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Foi uma jornada 

de luxo. 

Os ex-Combatentes do 
Ultramar, suas familias e 
amigos, viveram uma tarde 
maravilhosa no passado 
Domingo, no Dundas 
Banquet Place, em Toronto. 

Um convivio que trouxe à 
tona da memôria vàrios 
filmes do passado arrecada- 
dos nas "filmatecas" do sub- 
consciente, que deram a 
todos e a cada um, a medida 
exacta da necessidade destes 
encontros, nâo sô pelo bem 
que faz a cada um mas, 
acima de tudo, ao todo. 
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lusitanistas 
de Toronto 
comemoraram 
27 anos de 
actividade 
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sem vért:ebras 

Acabou a guerra? 
Claro que nâo. O "rabo" é sempre o mais dificil de roer. 
Arruma-se a casa logo apôs a mesma desarrumadela. 
Os Aliados anglo-americanos ganharam a guerra como 
é voz corrente ou apenas a primeira batalha? 
E dificil para um leigo como eu ter uma perspectiva real 
do acontecimento, até pelas complexidades e interesses 
do processo, mas estou convicto de que o pior esta para 
vir. Creio que, corn esta atitude bélica, Bush e Blair cri- 
aram mais um monstro e, assim, grandes probalidades 
de maior intensidade de terrorisme uma vez que, todos 
sabem!, ninguém pode combater o poderio dos EUA, 
em todos os aspectos. As Naçôes Unidas nâo cumpri- 
ram a sua missào no conflito, fragilizou-se, a Uniào 
Europeia, nâo deu resposta condigna ao problema. 

afundou-se. E, agora? 
O Présidente Bush jâ disse que o Irâo "é um pais ter- 
rorista" e "lar de terroristas", dando a entender que as 
tais "armas de destruiçào massiça" estào no seu seio. 
Sera o primeiro passe para uma invasào ao Irâo? Onde 
se encontram Bin Laden e Saddam Hussein? Vivos ou 
mortes? 
E se os paises arabes se juntarem e derem resposta aos 
EUA e à Inglaterra? 
Complicado. Muito complicado! 
Para acabar corn os ditadores e as ditaduras... sô ati- 
tudes ditadorais? 
O diâlogo, as pressées e as sançôes internacionais nâo 
resultam? Porquê? 
Nâo sera porque os interlocutores se odeiam e, onde hâ 

ôdio, nâo hâ diâlogo nem aproximaçâo? 
Que diabo, nâo hâ por ai meia düzia de politicos de 
bom sense que se sentem à mesa da concôrdia e 
arrumem aldeia global? 
Por este andar, qualquer dia andamos todos à pancada 
uns corn os outres sem sabermos bem porquê. 
Entre tanta riqueza porque razâo sô distribuem 
pobreza e morte? 
Talvez nâo seja dificil (aos EUA e aliados) ganhar 
muitas batalhas mas, a guerra, nâo é tào fâcil como à 
primeira vista parece. E, bem no fundo, quai guerra? 
Cada vez vivo mais confuse. Continue a ter mais inter- 
rogaçôes do que respostas. 

JMC 

Tu Cfl Tu corn os leitores 

Sexta-feira, 25 de Abril, jantar comemorativo do 29°. 
aniversârio. Intervençôes, palestras e actuaçâo do Grupo 
Coral Masculine da Casa do Alentejo. Sâbado, 26 de 
Abril, jantar e apresentaçâo do filme de Maria Medeiros, 
"Capitâes de Abril" e variedades. Info: 416 534-3451. 

Sexta, dia 25 de Abril -dia muito especial para os por- 
tugueses-, a Academia do Bacalhau de Toronto realiza o 
seu Jantar da Primavera, no Europa Catering, com inicio 
às 19h30. 
Um serào corn a participaçâo de um artista-surpresa assim 
como a habituai presença do Tropicalissimo do DJ-Ed 
Ferreira. Réservas: 905 427-9923, ou 647-286-5334, ou 416- 
260-8920. Nâo percam mais um Gaviào de Penacho dos 
compadres e comadres de Toronto. 

A Casa do Alentejo comemora o 29". aniversârio do 25 de 
Abril, sâbado, dia 26, coin Jantar e palestra pelo Dr. 
Tomâs Ferreira. Ainda, actuaçôes do Grupo Coral 
Masculino da Casa, Rancho Etnogrâfico da Casa do 
Alentejo, Os Ceifeiros da Casa do Alentejo e da dupla 
Tony Gouveia e Eddy Câmara. Informaçôes e réservas: 
416 537-776(). 

Os Jovens componentes da Luso-Can Tuna realizam a sua 
fesla de 5". aniversârio, sâbado, dia 26 de Abril, no 

Olâ, gente da minha terra! 

É tempo de Pâscoa, tempo de paixâo e com- 
paixâo. Tempo, também, para a jâ mais que 
tradicional exploraçâo ao "bolso de cada um", 
corn doçuras e muito mais. 
Enfîm, temos o que merecemos. 
Santa e doce Pâscoa sâo os votos de todos nos 
para todos vos! 

Bom, vamos a boas noticias. 
Os membros do Juri que avaliaram e escolheram as canti- 
gas que irâo ser postas em competiçào no Festival da 
Cançâo da CIRV2Ü03, jâ nos informaram da sua decisâo. 
Assim, a escolha recaiu nas seguintes 10 cantigas: 
"Confusâo", na voz de Jorge Sousa; "Metâfora", para a voz 
de Sandro Liberate; "A sôs sem ti", que serâ defendida 
por Nancy Costa; "Flor destine", para a interpretaçào de 
Jessica Amaro; "Farrapos de gente", para a voz de Sarah 
Pacheco; "Louquinha apaixonada", na voz de Michele 
Madeira; "Perdida na noite", que serâ defendida por 
Karina G. Rocha; "Nâo, nâo quero", um tema para Isabel 
Sinde; "Sô em ti sou eu", cantarâ Jennifer Abadesso e 
"Quando", por Manuel Apolinârio Junior. 
Mikâ serâ.a convidada do festival, interpretando a cançâo 
vencedora do certame anterior, "Assim sou tua" da auto- 
ria de Nelson Câmara e Rui Balsemâo 
da Silva. 
Aos amigos que enviaram as suas 
cançôes e que, por esta ou aquela razâo, 
nâo foram escolhidas, o nosso obrigado 
e o desejo para que tentem de novo. Hâ 
sempre lugar à espera desde que nunca 

J désista. O Festival da Cançâo da 
CIRV'2003 vai ter lugar na FPtv, no 
Domingo, dia 27 de Abril de 2003. Tudo 
a postos! 

Quinta-feira, 24 de Abril, realiza-se na 
Associaçâo Democrâtica Luso- 
Canadiana um Jantar corn a presença do 
convidado da Associaçâo 25 de Abril, 
Coronel Artur Pita Alves, membro do 
Conselho da Revoluçâo do 25 de Abril. 

Dundas Banquet Place, com inicio às 18h30. 
Apoie a Juventude e participe na festa da Luso-Can Tuna. 
Informaçôes e réservas: 416 569-6981, ou 416 456-6138, ou 
E-mail: lusocantuna@hotmail.com 
Depois do Jantar haverâ actuaçôes do Grupo de Ginâstica 
Ritmica. da Casa do Alentejo, da pequena fadista 
Veronica, do Tony Câmara e do Duo Pedro e Paulo. 
Nâo faltem. 

Para ajuda à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, 
Bretanha, Sâo Miguel. Açores, um grupo de amigos rea- 
liza um Jantar em Honra de Nossa Senhora dos 
Remédios, sâbado, dia 17 de Maio, no salâo da Igreja de 
Nossa Senhora de Fâtima, em Brampton, com inicio às 
19h00. Som e luz a cargo do DJ-S6 Alegria. 
Informaçôes e réservas, por intermédio de Antonio Sousa: 
905 846-1022, ou Helena Abrantes: 905 450-1533. 
Gente da Bretanha, toca a unir e ajudar a Igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios! 

Os diligentes do Rancho Folclôrico Etnogrâfico de 
Portugal vâo dar continuidade ao seu Festival 
Internacional de Folclore, realizando o "2°. Festival 
Internacional", sâbado. dia 3 de Maio, pelas 19h00, na 
Casa do Alentejo de Toronto. Info: 416 819-5812, por inter- 

médio de Antonio Pereira. 

Sâbado, dia 2(i de Abril, o Centro Cultural 
Português de Mississauga realiza a sua 
grande festa de eleiçâo Miss CCPM'2003, 
um acontecimento muito especial do cen- 
tro, uma festa realizada pela Juventude 
para a Juventude... de todas as idades. 
Obrigado, pelo gentil convite que nos 
enviaram. 

Prontos!, como estâ na moda. 
Escolham e sejam felizes. 
Boa Pâ.scoa. 

JMC 
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VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

jJuiJi iJJJJ /jjjjjjjiü 
416-53S-1133 

Prédio desaba em Poitalegre e 
mata très pessoas, ordenados 
dois inquéritos 

î DELGADA: 
I Mau tempo na ilha de Sâo Miguel, com ventos na ordem de 140 km hora e 
I corn oiidas de 10 métros no porto de Ponta Delgada. 

PS exclu! coligaçôes 
à esquerda para 
eleiçôes europeias e 
legislativas 

„s6 ha um local, 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que corre mundo para escolher os melhores 
estilos em môveis e artigos para decoraçâo e lhe dà a 

garantia dos melhores preços! 

pela primeira vez 

Foto da semana 

fimiùstiiîi 
/"oto Ttago Petinga/LUSA 

O secretâriogeral do PS, Ferro 
Rodrigues, excluiu na 4* feira qualquer 
coligaçào eleitoral à esquerda, tanto nas 
europeias em 2004, como nas legislativas 
em 2006, afirmando ser seu objectivo a 
conquista de uma maioria absoluta. 
"Nas eleiçôes europeias e nas legislativas, 
O PS tem a obrigaçâo de lutar pelo me- 
Ihor resultado possivel. Isso significa 
obter um resultado que o deixe sem 
necessidade de fazer alianças (de gover- 
no)", declarou o secretârio-geral socialista, 
em entrevista à TSF. 
Ferro Rodrigues frisou ainda que, antes 
das eleiçôes europeias e das legislativas, "o 
PS nâo farâ qualquer frente de esquerda". 
No entanto, "em abstracto", o secretârio- 
geral do PS disse ser "admissivel" uma 
coligaçào de incidência governamental 
ou parlamentar corn outra força de 
esquerda. 

Se procura mobilias.. Boas 
onitas 

Pâscoa 

aratas 
om serviço 

Suaves ou roucas, graves ou agudas, doces 
ou rispidas, todas as vozes fizeram ouvir 
ontem, no primeiro Dia Mundial da Voz. 
A ideia, patrocinada pela Sociedade 
Europeia de Laringologia e outras institu- 
içôes internacionais da especialidade, é 
chamar a atençào para a saùde das cordas 
vocais, um müsculo frequentemente mal 
tratado e cujas lesôes podem provocar 
doenças graves. 

