. 
( 1-519) 

245-6200 

Em STRATHROY • Pedem $229,000.00 
Bonita "estilo rancho". Construçào em cimento e vigas de ferro; to- 
das as divisées à prova de som; 5 quartos, 2 salas de jantar, 4 ca- 
sas. de banho, 2 cozinhas; 1 apartamento privado, compléta, debai- 
xo do varandim e duas grandes salas na cave da casa. Tem quintal 
grande e garagem ampla. 

Tem baratas 
no seu ambiente 

Chame Vitorino Pest Control Ltd. 

Para tratâ-lo corn um produto que nâo dâ cheiro 

t/kao nécessita tirar as loiças das prateleiras 

^Nem sair de casa 

^Efîcaz por um ano aproximadamente 

A, 
Vitorino 

Æ Pest\ 
Convoi 

Serviço garantido por escrito 

Telefone para Vitorino 

Tel 781-0213 ■ ^ 

ALUGA-SE Espaço - T. 535-3107 
Contacte: Tony Loureiro 

para Escritôrio • para Festas • Para Reuniôes 

DE COSTA ^ ^ , 
A COSTA 

"yoice" O seu Semandrio 



3 de Janeiro de 2000 3! QUALIDADE SEM IGUAL = 

Homelife Regional 
Realty Ltd. "Realtor" 

823 College St. - Toronto 
Tel. (416) 535-3107 

Em nom dos seus /Rentes a^adeœ aos dimtes 
0 SUC8SS0 Qitë tsïïi tido dos^cindo a Tbdos m PROSPERO ANO ItfOVO 

Comeœ bem o Novo Milénio... 

tilanos para comprar uma 

NOVA Casa connosco. 

James Patricio (Owner, 
Barry Caplan 
Timothy Chung 
Roy Costa 
Robert De Abreu 
Anthony De Marco 
Sidonio Ferreira 
Tony Loureiro 
Joe Machado 
Tony Marcos 
Benedito Neves 

Broker) 

Charles Nagy 
Antonio Oliveira 
Louis Pajic 
Jorge Perez 
Lâzaro Ramos 
Mary Raposo 
Manuel Regalado 
Frank Ribeiro 
John Schweigel 
José Silva 

VOICE 

Factos no Real Estate 
Fernando Vilhena Pg£]^Qg£ 

ONDE FICARÂ, MEU CARO? 

Escolas, igrejas, comércio, emprego e 
serviços comunitârios sâo todos eles 
factores a considerar quando esta para 

decidir o sitio conveniente para a sua nova residência. 
Uma vez que tenha decidido quais as areas favoritas 
para fazer a compra da sua casa, como ira encontrar o 
imobiliario ideal para si? 

Querja esteja familiarizado com a area, quer venha de 
fora desta provincia, precisara de informaçâo actuali- 
zada para tomar a sua decisao. O agente de vendas 
de propriedades que escolher pode fornecer-Ihe essa 
informaçâo, tal como respostas às suas perguntas sobre 
a escolha da casa. 

Desde mapas, perfis da escola e casas comerciais até 
ao nervosismo do dia da mudança, o papel do agente 
é tornar a sua escolha de casa simples e plena de 
satisfaçâo pessoal. Os serviços prestados nao so ajuda- 
râo a restringir a sua lista de escolha a urn grupo de 
bairros seus favorites, como também o ajudam a identifi- 
car casas que Ihe convenham nesses iocais. 

Hoje a técnica de computadores permite ao agente pro- 
curer em todos os bairros por casas em condiçôes exce- 
lentes com preços razoâveis, e eliminar aquelas que 
nâo estejam dentro do seu critério. A poupança em 
tempo e esforço que isto représenta para si é enorme. 

Logo que faça a sua decisâo, o agente oferece-lhe 
mais serviços ao assegurar que o financiamento, a ins- 
pecçâo e 0 fim da transacçâo se concluam corn êxito. 

O acesso às fontes correctes para a informaçâo neces- 
sâria é o trunfo comercial do agente de vende de propri- 
edades. Utilize isso sabiamente para tomar uma decisâo 
bem fundamentada e terâ o prazer de fazer uma compra 
de casa que o satisfaça em cheio. 

Percorrer ilha a pé 
Ponta Delgada - Ecologistas da associaçào "Amigos 
dos Açores" vào percorrem a pé, em 2000, zonas pouco 
frequentadas de S. Miguel em passeios destinados a cha- 
mar a atençào para a necessidade de preservar a natureza 
na maior ilha do arquipélago. 
O calendârio de iniciativas anunciado pela associaçào 
prevê um total de doze passeios pedestres a desenvolver 
a partir de 08 de Janeiro. 
Em 2000 os ecologistas de S. Miguel tem programadas 
visitas a areas das zonas costeiras e do interior, subindo, 
nomeadamente, a maior montanlia da ilha (Pico da Vara) 
e as Cumeeiras da Lagoa do Fogo. 
Apôs os passeios pedestres, os Amigos dos Açores pu- 
blicarào os respectivos roteiros, pronunciando-se sobre 
o estado da conservaçâo da natureza nas zonas visitadas. 