Em Lisboa, o dia foi assinalado corn uma 
mesa-redonda sobre a "importância da 
voz nas diferentes classes sôcio-profission- 
ais", que alem de médicos, réunira per- 
sonalidades do mundo do espectâculo e 
da televisâo. 
Mesmo entre os "profissionais da voz". 

sobretndo os professores, que falaram horas 
seguidas, poucos cuidam devidamente deste 
precioso instrumento de trabalho, disse o 
présidente da Sociedade Portuguesa de 
Otorrinolaiingologia e Cirurgia Cervico- 
Facial, Antonio Maia Gomes. 
Os professores constituem, alias, "uma per- 
centagem muito importante" das pessoas 
que acorreram as consultas de otorrino- 
laringologia, disse o présidente da 
Associaçâo Portuguesa de Terapeutas da 
Fala, Antonio Carvalhal. 
Os efeitos da poluiçâo e do excessivo con- 
sumo de alcool e tabaco sâo conheddos, 
mas hâ outras situaçôes, aparentemente tri- 
viais, que tainbém afectam a voz. 
O uso frequente de sapatos de salto alto, 
por exemple, pode causar uma incorrecta 

postura fisica, interferindo na posiçào da 
coluna vertebral e, consequentemente, na 
prôpria laringe. 

jHaniieU ?a ^iûoa A: 

O desabamento de um prédio em 
Portalegre provocou a morte de très pes- 
soas e ferimentos numa outra, tendo 
sido jâ instaurado um inquérito para 
apurar as causas e responsabüidades do 
acidente. 
O desastre deu-se cerca das 04:00 quan- 
do o prédio, localizado na Rua 5 de 
Outubro, uma artéria comercial do cen- 
tre da cidade, ruiu causando a morte a 
dois idosos, corn 80 e 78 anos, e feri- 
mentos na empregada doméstica que 
habitava com o casai, que spfreu frac- 
ttiras mültiplas e estâ internada no 
Hospital de Portalegre. 
A terceira vitima, uma mulher de 86 
anos que vivia sozinha no prirheiro 

andar deste edificio, corn très 
pisos, foi resgatada jâ sem 
vida, dez horas e meia depois 
da derrocada. 
O présidente da Câmara 
Municipal de Portalegre, Mata 
Câceres, ordenou um inquéri- 
to para apurar as causas e 
responsabilidades e o governador civil 
de Portalegre, Cristôvào Crespo, tam- 
bém anunciou a realizaçâo de um 
inquérito. • 
O prédio que ruiu tinha mais de 50 
anos, mas segundo os bombeiros nâo 
apresentava sinais exteriores de 
degradaçào, apesar da sobrinha de uma 
das vitimas ter dado conta dos receios 

da sua tia a propôsito da oeorrêneia de 
uma catâstrofe. 
Os responsâveis dos bombeiros adi- 
antaram que o mau tempo e as obras de 
demoliçâo de um edificio contiguo ao 
prédio que desabou poderâo estar na 
origem da derrocada, por nâo terem 
sido salvagtiardadas as medidas de segu- 
rança das obras. 

Dia Mundial da Voz comemora-se na 4^ feira 
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Encontro de 
Ex-Combatentes 
do Ultramar, em 
Toronto 
Foi uma jornada de luxo. 

Os ex-Combatentes do Ultramar, 
suas familias e amigos, viveram 
uma tarde maravilhosa no passa- 
do Domingo, no Dundas 
Banquet Place, em Toronto. 

Um convivio que trouxe à tona da 
memôria vârios filmes do passado 
arrecadados nas "filmatecas" do sub- 
consciente, que deram a todos e a cada 
um, a medida exacta da necessidade 
destes encontros, nâo sô pelo bem que 
faz a cada um mas, acima de tudo, ao 
todo. Se todos os ex-Combatentes, onde 
quer que estejam, se se juntassem e dis- 
cutissem os seus problemas em sintonia 
corn as suas necessidades especificas -hâ 
sempre diferenças entre pessoas e 
lugares-, outro "galo cantaria" e os 
politicos nào passavam ao lado de todos 

os combatentes sein sequer os olharem. 
Caros ex-Combatentes, se puderem, 
façam-se sôcios da Associaçâo Nacional 
dos Combatentes no Ultramar pois, 
todos juntos serào uma força e, quem 
sabe?, amanhà podem precisar. 
Manuel de Paulos, um dos membros da 
Comissào dos Encontros dos Ex- 
Combatentes do Ultramar de Toronto - 
juntamente corn José Palmela, Arménio 
Costa, Monsenhor Eduardo Resendes, 
Tibério Branco, Vitor Costa, Eduardo 
Resende, Artur Sousa, Vitor Galrào e 
José Mario Coelho- e propnetàrio de 
Dundas Banquet Place, deu o seu me- 
Ihor na confecçào e serviço do magnifico 
almoço. As manifestaçôes de convivio 
tiveram inicio corn os abraços saudosos 
de quem se encontra... sô nestes 
encontros, e corn a apreciaçào da exposiçào 
de artigos vârios dos ex-combatentes -ai que 
saudades!-, bem ornamentada e de 

34 CLINTO^ ST. TORONTOÎ ON Mty 2P2 • TEL: 416.533.3923 • E-MAIL: FnANK@PAS<iUALiNO.CA. 

O SEU CASAMENTO É O DIA MAIS IMPORTANTE DA SUA VIDA. 

TODOS OS MOMENTOS MEMORàVEIS SERàO REGISTADOS EM 

FILME, PARA SI E AS GERAÇÔES FUTURAS. 

PASQUALINO ASSEGURA QUE TODOS OS CAVALHEIROS 

DA FESTA DO SEU CASAMENTO ESTARÀO NA SUA 

FORMA MAIS ELEGANTE E FELIZ. 

A SUA EXPERIÊNCIA, CONHECIMENTOS E EXCELENTE 

SELECÇÂO GARANTE UMA FOTO DE CASAMENTO PERFEITA. 

PASQUALINO MENSWEAR TEM à SUA DISPOSIçâO FATOS 

DE MARCAS FAMOSAS, DE PASSEIO OU DE GALA E 

TODOS OS ACESSÔRIOS NECESSÀRIOS. 

NA COMPRA E ALUGUER, PASQUALINO MENSWEAR 

i\JUSTA-SE ÀS SUAS NECESSIDADES E À SUA BOLSA. 

PASQUALINO é O ‘‘ONE STOP SHOP” PARA HOMEM. 

na CIRVJin, rom 

Encontro de transmontanos na FPtv. A famüia José 

Mondes cotjraterniiam corn o Tenente-Geral Tomé Pinto. 
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fâcil visionamento, que se deveu ao tra- 
balho bem organizado e série do casai 
Palmira e Vitor Galrào, e Teresa Roque. 
Manuel Rodrigues, com a sua bem tim- 
brada Trompeté, tocou o hino do 
Comandante, para a entrada no salào 
do ilustre convidado, o Tenente- 
General Alipio Tomé Pinto, um trans- 
montano de rija têmpera e de uma sim- 
plicidade fora do comum para a sua 
dimensào militar e intelectual. Na mesa 
de honra, em convivio coin o Tenente- 
General Alipio Tomé Pinto, ficaram o 
Dr. Joâo Perestrello-Cônsul Gérai de 
Portugal; Mario Silva-Vereador da 
Câmara Municipal de Toronto e, sua 
assessora, Ana Bailâo; o casai Rosa e 
Tibério Branco, Nancy Costa e 
Monsenhor Eduardo Resendes. Nancy 
Costa, corn a sua bêla voz, entoou os 
hinos do Canada e de Portugal. 
Manuel Rodrigues interpretou o Toque 
do Silêncio, em memôria dos 
Camaradas jâ desaparecidos e, tam- 
bém, aos Pioneiros portugueses que 
chegaram oficialmente em 13 de Maio 
de 1953 e, em particular, ao inditoso ex- 
Combatente Germane Câmara, faleci- 
do recentemente e que, no ultimo 
encontre, recebera a sua "esquecida" 
Cruz de Guerra, das màos do Major- 
General Ferreira Pinto. 
Apôs a bençâo, por intermédio de 
Monsenhor Resendes, e corn a pas- 
sagem de um filme sobre a guerra no 
Ultramar na pantalha de um televisor, 
foi servido o magnifico almoço. 
Almoço pleno de animaçào, corn a 
"rapaziada" do Ultramar a recordar os 
velhos tempos, os locals de combate, as 
emoçôes, alegrias e dramas, enfim, um 
rosârio de acontecimentos que sô os 
sente quem os viveu. 
O Vereador Mârio Silva aproveitou a 
ocasiâo para saudar o Tenente-General 
Tomé Pinto e, o Cônsul-Geral de 
Portugal, Dr. Joâo Perestrello, também 
usou da palavra para salientar a 
importâneia do encontro dos ex- 
Combatentes e da valorizaçâo que o 
Tenente-General Tomé Pinto deu ao 
acontecimento. Depois, foi feita a leitu- 
ra de cartas enviadas pelo Ex-Sargento 
Miliciano-Macau, Armindo Carvalho 
Santos, em nome dos Ex-Combatentes 
do Ultramar residentes na Columbia 
Britânica, Canadâ; da Associaçâo de 
Ex-Prisioneiros de Guerra na India e 
em Timor-Lisboa; da Associaçâo 
National dos Combatentes do 
Ultramar, assinada pelo seu présidente, 
Dr.Antônio Ferraz e, finalmente, a 
biografia do convidado de honra. O 
Tenente-General Tomé Pinto, visivel- 
mente emocionado e sem esconder a 
surpresa por tanto calor humano e por- 
tuguesismo, pôs de parte o discurso que 
tinha preparado e falou de improviso. 
Ainda bem. Nada como falar corn o 
coraçâo. Agradeceu a simpatia corn que 
foi recebido, falou da vivência no 
Ultramar e enalteceu a coragem dos 
militares portugueses. Saudou a 
Comissào que tâo bom trabalho apre- 
sentou e disponibilizou-se para ajudar 
em tudo em que possa ser ütil dentro 
das suas possibilidades e conhecimen- 
tos. Na ocasiâo, o Tenente-General 
Tomé Pinto encarregou-se de pôr no 
peito do Ex-Combatente José Estrela 
Flor, a Medalha Comemorativa do 

Encontro dos Ex-Combatentes de\ 
Toronto, pois era o ex-Combatente corn 
a condecoraçâo mais alta no encontro, a 
Cruz de Guerra de 4a. classe. Outros 
ex-Combatentes irào receber a sua 

Medalha logo que a Comissào tenha as 
suficientes para servir todos. Tibério 
Branco, em nome da Comissào, entre- 
gou ao Tenente-General Tomé Pinto, 
uma peça do artesanato nativo para 

recordar esta visita. Também foi porta- 
dor de uma prenda para o Dr. Antonio 
Ferraz, présidente da Associaçâo 
Nacional dos Combatentes do 

Continua na pagina seguinte 

Diga-nos o Que Pensa 
Sondagem sobre o Discurso do Trono 2003 

o primeiro-ministro Ernie Eves gostaria de conhecer a sua opiniâo sobre o 
future do Ontario. Os resultados de uma sondagem feita em toda a provincia 
serâo reflectidos no Discurso do Trono do governo, a 30 de Abril. 

O Governo do Ontario esta contactando todos os cidadâos, perguntando-lhe a 
si: que devemos fazer para manter um Ontario forte? 

O nosso principio norteador é que uma economia forte é a fundaçâo à volta 
da quai tudo se constrôi: iguais oportunidades em educaçâo, bons empregos, 
assistência médica fiâvel, e uma reforma feliz. A qualidade de vida dos 
residentes do Ontario dépende da capacidade da economia em criar empregos 
e prosperidade, necessârios para suportar os nossos programas sociais. 

Diga-nos o que pensa de Assistência de Saûde, Educaçâo, Energia, a 
Economia, o Meio-Ambiente, Comunidades Locais, Segurança Pûblica, e 
outros assuntos, porque ouviremos e actuaremos. 

Participe de uma sondagem historica. Visite www.premier.gov.on.ca para preencher o 
folheto em linha, telefone para Publications Ontario, 1-800-668-9938 ou leve um 

exemplar do Centro de Informaçôes do Governo mais perto de si. 

® Ontario 
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Encontro de Ex-Combatentes do 
Ultramar, em Toronto 
Continuaçào da pagina 5 

Ultramar, assim como uma medalha 
comemorativa. 
Para fechar, com o apoio de DJ-Nazaré 
Praia, tiveram lugar as variedades. 
Abriu as "hostilidades" o ex- 
Combatente na Guiné, José Pereira, 
que declamou; 
Quando cheguei à Guiné 
Meus cabelos puseram-se de pé 
Ao ver um certo individuo 
Tinha uma cara de mau 

Uma varinha de pau 
E uma lente de vidro. 
So nos sabia mandar para o mato 
Ficava em casa como um rato 
A comer e a dormir. 
Eu zanguei-me e disse: 
-Ouve la 6 General 

Se queres defender Portugal 
Também tens de para ca vir! 

Seguiu-se a presença do Alberto 
Ramos, dos Searas de Portugal, com 

Jorge Ribeiro e Mario Gomes e mulher, e,um 
easal amigo, posam com Vitor Gàtrào. 

NOVA 
Pastry & Bakery 

Pio 
sempre fresco 

Faça jâ as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

Toda a 
pastelaria 
alusiva à 
Pascoa com os 
tradicionais 
folares, 
amêndoas de 
Portugal, ovos 
de chocolate, 
bolos de gema 
e muito mais... 

Boa Pascoa 
f y 

• Pâo de Milho e 
Paposecos 

• Pcistéis de Nata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversârio 

• Mercearias e 
Congelados 

V  , J 

cantigas fortes e seutidas e, para fechar, 
a Nancy Costa, sôbria, bonita e segura, 
cantando e encantando, particular- 
mente, quando canton um fado sem 
acompanhamento musical. O Brites, 
responsâvel do Nazaré Praia, nào 
deixou ninguém despedir-se. Começou 
corn o "beijinho" do Roberto Leal, em 
homenagem ao convidado de honra, 
trasmontano de raiz, e nunca mais 
parou... Bailarico à portuguesa para 
fim-de-festa. Registàmos um diàlogo 
muito intéressante corn o Tenente- 
General Tomé Pinto que, sem hesi- 
taçôes, nos transmitiu a ideia: "Sem o 

25 de Novembro nào comemorâvamos 
hoje o 25 de Abril". Ele viveu a re- 
voluçâo por dentro. Na prôxima ediçào 
de O Milénio vamos publicar este tra- 
balho que vem a propôsito das prôxi- 
mas comemoraçôes da Revoluçào dos 
Cravos, em Portugal. 
Aos poucos, os ex-Combatentes, fami- 
liares e amigos, foram saindo da sala. 
Felizes pelo convivio e pelas recor- 
daçôes que voltaram às suas mentes, 
avivadas pelo encontro. E jâ a pensarem 
no futuro encontro. 
Felicidades para todos! 

JMC 

O ex-combatentejosf 
trela Flor, junto das suas 

condecoraçôes. 

Aspecto gérai da exposiçào 
dos ex<ombatentes. 

Uma Feliz Pàscoa a todosI 

36 Geary Avenue, Toronto, On M6H 2B4 

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



O Milénio Quinta-feira, 17 de Abril, 2003 7 

Mariano Rego 
très anos de saudade 
Maria da Luz Rego, filhas e restantes 
familiares, nào deixaram de recordar o 
saudoso Mariano do Rego, très anos 
depois da sua morte. 
Maria da Luz Rego participou na missa 
por aima de Mariano Rego, em London, 
enquanto a filha, familiares e amigos, 
estiveram na missa na Igreja de Nossa 

Senhora de Lourdes, em Toronto. 
Estivémos no serviço religioso em 
memôria de Mariano Rego na Igreja de 
Nossa Senhora de Lourdes onde dialogâ- 
mos corn os familiares e amigos que man- 
têm bem viva a memôria de Mariano 
Rego, e uma saudade dificil de esquecer. 

JMC 

Portugueses sâo quem mais 
coHfia nos media como fonte 
de informaçâo sobre saûde 
Portugal é o pais da Uniâo 
Europeia onde os cidadâos (66,8%) 

mais conHam nos ôrgâos de comu- 

nicaçào social como fonte de infor- 

maçâo sobre Saûde. 

Pelo contrario, 21,4% dos portugueses 
desconfiam dos media corn fonte de infor- 
maçâo nesta matéria, segundo dados reve- 
lados pelo Gabinete de Estatisticas da 
Uniâo Europeia (UE). 
A seguir a Portugal surgem a Espajiha 

(61,1%) e a Grécia ((57,5%) como os paises 
onde mais se confia nos meios de comuni- 
caçâo social, enquanto a Dinamarca 
(29,4%) é o terceiro dos Estados membros 

onde os cidadâos inenos acreditam nas 
noticias sobre saûde. 
Em relaçâo à Internet, enquanto 14'% dos 
portugueses, 13,5'% dos espanhôis e ll,7'%i 
dos gregos procuram informaçôes sobre 
Saûde no ciberespaço, a Dinamarca é o 
pais que apresenta valores mais altos: 
47,2%. 
Qiianto à confiança nas fontes de infor- 
maçâo, 84,4'%i dos cidadâos europeus pre- 
ferem as organizaçôes do sector (como a 
Cruz Vermelha e os Médicos Sem 
Fronteiras), seguindo-se as de defesa dos 
consumidores (67%), as escolas e universi- 
dades (63'%). 

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^ 

I Assine e divulgue O WLl]D£NIO 
I ASSIMATURA ANUAl NO CAHAOA, POR ARENAS $48, GST INCIUIOO, PARA OS EUA $75 E EOROPA $130. 

I Nome:  

* Morada:  

I   Telefone:   

I E-mail:  Date:  

SUBSCRIÇÂO POR: 

CHEQUE: Q VISA: Q MASTERCARD: fl 

I NOME NO CARTÂO:  

NUMERO DO CARTàO:  

I Exp. DATE:  ASSINATURA:  

. PODE ENVIAR A INFORMAÇÂO ATRAVÉS 00 FAX: 416-538-0084 OU PELO CORREIO NORMAL 
k — — — — — 

Tel; 416-535-8000 
tmmis@tralnelxoin 

Dupont St. 
Toronto ON M6H SAB 

Dufferin/Dupont 
CGallerla Mail3 TOM MATINS 

Se esta a pensar em vender nâo se atrase 
o mercado da Primavera esta à porta. 

Bungalow complutamente renovado. Sislema eléclrico, mâquina de aqiiecimento 
e A/C novos. lelhado de metal. 2 quartos de cama e sala de estar c/ chào em par- 
quet. Co/.inha em castanho nova, c/ ceramica em aberto c/ sala de jai^ar. Lugar 
de estacionamento. 

A Primavera é a altura para vender com o 
preço mais alto e em menos tempo. 

DUFFEIUN/ST CLAIR WESTON/LAMBTON 

Casa toda em tijolo corn driveway 
privado & laneway. 2" andar corn 
apt. de 2 quartos, sala, cozinha 
todo em madeira e ceramica. 
1“ andar 1 cozinha grande moder- 
na em ceramica e sala 2 quartos. 
Cave acabada corn cozinha e um 
saiào. soaa onn oo 

Bungalow em excelentt* condivâo 
c/estadonamt‘nto. 3 quartos de cama. 
sala, cozinha e cave acabada. 

Se vender ou comprar val benefîciar dos excelentes 
juros de hoje, 5.35% por 5 anos e 5% por 4 anos. 

SaVERTHOBN/ROGERS WESTON/ROGERJS 
   

Alistar 

bungalow R'mwado (etoricidade, 
canalizaçào, màquina de aquecimento). 
2 quartos grandes corn chào em 
madeira, sala de estar, cozinha 
grande em conjunto c/ a sala de 
janlar. Cave acabada 

garagem. 2 andar 3 quartos cama 
chào em madeira. 1 andar cozinha 
grande em castanho corn lareira + 
sala de jantar e estar, cave alabada 
por apt de sala, quarto e cozinha 

Para uma avaliaçâo e manual de vendedor ou comprador 

gratuita e sem qualquer compromisse contact-me 
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STARIIGHT enche Vasco 
da Gama do Brampton 
Os elementos da popular banda Starlight disponibilizaram-se para 
colaborar com o Project DIPLOMA. E, se assim o pensaram, melhor o 
realizaram. Com a preciosa colaboraçào da Direcçâo e sôcios do Vasco 
da Gama de Brampton, os Starlight deliciaram todos os présentes com a 
sua contagiante e ritmada müsica, fazendo da noite um alegre e bem 
passado serâo. 

Manuel Alexamtre apresenta 
os colegas de Bttecçào. 

No salâo nào havia Ingar para mais 
ninguém. Até o fotôgrafio teve 
que se contentar corn um lugar 

junto da parede! Frank Alvarez Jr. e a cole- 
ga Sandy Felizardo, do Project Diploma, 
tiveram uma noite de muito trabalho mas, 
logicamente, a seu gosto. 

No final da noite, contabilizaram para o 
seu projecto, a bonita soma de $4.275.00! 
Valeu a pena. Tony Melo e sens compa- 
nheiros, tal como Manuel Alexandre e 
sens colegas, sentiram-se compensados 
pelo esforço pois, assim, conseguiram o 
apoio desejado para o Project Diploma. 
Todos juntos, somos uma força. A festa de 
sàbado passado no Vasco da Gaina de 
Brampton, é exemplo disso. Parabéns a 
todos. 

JMC 

529 Rogers Road 
Produtos Naturals e Espirituais' 

Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 
famüia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

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

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 
financeiros * ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

JOHN CUSTôDIO E MANNY RODRIGUES 

DESiyAM A TODOS OS SEUS CLIENTES 

E AMIGOS UMA 

Pâscoa Feliz 
S6Q oakwood Ave. 

Toronto, On M6E SV5 

Tel: 416-658-0108 
Fax: 416-568-8495 

3S4 Harbord St. 
Toronto, On IVI5G 1H7 

Tel: 416-532-4971 
Fax: 416-532-9984 
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Insitanistas de Toronto 
comemoraram 27 anos 
de actividade 
O Sport Club Lusitania de Toronto comemorou 
corn muita alegria os seus 27 anos de actividade. 