AÇORES 
Plenârio da AM 

Ponta Delgada - Uma sessào solene na Assembleia 
Municipal encerra, terça-feira, ao nivel institucional, doze 
meses de celebraçôes dos 500 anos do maior concelho 
açoriano, Ponta Delgada. 
Uma fonte camarâria revelou que essa sessào vai reunir 
as principais autoridades da regiào, os présidentes do 
parlamento e do govemo açorianos, sendo antecedida 
da abertura de uma exposiçào fotogrâfica acerca das 
variadas iniciativas comemorativas. 
As celebraçôes incluiram palestras, conferências, expo- 
siçôes e concertos. Algumas destas iniciativas contaram 
com a presença do Présidente da Repüblica, Jorge 
Sampaio. 

Se planeia vender a sua casa 
em breve e gostaria de ter 

informaçâo sobre o seu valor actual 

Telefone-nos: (416) 53G~5G00 
ou passe pelo nosso escritôrio 

1043 Bloor St. West 

Central Ticket 
Defence 

5 
>î 

861 COLLEGE ST., 
Toronto (junto à Ossington Ave) 

Tel. (416) 565-7821 
CONSULTAS GRATIS 

Chame: 

Ex-Sargento da Policia 
^ corn 29 anos de experiênda 

de Todo o tipo 
délnultas de conduçâo 

Excesso de Âlcool 
Assaltos e Problemas F amiliares 

Pequenos Furtos , 
Ofensas criminals 1 

Quer îr aos E.U.A. 
Tem dificuldades Consulte 
jpor razôes criminals? 533-39391 

(0 
c 

Cintrai Hcket Defence 
î.tS33-3â3« 
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(5) Homelifé Regional Realty Ltd. 

i823 College - Toronto, ON M6P 3X1 

ST. CLAIR & CALEDONIA RD. 

Bonita casa, construida hà 6 anos pelo 
prôprio dono. Cave acabada, corn cozinha e 
larei-ra a lenha; sobrados em tacos e 
cerâmicas nas cozinhas. Très entradas. 
Puas cozi-nhas e 3 casas de banho. Ar 
condicionado centrai, e Muito, Muito MAiS! 

Chame Tony Loureiro - 535-3107. 

Edifîcio do First Portuguese 

College & Crawford 

KEELE AVE & ROGERS RD. 

Linda vivenda, construida hà 9 anos, corn 3 
quartos de dormir. Cave semi-acabada corn 
iareira a lenha e saïda para o grande quin- 
tal. Garagem e mais estacionamento priva- 
do para dois carros. 

Chame Tony Loureiro - 535-3107. 

EXCELENTE INVESTIMENTO. Rende 
$40,000 dolls, por ano, liquidos. Cerca 
de 8,5% no investimento. 

Chame Tony Loureiro - 535-3107. 

ALUGA-SE 
• Sala para Pestas ou qualquer outro evento. 
• Espaço comercial para qualquer tipo de négo- 
cié. 
•. Cerca de 4,500 ft. e cerca de 1,000 ft no 4^. 
andar e "rooftop". Optimo para Snack-Bar. 
Para mais infbrmaçào 

Chame Tony Loureiro - 53S3107. 

A ntonio Loureiro 
Sales Representab've 

T. (416) 535-3107 

ST. CLAIR & JANE AVE 

O Mundo continua. 
Cuidado corn os falsos profetas. 

NÀO HÂ MAIS POR MENOS... 

Saiba como: 
Chame 

Tony Loureiro: 535-3107. 

VENDE-SE 

713 College St., Toronto (Parque GRATIS nas traseiras)i 

INICIE BEM 0 
i: mM 

COM UMA VISITA 
AO RUI GOMES 

E SUA EQUIPA, E, VEJA 
OS NOSSOS PREÇOS 

Vofos de Présperidades para 
tedos os Amfgos e Clientes 

Busines machines & communications Inc. 
SALE, SERVICE, LEASE, RENT 

NO 1451 DUNDAS ST. W. 
(E. da Dufferin - Toronto) 

TEL.: (416) 

588-8989 
Levé 

e + 

que 
boiso 

€ NO 1268 ST. CLAIR AVE W. 
(W. da Dufferin - Toronto) 

TEL.: f416J 

652-2288 

Cantel AT&T 150 
analog/digital 

EPACER 

$ 35.®®/ ««ês 
1 - ISOminutos em qualquer altura 
2 - l.OOOminutos nos fins-de-semana 
3 - 400minutos (Imem cada chamada recebida 

4 - Call Dispiaye Visual 
5 - per second billing 
6 - Call Fowarding waiting 
7 - Ligaçào a très 
8 - maior lista de mensagens 

Ot^IEL ^AKT 

Authorized Agent 

Long distance, roaming and applicable are extra, System access fee may apply 'Roger Canlel Inc. T« AT&T Corp.Used under Licence 