Desde o sôcio-fundador nümero um, 
Fernando Gonçalves, até ao orador da 
noite, Manuel da Silva, todos afinaram 
pelo mesmo diapasâo. Dificuldades supe- 
radas pelo grande amor ao Lusitania, um 
Lusitânia -como foi afirinado algannas 
vezes- que nào pode fechar as portas 
enquanto houver um lusitanista! 

Assim é que é! 
Na mesa de honra estiveram, Sonia Parker 
em representaçâo do Cônsul-Geral de 
Portugal; Monsenhor Eduardo Resendes; 
José Eustâquio-ACAPO; o orador Manuel 
da Silva; Fâtima Almeida do Conselho 
Fiscal; Manuel Gomes présidente do 
Executivo e José da Silva présidente da 

Mesa de honra do Lusitânia de Toronto, em dia de /esta. 

Assembleia Gérai do Lusitânia. A 'MC' da 
noite foi a simpâtica dirigente, Lücia 
Soares. 
Os représentantes da ACAPO, Casa do 
Benfica, Sporting de Toronto, Canadian 
Madeira Club e Centro Cultural 
Português de Mississauga, fizeram a entre- 
ga de cheques e prendas para o clube 
aniversariante. 
De seguida, sob a presidência de 
Monsenhor Eduardo Resendes e coin a 
musica da Banda Lira Nossa Senhora de 

Fâtima, teve lugar a procissâo de Nossa 
Senhora das Graças, Padroeira do Sport 
Club Lusitânia de Toronto. 
Para fecho, comes-e-bebes, o corte do 
belissimo Bolo de Aniversârio e müsica 
para dançar corn o DJ-Sounds Good. E, 
naturalmente, uma confraternizaçào à 
Lusitânia dos bons velhos tempos. 
As nossas felicitaçôes e desejos de muitos 
sucessos. 

JMC 

LOCAL 183 
AjfiiiuU'fl u'ilh ll.if 
A.Lofi.- C.I.O. 

' &(' l.C. 

Universal Workers Union 
Local 

LOCAL 183 
Afjîliultri ti'àh .'//Y- 

A./: ,;/7.. CI.a 

Tony Dionisio 
Business Manager 

John Dias 
Sec/etar/- Tree surer 

Roger J. Quinn 
President 

Tony Pinto 
Vice-President 

John Colacd 
Recording Secretary 

John Cordetro 
Rocco Di Giovanni 

Executive Board Members 

Mark J. Lewis 
General Counsel 

Eastern Office: 
400 Hopkins Street 

Whitby. Ontario 
LIN 2B9 

Telephone: 
1905) 668-5557 

Facsimile; 
(905) 668-5258 

Universal Workers Union, Local 183 
INFORMATION 

A Direcçâo Executiva, os funcionârios e os 31.000 membros desejam a todos uma PÂSCOA FELIZ. 

Durante as festividades, por favor nào esqueçam do sacrilicio que celebramos e da mensagem de compaixào que représenta. 

Cabe a cada um de nos fazer um sacrificio e causai' uma diferença na sociedade. 

Este ano, lembrem-se também dos ,50 anos da Comunidade Portuguesa no Canada e dos sacrificios que muitos dos pio- 
neiros neste pais tizeram para que os que se lhes seguiram pudessem ter a sua propria comunidade. 

Social Services 
241-U83, Ext. 173/5 

Credit Union 
242- 6643 

Dental Clinic 
241- 1190 

Prepaid Legal Plan 
243- 2088 

Training Centre 
242- 7551 

PÂSCOA FELIZ 

Antonio Dionisio 
Business Manager 

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

Bmiefit Plan 
General; 240-7480 
Claims; 240-7487 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union Optical Centre 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 

' 242-8822 

John Colacci John Cordeiro Rocco Di Giovanni 
Recording Secretary Executive Board Member Executive Board Member 
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à distancia 
Na Madeira, a indistinçâo entre PS-PCP-UDP 
justifica a «uniae da esquerda» 
Tive jâ ocasiâo de desafiar a «esquerda» 
doméstica, socialistas e comunistas do 
PCP e da UDP a, de uma vez por todas, se 
deixarem de «cenas», e se apresentarem 
unidos nas prôximas eleiçôes regionais do 
ultimo trimestre de 2004. 
Corn isto, nâo estou a formulai- qualquer 
posiçâo sobre o meu Partido me candi- 
datar, ou nâo. 
Corn isto, nâo estou a propôr qualquer co- 
ligaçâo regional Centro-Direita, como é 
necessâria a nivel da Repüblica, embora a 
subscreva para as eleiçôes europeias, estas 
também em 2004, Junho. Nâo se justifica 
minimamente nas «regionais», pelo passa- 
do e pelo présente. O futuro a Deus per- 
tence. 
Mas, coin isto, também nâo pretendo 
arranjar qualquer tipo de «fait-divers» 
politico, daqueles que muito me divertem 
graças ao tipo de «esquerdinhas» câ do 
sitio. 
Todavia, vejamos a lôgica. 
Primeiro, na Madeira, PS e comunistas do 
PCP e da UDP têm uma visâo comum do 
25 de Abril e do regime da III Repüblica. 
Nâo celebram o 25 de Abril feito para o 
modelo democrâtico europeu. Celebram, 
sim, aquela porcalhota «revolucionâria» de 
74-76, num saudosismo dramâtico. E, 
fundamentalistas, religiosamente veneram 

a intocabilidade constitucional da III 

Repüblica, mesmo que arraste os 
Portugueses completamente para o fundo. 
Afinal, onde a diferença entre os très?... 
Segundo, socialistas e comunistas do PCP 
e da UDP, na Madeira, mais os socialistas 
até agora, comungam do mesmo posi- 
cionamento colonialista de limitar a 
Autonomia Politica e de desenvolver a 
«missào histôrica» deles em travar as 
reivindicaçôes autonomistas, protengendo 
O centralismo de Estado. 
Afinal, onde a diferença entre os très?... 
Terceiro, a questâo da prâtica politica. 
Desde o 25 de Abril quando os socialistas 
se inisturavam nas garotadas PCP e UDP 
- apesar de posiçâo diferente do PS de 
Lisboa - até ao dia de hoje, as très organi- 
zaçôes regionais dizem a mesma coisa: os 
pressâgios negros do que iria ser o futuro; 
a posiçâo contra qualquer obra ou medida; 
O aproveitamento mediâtico, feito da 
mesma maneira de qualquer problema 
social, ou catâstrofe natural que apareça; a 
sua mistura em acçôes de rua; o mesmo 
anunciar prévio de obras que jâ estâo 
garantidas no Programa de Governo dos 
sociais-democratas; a mesma estratégia de 
«conferências de imprensa» coin instru- 
mentalizaçào abusiva e inconséquente da 
comunicaçâo social, ou beneficiando da 

Starlight 
10 anos de gravaçôes e êxitos! 

Os Starlight lançam o seu 10°. trabalho gravado, intitulado 

“Num lar de Amer” 
Sàbado, dia 26 de Abril no Ambiance Hall 

corn O jantar a ser servido às 19h30. 

É convidada dos Starlight a conhecida Nclia, vinda dos EUA. 

Reservem os lugares contactando Tony Melo pelo 

Tel: 416-543-0263 ou pessoalmente no Portugal Mix, em Toronto. 

cuinplicidade, também estéril, 
de alguina desta; a estratégia 
(?) de apontar o lider regional 
da PSD como «alvo principal», 
etc., etc. 
Afinal, onde a diferença entre os très?... 
Quarto, ein mais de 25 anos de 
Autonomia, jamais qualquer dos très, PS, 
PCP e UDP, apresentou um piano ou mo- 
delo alternative para o desenvolvimento 
do arquipélago. Limitaram-se ao referido 
bota-abaixo ou a promessas sobre o ejue jâ 
estava decidido fazer, bem como proines- 
sas de «bacalhau a pataco», subsidies, bor- 
las, descidas de preços e de impostos, etc., 
numa irresponsabilidade e analfabetismo 
totais em matéria de Economia Politica. 
Afinal, onde a diferença entre os très?... 
Quinte, a caracterizaçâo sociolôg-ica no 
PS, PCP e UDP. Exceptuando alguns capi- 
talistas ou burgueses exibicionistas, 
«estrategicainente» inseridos no PS da rua 
do surdo - dâ-lhes visibilidade e poder de 
intervençào econômica - a maioria dos 
socialistas do arquipélago, por convieçâo 
aceitaria e participaria activamente num 
reg-ime coinunista, se o 25 de Noveinbro 
de 75 tivesse falhado. Nâo se assumem 
nos partidos comunistas, ou por falta de 
coragem, ou para evitar incômodos 
olhares da sociedade. 
E, enquanto o Partido Social Deinocrata 
consolidou uni modelo social e partidârio 
de interclassismo, contra a ridicula 
sociedade hierarquizada da Madeira 
Velha, PS, PCP e UDP nem sequer con- 
seguem représentai- as classes sociais eco- 
noinicamente mais desfavorecidas, 
chegando até a alianças tâcticas corn os 
saudosistas e esplendores da dita Madeira 
Velha! Os très partidos transforinaram-se 

em ineras associaçôes de res- 
sabidos, de revoltados coin a 
sociedade e coin a vida, de 
frustrados e de complexados, 
cuja inilitâneia politico-par- 

tidâria visa mais a catarse das psicopatias, 
do que o exercicio de uma coerèneia ide- 
olôgica e de trabalho. 
Sâo sociologicamente iguais, salvo rarissi- 
mas excepçôes. 
Afinal, onde a diferença entre os très?... 
Afinal, sendo tào iguais, quase Siameses, 
porquè este absurdo de concorrerem sepa- 
rados, jâ que juntos, pelo ridicule método 
de Hoindt poderiam abichar mais uns 
lugarzitos parlainentares?... 
Por très razôes. 
Primeira, falta de coragem pessoal e politi- 
ca dos socialistas, em se assumir no que, 
na Madeira e Porto Santo, efectivamente 
sâo e foram durante 21) anos. 
Segundo, um terror dos mais «intelectu- 
ais» - outra vigarice püblica, sâo uns pate- 
tas incultos - de ver a «esquerda unida», 
numa contagem democrâtica de .votos, 
reduzida a uma expressâo caricata. Séria 
para estas «vanguardas» falidas, o estoiro 
psiquico final, depois de, durante vinte e 
nove anos, se deitarem e acordarem angus- 
tiados coin o Alberto Joâo. 
A terceira razâo, é o poleiro. Uma das ca- 
racteristicas da «esquerda» da nossa 
parôquia, é o facto de todos quererem ser 
«importantes», todos lutarem por visibili- 
dade pessoal mesmo à custa de outros 
«Kamaradas». 
Ora, num noivado PS-PCP-UDP, quem 
liderava? Quais erain os elegiveis? Quem 
figurava nos primeiros lugares da lista? 
Quantos entravarn? 
E s6 isto. 

lohn 
AceiCamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 

Oacalhau, arroz de 
marisco, cosbelebas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espebo, 
saladas e muibo mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHAOOA2^FEIRA • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakviUe Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

Jornal 

o MILÉNIO 
O semanârio da comunidade 

bodas as feiras 
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A ESCOLA, O SISTEMA C OS NOSSOS ANSEIOS 

A Imporiância da Educaçàa 
Porque necessitamos de ir para a escola? 
Que factores sâo responsâveis por uma lei 
que nos obriga a ir para a escola durante 
doze anos? Quai é o futuro da educaçâo? 
Que direcçào esta a seguir o sistema esco- 
lar do Canada, particularmente da 
provincia do Ontario? Poderâ entender-se 
como educaçâo os vârios métodos utiliza- 
dos pela sociedade para transimitir 

conhecimentos a outros inembros. Este 
conheciinento poderâ incluir factos e 
treino para o mundo do trabalho, assim 
como norinas e valores culturais. O objec- 
tivo principal do sistema educativo é 
transmitir conhecimentos, abilidades e 
comportamento aos jovens. Vârios edu- 
cadores gostariam de ver o sistema de 
educaçâo a concentrar-se mais na base, 

Forças Armadas simulam 
em Maio crise sismica na 
Graciosa 
o Comando Operacional dos Açores 
vai testar, de 10 a 13 de Maio, a respos- 
ta das Forças Armadas em situaçôes de 
catâstrofes naturals, com a simulaçâo 
de uma crise sismica na ilha Graciosa, 
foi anunciado, Segundo uma fonte do 
COA, o exercicio. "Açor 031", que 
envolve o deslocamento de pessoal e 
meios para a ilha, pretende ainda aper- 
feiçoar a cooperaçâo corn o Serviço 
Regional de Protecçâo Civil e 
Bombeiros. A simulaçâo inicia-se com 
uma crise sismica, corn epicentre no 
mar, a cerca de cinco quilômetros da 
Graciosa, culminando corn uma 

erupçâo vulcânica no interior da 
caldeira do Vulcâo, adiantou. O COA 
justifica a escolha deste cenârio corn "as 
probabilidades de oeorrêneia" de fenô- 
menos de natureza sismica na regiâo e 
corn "o cumprimento" de uma das mis- 
sôes das Forças Armadas no arquipéla- 
go. No "Açor 031" colaboram, ainda, o 
Sistema de Vigilâneia Sismolôgica dos 
Açores, Guarda Nacional Republicana, 
Centro Municipal de Operaçôes de 
Emergência e Protecçâo Civil da 
Graciosa, Corpo Nacional de Escutas 
da ilha e Direcçào Regional da 
Educaçâo. 

ou seja, na leitura, na escrita 
e na memorizaçâo de 
matérias. Porém, a diversi- 
dade cultural do Canadâ 
apresenta alguns desafios 
inéditos para os educadores. 
Dado o elevado numéro de 
imigrantes, algumas pessoas sâo da 
opiniào que o nosso sistema de educaçâo 
deve garantir igualdade a nivel de opor- 
tunidades e participaçâo a todos os gru- 
pos, sem se reparar na sua origem. 
Para além desta realidade, uma outra se 
nos dépara: a mâo-de-obra do futuro 
necessitarâ de muito mais para além da 
base, para que possa enfrentar um 
mundo onde a tecnologia reina e doiijina 
grande parte das nossas vidas. O desafio 
que se apresenta para o sistema educativo 
do Canadâ serâ o poder acompanhar a 
marcha desta mudança e adaptaçào aos 
novos requisites da sociedade. 
A direcçào de conferêneias do Canadâ, 
no seu relatôrio “Compreender as 
Qualidades Para um Emprego” 
(Understanding Employability Skills), 
indica que o desenvolver uma filosofia e 
julgamento prâtico para o futuro dos 
empregos deveria ser o foco da educaçâo 
actualmente. Segundo se pode 1er no 
relatôrio, as exisgêneias para a mâo-de- 
obra estào a mudar rapidamente e serâo 
estas mudanças que permitirâo as pes- 
soas transferir o seu conheciinento ade- 

quirido através da escola de 
uma situaçâo para outra. Os 
alunos necessitam de apren- 
der a utilizar os conhecimen- 
tos que foram adquirindo ao 
longo dos anos de escola em 
novas situaçôes. Por outras 

palavras, terâo de necessidade de apren- 
der a pensar de uma maneira critica, de 
tomar decisôes e resolver problemas. Um 
estudo feito por cinco universidade do 
Ontârio concluiu recentemente que os 
alunos precisam de saber utilizar o com- 
putador e adquirir conhecimentos que os 
ajudem a integrar e utilizar informçâo, 
adaptar à mudança, arriscar-se, concep- 
tualizar o futuro, demonstrarem lide- 
rança e terem a capacidade de resolver 
situaçôes conflituosas. 
Assim, hâ a necessidade de incentivar- 
mos cada vez mais os luso-descendentes 
a apostarem na educaçâo, a teminarem 
os estudos secundârios e, na medida, do 
possivel, continuarem num programa 
pôs-secundârio. Esta é a fase de escolha 
de escolas secundârias para muitos 
alunos. Informem-se sobre a escola 
mais adequada, os programas nela ofe- 
recidos e as vantagens que o seu filho 
terâ em frequentâ-la. A partir desta 
semana, em agendalusa.com poderâ 
encontrar mais informaçâo sobre a edu- 
caçâo, assim como os sites relacionados 
corn o sistema de educaçâo. 

Vai novamente ser celebrado 
em Toronto o DIA DOS AÇORES 
o Comité Organizador do Dia dos Açores, 
integrando diversas organizaçôes de raiz 
açoriana sediadas na grande ârea de 
Toronto (a maior cidade açoriana do 
mundo), volta este ano a comemorar o Dia 
da Regiâo Autônoma dos Açores. 
Por razôes de muitos acontecimentos ocor- 
rerem, tanto nos Açores, como entre nôs, 
precisamente no inicio do mês de Junho, o 
Comité Organizador do Dia dos Açores 
entendeu antecipar a comemoraçâo da 
mesma data, o que irâ acontecer no dia 19 
de Maio em Toronto, feriado no Canadâ. 
Do programa que estâ a ser cuidadosa- 

mente preparado, podemos desde jâ adi- 
antar que incluirâ uma Missa Solene por 
intençào de todos os Açorianos falecidos ao 
longo dos cinquenta anos da presença lusa 
neste grande pais, e um Almoço de 
Confraternizaçâo. 
Paia estas celebraçôes do Dia dos Açores 
estâo a ser dirigidos convites a diversas enti- 
dades oficiais canadianas e portuguesas. 
Em breve adiantaremos mais pormenores 
sobre o Dia dos Açores que irâ ser celebra- 
do em Toronto no dia 19 de Maio, e para o 
quai se espera a grande participaçâo da 
comunidade de origem Açoriana. 

BAKERY Us DELICATESSEN 

Pao Caseiro 
Pastelaria 
Sandes 
Café 
Expresso 

Feliz Pâscoa 
1147 Davenport Rd., Toronto, On M6H 2G4 

416-656-5552 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadâ 

Fernanda Almeida e Cristina jà têm ao dispor o melhor 
para passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada 
em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, com os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern jâ o 
piano de Verâo para Portugal. 

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feUz corn a 
Happy Travellers. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Temporal nos Açores prejudicou 90 por cento da area de produçâo de uinho 
O temporal que atingiu os 
Açores no ultimo fîm-de-semana 
afectou cerca de noventa por 
cento dos 1.700 hectares de pro- 
duçâo de vinho, cinunciaram 
responsàveis das zonas demar- 
cadas das ilhas Terceira, Pico e 
Graciosa. 

Jaime Jorge, da Adega Cooperativa da 
ilha do Pico, salientou à Agência Lusa 
que a produçâo de 2002/2003 nào vai 
chegar aos 1,8 inilhôes de litros estima- 
dos pelo Instituto da Vinha e do Vinho. 
Sublinhou que, apesar de ainda nâo 
estarem contabilizados os prejuizos, os 
produtores vào reivindicar a existência 

de um seguro agricola, através de uma 
carta a remeter ao secretârio regional 
da Agricultura na quai explicam a situ- 
açâo. 
Alcino Meneses, présidente da Adega 
Cooperativa dos Biscoitos, admitiu que 
"os prejuizos pôem em causa a sub- 
sistência de algumas familias que vivem 
exclusivamente da produçâo de vinho". 
O temporal que atingiu o arquipélago 
no ultimo fim-de- semana, corn ventos 
superiores a 150 quilômetros/hora, 
provocou também estragos em estufas, 
além de prejuizos de 50 a 00 por cento 
nas produçôes de horticolas, de 70 a 80 
por cento na produçâo de bananas e 65 
por cento nos citrinos. 

Entrem em contacto corn a FPtv, 

onde podem promover todos os 

dias as vowas actividades. 

Enviem as 
informaçôes via 

SâbadoàslOhOO 

Envii AS SHAS SUBESTOES PAAA: IPTV@CIBVrM.COM 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at l«88-ROGERSl. 

O ROGERS' 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

4Meiraàsl9h00 3Meiraàs20h00 

feiraàsZOhOO 

4Meiraàsl9h30 

! OtSntiKS M 
Xica da Silva 

1 ' A telenovela que conquistou todos. 
1 Bombàsticoi 4^feira 

« O ABC de Queiros, S^feira 
Sexto Sentido, Domingo 
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I 
I 
'i 
I Sexta-feira, dia 18 
I -Tradicionais danças da Pâscoa no Lusitânia de Toronto. Som a cargo de Sound's 
I Good Production. Info: 416 532-3501. 

I Sàbado, 19 
I -Tradicional Pâscoa madeirense no Canadian Madeira Club. Jantar, arremataçôes e 
I baile corn o Duo Duo SOMLXJSO, Info: 416 533-2401. | 
I -Danças da Pâscoa na Casa do Alentejo, organizado pelo Grupo de Escuteiros de | 
i Sâo Sebastiâo. Info: 416 531-7073, ou 905 672-0283. ■ I 
I -Baile da Pâscoa na Casa do Bejifica de Toronto. Jantar e baile corn Os Vadios. | 
I Informaçôes; 416 653-6370. | 
I -Tradicional baile da Pâscoa, no Angrense de Toronto, com danças e bailinhos e a | 
I müsica para dançar corn o E)J-2Tp-Zip. Info: 416 537-1555. 
I -Marchas da Pâscoa à moda da Terceira, na Casa do Alentejo de Toronto. 
I -Danças tradicionais da Pâscoa no Lusitânia de Toronto. | 
I -Baile da Pâscoa no PCGM, corn o conjunto Mexe-Mexe. No doiningo, danças | 
I Pascais no salâo de festas. j 
I -Balle da Pâscoa no Graciosa C. Centre, corn o D[-Nazaré Praia. | 
I -Danças da Pâscoa à Terceirense no Vitôria de Setùbal. Info: 416 534-4417 | 

I . I 
I Domingo, dia 20 | 
I -Almoço da Pâscoa da Casa Cultural de Vila do Conde, no Europa Catering. | 
I Informaçôes e réservas; 416 653-6227, ou 254-6581. | 
I -Almoço da Pâscoa na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. | 
I -Pesta da Pâscoa do Arsenal do Minho, no Lithuanian Hall, com a presença | 
I Suzanne Silva e do EJ-Nazaré Praia. Info: 416 532-2328, ou 5884438.. I 
I -Pesta e Bençâo Pascal da Associaçâo Migrante de Barcelos, no Dundas Banquet | 
i Place. Réservais: 416 530-1662, ou 856-3123. | 
I -Pâscoa e Beijar da Cruz da Casa dos Pfoveiros. Tarde de folclore e de apresentaçâo I 
I dos novos Corpos Gerentes. Info: 416 588-1797, ou 801-8819. 
I -Pesta da Pâscoa da Associaçâo Cultural do Minho na Casa do Benfica de Toronto, | i Almoço à minhota, folclore e baile corn o conjunto Além-Mar. Info: 416 261-1396. | 

Sextaièira, dia 25 | 
-Lançamento do CD de Joâo Ledo, intitulado "Hino à paz", da editora Venus | 
Creations no Restaurante Lisboa-à.Noite. Actuaçôes de Misty, Porfirio Ribeiro e | 
Duo SomLuso. | 

Sâbado, dia 26 
I -Apresentaçâo do novo CD de Décio Gonçalves na Igreja de Cristo Rei, em | 
I Mississauga. Informaçôes e réservas: 416 817-8356, ou 905 848-3214, ou | 
I 416 603-2900. f 
I -Baile da Primavera da Irmandade do Divino Espirito Santo da Parôquia de Santa | 
I Maria dos Aiqos. Jantar e baile. Info: 416 727-8186, ou 6526787 | 

Cômunidade 2003: 

on J^sLy^ 

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

EK] (SQWA EKDS 
AŒcowïïKeawœMTOSÎ 

Concurso Inter-Escolas I 
I 

I A Aliança dos Clubes e 
I Associaçôes Portuguesas do 
I Ontârio realiza um concurso inter- 
I escolas de Português do Ontârio. 

I , Reg^lamentos 

ï 1- O Concurso subordinado ao tema: "50 anos 
depois - falo português" destina-se a todos os 
alunos de português, na provincia. 

I 2-0 Concurso estâ dividido pelos seguintes 
I escalôes etârios: 
j dos 4 aos 5 anos; dos 6 aos 8 anos; dos 9 aos 12 
I anos; dos 13 aos 15 anos e, dos 16 aos 18 anos. 

3 - Os alunos poderào apresentar trabalhos de 
I expressâo visual (trabalhos manuais; desenhos; fotografia; video, etc.), trabalhos de| 
I expressâo escrita (entrevistas; composiçôes; histôrias; poemas; projectos, etc.). j 

4 - Todos os trabalhos terâo de ser originals elaborados em grupo ou individual- | 
I mente. | 
I 5 -A recolha de todos os trabalhos serâ feita a 16 e 17 de Maio, e os mesmos de- | 
I verào estar devidamente identificados: nome, idade, nome da escola e do professor. | 
I 6 - Sâo atribuidos 3 (très) prémios por cada escalào etârio. I 

7 - O Jüri do Concurso serâ anunciado uma semana antes da recolha dos traba- i 
I Ihos. 
I 8 - A atribuiçào dos prémios decorrerâ durante a Semana de Portugal e serâ incor-| 
I porado na Visita Oficial do Primeiro Ministre de Portugal. 

I Mais informaçôes: 416 536-5961, ou E-mail: acapo@on.aibn.coin j 
i  j 

Boa Pâscoa 
Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sâbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

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

Telefone: 416-964-3211 



14 Quinta-feira, 17 de Abril, 2003 fi^ISCELAWlA O Milénio 

A Primavera 
e a Natureza 
Ê linda a Primavera 
De tâo rico panorama 
Que até a atmofera 
À realidade nos chama \ 

É parte da natureza i 
Que todos contemplamos i 
Duma énorme riqueza j 
Que nem sempre apreciamos | 

: j 
Ârvores multicores | 
Pelo vente abanadas i 
Tanta espécie de flores j 
Todas elas perfumadas | 

I I 
Quando o dia amanhece j 
Ao chilrear da passarada | 
Acho giro, até parece | 
O toque da Alvorada | 

I 
Depois d'aurora rompida I 
Vê-se O dia clarear I 
E a Primavera vestida | 
Duma beleza sem par j 

Depois vê-se os passarinhos I 
Que nâo têm vida mole I 
Construindo os seus ninhos i 
Para criar sua proie \ 

I I 
I À noite O céu estrelado 
I P'râ quai olho de volta-meia J 
j Até fico abismado | 
j Em noites de lua cheia I 

I A natureza é atraente 1 
Cheia de tanta riqueza j 
E eu penso constanteraente 1 

I Como é linda a natureza! I 
i i 
i I 

Festival da Cançâo CIRV’2003 
Cançôes escolhidas pelas membres de lûri 
Os membres do Jüri do Festival da 
Cançâo da CIRV'2003, fizeram a escolha 
das cantigas que irào disputar a final do 
certame, domingo, dia 27 de Abril, no 
estüdio de FPtv, em Toronto. 
Titulos e intérpretes: 
"Confusào", interpretaçào de Jorge Sousa. 
"Metâfora", para a voz de Sandro Liberate. 
"A sôs sem ti", que sera defendida por 
Nancy Costa. "Flor destine", cantarâ 

Jessica Amaro. "Fairapos de gente", inter- 
pretaçào a cargo de Sarah Pacheco. 
"Louquinha apaixonada", sera defendida 
por Michelle Madeira. "Perdida na noite", 
para a voz de Karina G. Rocha. "Nâo, nâo 
quero", cantarâ Isabel Sinde. "Sô em ti sou 
eu", na voz da Jennifer Abadesso e, 
"Quando", corn o intérprete Manuel 
Apolinârio J ùnior. 
O nosso obrigado aos autores, composi- 

tores e intérpretes, incluindo aqueles que 
desta vez nâo foram escolhidos por razôes 
varias, nunca por falta de talento. Todos 
terào a sua vez! 
Entre os intérpretes deste ano, alguns jâ 
foram vencedores, outros jâ têm experiên- 
cia nestjs andanças e uns poucos que se 
estreiam. 

Para todos, o nosso desejo de sucesso. 

Imigraçâo: Açores sâo modelo nacional 
Os Açores sâo um modelo de 
intervençâo no acolhimento e 
integraçâo de imigrantes que 
poderâ ser seguido a nîvel 
nacional, disse em Angra do 
Heroismo, o alto comissârio 
adjunto para a imigraçâo e 
minorias étnicas, Rui Marques. 

O alto comissârio adjunto, que partici- 
pava na primeira reuniào do Conselho 
Consultivo Regional para os Assuntos 
da Imigraçâo, vincou que a politica aço- 
riana para a imigraçâo, pelas suas “boas 
prâticas” a diversos niveis, potencia um 
“estudo de caso” a ser seguido no todo 
nacional. 
A secretâria regional adjunta da 

Presidência, Claudia Cardoso, que pre- 
side ao Conselho, disse por seu turno aos 
jornalistas, que a criaçâo deste ôrgâo visa 
consolidai' uma politica de integraçâo acti- 
va dos imigrantes, em âreas tâo diversas 
como o emprego, a legalizaçào, a edu- 
caçào, a defesa de direitos ou a saüde. 
Claudia Cardoso disse, também, que se 
iinpôe um rigoroso controlo dos casos de 
indocumentaçâo de cidadâos 
estrangeiros, porque essa situaçâo coloca- 
os em risco de total desprotecçào. 
A governante fez questào de salientar o 
“contribute muito importante” que os 
imigrantes vêm dando ao desenvolvi- 
mento regional, mas reconheceu que a 
afluência de estrangeiros para trabalhar 
no arquipélago nâo pode ser massiva. 

dada a dimensào demogrâfica e da 
economia dos Açores. 
O Conselho Consultivo Regional para os 
Assuntos da Imigraçâo, criado no âmbito 
da Presidência do Governo Regional, 
integra, entre outros, représentantes da 
Associaçâo de Imigrantes dos Paises 
Africanos de Lingua Oficial Portuguese 
(PALOP) nos Açores e do Alto 
Comissariado para a Imigraçâo e 
Minorias Étnicâs. 
Sâo igualmente membros do Conselho 
vârias entidades püblicas, représentantes 
de confederaçôes sindicais, de 
Instituiçôes Particulares de Solidariedade 
Social, do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras dos Açores e da Associaçâo de 
Municipios da Regiâo. 

PSD denuncia "falhanço" do Governo na 
politica para Rabo de Peixe 
o lîder do PSD/Açores denunciou 
o "falh2inço" do Governo Regional 
no desenvolvimento do programa 
especiflco para Rabo de Peixe, 
uma das freguesias da ilha de Sâo 
Miguel corn maiores problemas 
socials. 

Apôs uma visita à localidade, Vitor Cruz 
salientou que o projecto de intervençâo 
para a freguesia piscatôria, coin uma 
verba inicial de 2,fi milhôes de euros, 
apenas apresentou uma execuçâo finan- 
ceira de 18 e 53 por cento em 2001 e 

2002, respectivamente. 
Depois de "tanta publicidade”, o 
Executivo açoriano "nâo gasta o dinheiro 
que tem" para este fim, tendo mesmo 
"reduzido as verbas do programa aquan- 
do da reprogramaçâo do Piano a Médio 
Prazo", sublinhou o diligente social- 
democrata. Segundo Vitor Cruz, o caso 
de Rabo de Peixe "assume uma dimensào 
social mais preocupante" devido às boisas 
de pobreza existentes, tendo defendido 
que a freguesia nécessita de "uma atençào 
especial" que deve passar pelo envolvi- 
mento dos poderes local, regional e 

nacional. Para isso, o "PSD estâ a delinear 
um programa de aeçâo para Rabo de 
Peixe, muito diferente do socialista", 
garantiu o lider do partido nas ilhas, ao 
adiantar que, caso vença as regionais de 
2004, a freguesia "vai ter um contribute 
muito especial" do seu Governo. 
Vitor Cruz visitou novas casas para 
realojamentos de familias carenciadas 
nas freguesias de ,Rabo de Peixe e 
Ribeirinha, construidas através de um 
protocolo entre a autarquia, Governo 
Regional e Instituto Nacional de 
Habitaçâo. 

" 2612 St. Clair Ave. W 
lesquina corn a Jane SU rmto, 

TelVFaX: 416-533-2439 Estimativas gratis 

Concurso de QUADRAS aos PIONEIROS 
A CIRV-fm e o semaiiârio O Milénio abriram um concurso de 
QUADRAS dedicado aos PIONEIROS portugueses do Canadâ, cuja 
caminhada oficial se iniciou em 13 de Maio de 1053. A entrega das 
QUADRAS sera feitas até 31 de Julho e, os prémios, serâo entregues 
no "Portuguese Day", na Paramount Canada's Wonderland, Domingo, 
dia 24 de Agosto. Os très primeiros autores receberâo prémio e entra- 
da grâtis no "Portuguese 
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AyendalUSa.COni: novo portai lusotono do Canada 
Foi passado na passada terça-feira, na 
Universidade de Toronto, uin novo portai 
da comunidade de expressâo portuguesa 
residente no Canada. Um projecto de 
Jamie Iria e José Lemos, agendalusa.com é 
um portai que tem como objectivo provi- 
denciar um meio de ligaçâo através da 
internet para todos os lusôfonos residentes 
no Canada. 
Tal como o seu nome indica, agen- 
dalusa.com é um portai de consulta onde 
encontrarâ a agenda dos eventos comu- 
nitàrios, a lista de empregos, informaçâo a 
nivel comunitârio, nacional, português e 
mundial, entre muitos outros tôpicos. 
Présentes na conferència de imprensa 
estiveram alguns dos ôrgàos de comuni- 
caçâo social portuguesa da cidade de 
Toronto, a professora Dr“ Aida Baptista, 
leitora da Universidade de Toronto e o Dr. 

Joâo Perestrello, consul gérai de Portugal 
em Toronto, entre outras pessoas. 
Segundo os criadores deste portai, agen- 
dalusa.com pretende oferecer à comu- 
nidade um serviço de consulta e infor- 
maçào acessivel a todo o mundo, à distan- 
cia de um clique na internet. Contando 
coin a colaboraçâo de todos os ôrgàos de 
comunicaçâo social, de clubes e associ- 
açôes e de todas as organizaçôes e esta- 
beleciinentos das coinunidades, agen- 
dalusa.com pretende ser um ponto de 
referenda da comunidade para a comu- 
nidade. Em agendalusa.com, poderâ 
encontrar assiduamente novidades e ino- 
vaçôes a nivel de portai comunitârio. 
A partir de ahora, este portai poderà ser 
consultado 24 horas por dia, 7 dias por 
semana onde quer que se encontre. 
Consulte esta sua agenda. 

Jornadas Atlàixticas! 

Deputados pretendem maior 
atençâo dos EUA a repatriados 

i Um deputado cabo-verdiano 

I defendeu a necessidade de 

responsabilizar os Estados 

Unidos e convencer 
Washington a apoiar a inte- 

graçâo dos cidadâos dos 

I arquipélagos atlânticos, evitan- 
i do os repatriamentos. A pro- 

posta foi apresentada por 

Manuel Veiga durante os traba^ 

Ihos das VI Jornadas 

Parlamentares Atlânticas, que 

terminam hoje na Cidade da 

Praia e que têm servido para 

analisar temas de interesse 

comum para o desenvolvimento 

dos Açores, Cabo Verde, 

j Canérias e Madeira. 
i 

I Segundo Manuel Veiga, as autoridades 
i açorianas e cabo-verdianas pretendem 
I que as jornadas parlamentares 
I aprovem uma recomendaçào no senti- 
I do de pressionar os Estados Unidos a 
I participar na resoluçào dos problemas 
I de integraçâo de cidadâos dos dois 

arquipélagos repatriados por "compor- î 
tamentos desviantes". "Trata-se de uma i 
questào que nâo implica apenas Cabo | 
Verde e os Açores, uma vez que os j 
coinportamentos que originain esses 
repatriamentos sâo um produto da 
sociedade norte-americana em que os 
referidos cidadâos estavain integra- | 
dos", sustentou. I 

3 
5 

Segundo aquele pailamentar cabo-ver- i 
diano, a questào dos repatriados con- ! 
figura um problema para o quai Cabo | 
Verde e os Açores, "os mais directa- | 
mente atingidos, podem encontrar j 
soluçôes convergentes". j 

Divididas em painéis temâticos, os par- I 
lamentares dos quatre espaços insu- i 
lares da Macarronésia centraram tam- ; 
bém as suas discussôes em temas que | 
têm a ver coin o relacionamento entre | 
si e corn a Europa e a Africa, conti- \ 
nentes em que estâo inseridos, bem j 
como questôes ligadas à economia, \ 
ambiente e segurança. j 

DUNDAS'*^ 
Travel & Tours 

1344 Dundas Street W. Toronto, ON M6J1Y2 

VIAGEMDOS 
PIONEIROS a Halifax! 

De 5 n 11 de Maio, excurs&o a HaliiQàx, de aviàov 

para inauguraçâo do Painel dos Pioneiros 

Portugueses no Museu da Saudade-Pier 21. 
Viagem, estadia e passeios, incluidos 

no preço do bUhete. 

Tel: 416-516-8336 • Fax: 416-516-7724 • E-mail: dundas.travel@on.allin.Gom 

% Os responsàveis da portai agendalusa.am, 1 
m Jamie Iria, José Lemos e AnaFemaades qmndo 

eram e^resentados pela Dra. Aida Baptista. 

Renovate your home. 
And your 

Did you knov7 that the equity in your home can give 

you access to money you can use to renovate - at better 

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity"^' Plan 

at your nearest branch. 

Bathurst & Dundas 
Bloor & Salem 
College & Bathurst 
College & Grace 
Dundas & Brock 

- Carlos Soeiro 
- Luis Salvador 
- Manny Goncalves 
- Ana Bento 
- Natalie Araujo 

Tel: 416-866-6650 
Tel: 416-538-5232 
Tel: 416-933-2390 
Tel: 416-537-2036 
Tel: 416-538-5246 

"Trademark of The Bank of Nova Scotia. Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 
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HAïR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturals. Resultados SensacionaisI MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçàol 

• Psoriase 
•Eczema 'Rosacea 
• Herpes-Zôster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos Idbios 
•Acné 'Verrugas 
• Descoloraçâo da peïe 
• Bolhas 
• Queimaduras 

I à 
I 

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

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

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAIOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de 

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

puriGcadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Business Initiative Directions - 2001 New York 
Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Bnissels 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Directions - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Qiiality Commitment 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

m ■■ • • 
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ascoa 
sào os desajos dos iesponsdaois a 

(fkinciondzios dos fDadazias ^J\}ooa 

a toda a comumdada pozhi^uesa 

m üii U 490 Rogers Rd 

ViSITE-NOS C TCNttA À SUA MCSA, 

TODA A DOÇARIA PASCAL À PORTUQUCSA! 

Pâo de Lô do 
Minho e 

Alfeizerâo, 
Tortas, 

rolares... 

...DOC4 èoitido, 
Àinêndoas de 
Portugal, Oyos 
de Chocolaté e 

müitomais. 

Prêmios 
surpresa na 
compra do 
Pâo de L6 

m 
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quL csczeao eu. • • 

As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes do jornal 0 Milénio. 

Angola mostra-se em carne viva 
Angola mostra-se em carne viva. Apagou 
as vêlas que comemoraram um ano de 
paz, mas os 27 anos de guerra deixaram 
grandes cicatrizes. Foi brutal o retrato 
apresentado pelos governantes angolanos 
às delegaçôes do grupo parlamentar por- 
tuguês Sobre Populaçâo e 
Desenvolvimento e da Associaçâo de 
Planeamento Familiar (APF), que se 
encontram actualmente em Luanda para 
uma visita de cooperaçâo na area da 
saùde sexual e reprodutiva. 
Cada angolana tem, em média, sete filhos. 
Destes, poucos sobrevivem. A esperança 
de vida nâo ultrapassa os 45 anos. No pais 
abundam as viùvas de desaparecidos, 
mortos e abandonados. Dos 13 milhôes de 
angolanos, metade vive corn fome e sem 
cuidados de saùde. Para fugir à guerra, 
muitos refugiaram-se nas cidades, como 
em Luanda, a rebentar pelas costuras, que 
se calcula ter neste momento quatro mi- 
lhôes de habitantes. 
A estes vêm juntar-se os angolanos que 
fugiram no passado para outros paises vi- 
zinhos, ou seja, mais meio milhào, a que 
se acrescentam os cem mil ex-militares da 
UNITA. 

A mistura é explosiva. A guerra deixou 
inoperacionais 70% das infra-estruturas da 
rede sanitaria. Por essa razào, os paises 
doadores e as Naçôes Unidas consideram 
a hipôtese de se poder classificar a situ- 
açâo como de «carência humanitària». 
Foi O contacto corn esta realidade que 
tiveram as deputadas Ana Manso (PSD), 
Isabel Gonçalves (CDS/PP), Luisa 
Portugal (PS) e Odete Santos (PCP) nas 
varias audiências corn as ministras da 
Saùde, Albertina Hamukwaia e da 
Familia e Promoçào da Mulher, Candida 
da Silva. 
Unidas pela mesma causa, sem olhar a 
diferenças politicas, as deputadas jà con- 
seguiram que Portugal contribuisse anual- 
mente, como lhe compete, com cinco mil 
contos para o Fundo das Naçôes Unidas 
para a Populaçâo (FNUAP) e o apoio a 
vârios projectos em Africa. Uma aposta 
pela cooperaçâo portuguesa que as leva 
agora, depois de Sâo Tomé e 
Moçambique, a visitar Angola para, 
segundo Alice Frade da APF, «conhecer 
in loco projectos e necessidades para sen- 
sibilizar o Governo português para a 
importância do reforço do financiamento 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAÎS E MEDÎCINA HOMtOPATICA 

Marque mmi eutrevista corn o Naturbta tiomeopatu 
Auténio Metkiroa, jd com niuitoa de experieda, 
que o poderd ajudur lia sohiçiw dos sens pivhleinas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone; (416) 603-7978 

a programas de. saùde repro- 
dutiva, materno-infantil e HIV». 
A comitiva visitou um centro governa- 
mental de apoio às vitimas da violêneia 
doméstica, onde também costumam ir 
parar casos «de mulheres maltratadas da 
classe média-alta, cônjuges de générais e 
de governantes», afirmou a vice-ministra 
da Familia, Filoména Delgado. O centro 
atende diariamente uina média de 25 
casos muitos dos quais relativos a queixas 
de mulheres que querem trabalhar ou 
estudar e sâo impedidas pelos maridos. 
As deputadas conheceram o «famoso» 
bairro do Roque Santeiro, em Luanda, 
onde se vende de tudo por cima de uma 
camada de lixo inimaginâvel, e onde re- 

gularmente o padre Tirce, 
dos Salesianos de Dom Bosco, vai conver- 
sar corn as «mininas» (prostituiçâo juvenil) 
para tentar agarrar mais gente para o seu 
projecto educacional. O centro social que 
este padre argentino e querido pela popu- 
laçâo do bairro gere jâ salvou 258 crianças 
abandonadas e oito recém-nascidas 
encontradas no lixo. O padre Tirce trabal- 
ha corn os meninos da rua que snifam 
gasolina e fumam liamba, e lecciona 
vârios graus de ensino a 3500 jovens, além 
de dar formaçâo profissional. 
Para a expansào deste centro, Portugal vai 
contribuir corn 350 mil dôlares durante 
este ano, tendo jâ prometido nova con- 
tribuiçâo de 150 mil em 2004. 

Mbeki receia que Africa seia 
novo Iraque 
o Présidente da Africa do Sul, Thabo 
Mbeki, alertou para o facto de Africa 
poder enfrentar, no futuro proximo, o 
mesmo destino que o Iraque, se adoptar 
posturas contrârias aos principios 
democrâticos. Afirmou, durante uma 
conferêneia sobre a democracia 
africana, em Pretoria, que os EUA e a 
Grà-Bretanha tém frisado que decidiram 
atacar o Iraque por este ser um Estado 
«nào democrâtico» possuidor de armas 
de destruiçào maciça. Estas declaraçôes 
deveriam provocar uma «certa inqui- 
etaçâo» junto dos lideres africanos. 
«O que esta a acontecer à populaçâo 
iraquiana deve servir de sério aviso para 
nos de que no futuro também podemos 
ter alguém a impor-nos a sua democra- 

cia», sublinhou Mbeki. 
Pediu de seguida aos participantes da 
conferêneia para pensarem bem sobre o 
funcionamento da democracia e como 
esta deve ser aplicada ao continente 
africano: «Esta deve ser aplicada segun- 
do o contexto social de cada pais e 
nunca importada nem imposta.» 
«O argumento é o seguinte», prosseguiu 
o Présidente sul-africano, «nào devemos 
ver se uma pessoa comeu cuscus volun- 
tariamente ou se foi forçada. 
O facto é que comeu. Nào me parece que 
se possa introduzir um sistema 
democrâtico da mesma forma coin que 
se lida com o consumo de cuscus.» 
Mbeki tem sido um feroz opositor da 
guerra no Iraque. 

Suspeito de homicîdio 
lulgado na Praia 
O tribunal da Praia, em Cabo 
Verde, iniciou o julgamento do 
individuo suspeito da morte do 
agente da PSP Felisberto Silva, 
morto em serviço em 2002. Este 
g^arda foi baleado mortalmente 
na Avenida D. Joâo V, na Damaia 
(Amadora) na tarde de 4 de 
Fevereiro quando efectuava uma 
ronda sozinho. 

O Ministério Pùblico de Cabo Verde 
acusa «Toy», como era conhecido no bair- 
ro da Cova da Moura, onde residia, de 
homicidio qualificado, incorrendo numa 
pena entre 20 e 24 anos de prisào. 
Durante as investigaçôes da Policia 
Judiciâria e da PSP chegaram a ser ouvi- 
das quatro pessoas por suspeita de 

envolvimento no caso. Todavia, o pre- 
sumivel autor dos disparos nunca foi 
detectado em Portugal, acabando por 
ser encontrado em Cabo Verde, onde 
esta desde Julho de 2002 em prisào 
preventiva. 
As audiências decorrem neste pais 
porque a sua Constituiçào, no artigo 34, 
nâo permite a «extradiçâo de um cidadào 
cabo-verdiano, o quai pode responder 
perante os tribunals cabo-verdianos por 
crimes cometidos no estrangeiro», expli- 
cou ao DN o procurador-geral da 
Repùblica, Henrique Monteiro. 
O inicio do julgamento esteve marcado 
para Janeiro, mas a necessidade de con- 
firmar alguns dados relacionados corn os 
testemunhos ouvidos em Portugal, 
acabou por atrasar essa primeira sessâo. 
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Sâo os votos sinceros 
dos proprietàrios e 
funcionàrios do 
OASIS Convention Centre. 

Joe e Humberto Rebelo convidam os seus estimados clientes e amigos a participarem no grande 
DIA DA MÀE, Domingo, dia 11 de Maio, corn a presença da dupla de ouro do Brasil FILIPE & 

GABRIEL, a banda Os Panteras, corn O som e a luz a cargo de TNT Productions. 

Oasis Convent;ion Cent;re 
^03G Lakeshore Raad East, em Mississauga. 

Infarmaçôes e réservas: 305 831-7777 

lia 

Précisa aprender 
e melhorar seu conhecimento 

em Inglês? 
A "international Language Academy of 

Canada" a maior e mais reconhecida Escola de 

Inglês para estudantes internacionais, esta 

agora lançando um novo programa para 

imigrantes/residentes que necessitam 

melhorar seus conhecimentos de Inglês. 

A.H.I.P. Momber A.D.P. 

MiGüORA I TUOi iNDICI D*ASC0LT0 

DOMENICO COSENTINO, H I s 
SPECIALISTA APPARECCMl AUDITÎYI 

OUVIR é uma prenda preciosa. infelizmente, a poluiçâo sonora, algumas 
doenças e a passagem dos anos de vida, vio destruindo o sistema auditivo. 
  •  ^  

Nos tempos que correm podem surgir sérias consequências a quem 
nào OUVE bem: impossibilidade de ouvir tocar campainhas, per- 

turbar os outros por ter o volume do radio ou da televisào muito alto, e 
nào ouvir convenientemente as palavras que se lhe dirigem. 
Estes apenas alguns pequenos inconvenientes que, num futuro mais ou 
menos proximo, podem provocar desvantagens e isolamentos. 

aæ 

INTERNATIONAL 

U\NGUAGE 
ACADEMY OF CANADA 

m 
* 6 anos de experiênda no ensino de Inglês para estudantes 

internacionais 

* 2000 estudantes anualmente vindos de mais de 30 paises 

«< Certificada e reconhecida pela PELSA,CAPLS e CED 
Network 

Ênfase nas 4 habilidades linguisticas necessàrias para alcançara fluência no Inglês que 

todos nos precisamos pra viver e trabalhar no Canada. 

Gramàtka, Comersaçào, Escrita e Entendlmento 

6:30 pm - 8:30 pm 
Segundaa Quinta 

$200 (Preço promocional ) 

por 4 semanas 

www.ilac.com 
771 Yonge St. 2nd Floor, Toronto, ON, M4W 2G4 

Tel: (416)935-0011 - Fax:(416)935-0014 
e-mail: info@ilac.com 

H à 15 anos que UDI Hearing serve corn sucesso aqueles que procu- 
ram os seus serviços. A companhia tem especialistas que avalia 

corn exactidâo os problemas auditivos dos pacientes. 

Faça uma consulta na UDI Hearing livres de obrigaçôes, em 2 louais ; 

540 College St. 
Suite #402 Toronto, Ont 

BLOOR 
N 

8333 Weston Rd. 
Unit 105, Woodbridge, Ont. 

N 
LANGSTAFF 

COLLEGE HIGHWAYS? 

S6 tem que visitar UDI, para um simples e râpido 
teste para saber o que précisa e viver melhor. 

^:rÂpzooaita esta opozüutL^a^e. 
De Segunda a Sexta, das Warn às 5pm e, aos Sâbados, das Warn à Ipm. 
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CARISIçIRO 
21/03 A 20/0£ i 

Uma Oposiçào da Lua com Marte poderâ trazer-lhe maior 
irritabilidade, ou mesmo agressividade, bem como uma 
tendência para a ironia maior que o usual. 

TOLIRO 

21/04 A 20/05 

Procure controlar de modo consciente as suas emoçôes e fazer 
uma anâlise objectiva das situaçôes. Caso contrario, dat a de si 
uma imagem superficial. 

k 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

Tudo o que tenha a ver corn compras par a a casa poderà suscitar- 
Ihe maior interesse do que é usual. Mas procure conter-se em 
relaçào à extravagância. 

CâRâNQLEJO 

1/06 A 20i 

Tenderâ a criar problemas entre amigos e colegas, tanto em 

21/06 A 20/07 ^ casa como no trabalho. Poderâ haver igualmente tendência 
para explodir à minima coisa. 

.X. 7'.. V f 

22/07 A 22/08 " 

Poderâ reconhecer em si um lado explosivo que nào é usual. 
Procure controlar a agressividade. Felizmente esta influência è de 
curta duraçào. 

• ViRodf- 
23/08 A 22/09 m 

Se nâo tiver plena consciência das suas atitudes, poderâ ‘’aba- 
far” e restringir a liberdade de um amigo por insegairança e 
excesso de possessividade. 

BAIâNçA 
23/09 A 22/10 

Hâ momentos em que sabe bem voltar atrâs no tempo. Se tal é 
impossivel, em termos reais, é no entanto viâvel na recordaçào 
de factos vividos. 

ESCORPIàO 
23/10 A 21/11 

Uma bateria, quando descarregada totalmente, é de mais dificil 
recuperaçâo. Nâo deixe que tal aconteça consigo. Procure regrar 
o seu descanso. 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Terâ tendência a culpabilizar-se por coisas fortüitas e 
aleatôrias. O seu interior estâ em grande agitaçào. Procure 
controlar os sens impulses. 

É natural que sinta vontade de assistir a espectâculos ou a even- 
tos que tenham que ver corn arte. Aproveite para cuidar mais 
da sua apresentaçào. 

ÂQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'^0/03 

A sua capacidade analitica estarâ especialmente sublinhada. 
Se a Lua estiver em tensâo poderào surgir conflitos no 
emprego que lhe trarào ansiedade. 

Ser-lhe-â especialmente dificil esconder os sens sentimentos 
das outras pessoas. Mas possivelmente nein sentirâ necessi- 
dade ou vontade de o fazer! 

234 5 6789 10 Horizontal: 
1 - PODEM SER MONTE- 

SAS; A GALINHA É UMA. 

2 - ÉPOCA; DEPRESSÀO. 

3 - NOME; PASSEIO (INV.). 

4-ROTEIRO. 

5 - ROMANOS; QUE SERVE 

DE ASA. 

6 - CARDIAL. 

7 - Nri'ÔNIO (S.q.); 

RETIRAR. 

8 - ROMANOS; MAU. 

9-AQUl (INV.); NOME; RIR 

CONFUSO. 

10 - CAS rOS; CONTR. 

(INV). 

Vertical: 
1 - Ritual. 2 - A dêneia dos numéros. 3 - Sovei. 4 - Maldiçôes. 5 - Meia anta; 

alto. 6 - Alcofa; lileiras. 7 - Brisa; estâ na cova. 8 - Lavrar; a luz reflectida pela 

lua. 9 - Vagabundo; de onde parte a procissâo. 10 - Vogais; peninsula em frente 

a Setübal. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
I Horizontals: 

1- futebol; ap 2- imaturo; ca 3- alo 4- altruista 5- lio; orna 6- im; craques 7- distar 
I 8- ate; cinema 9- de; cro; fas 10- tarstes 

Verticals: 
1- finalidade 2- um; limite 3- tanto; se 4- et; et; cr ,5- bu; racra 6- ordinarios 7- lo 
8- atou; efe 9- aclame; mas 10- pao; asias 
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FILME DA SEMANA 

QI108TS or Tnc ABY88: 
AN IMMER8IVE 3D ADVENTLRE 

O mestre contador de historias, realizador e vencedor de oscar, 
James Cameron, decide viajar ao local da sua inspiraçâo, ao lendârio 
Titanic naufragado. Acompanhado de uma équipa de peritos em 
histôria e marinha e do seu amigo Bill Paxton, James Cameron 
embarca numa viagem onde nào hâ textos a seguir, uma aventura 
que o leva ao local onde agora descansa o enorme navio que hâ 
cerca de um século causou a morte a quase 1.500 pessoas ao naufra- 
gar no oceano Atlântico. 

Utilizando as ultimas tecnologias, criadas exclusivamente para 
este fim, Cameron e a sua équipa exploraram o navio por dentro e 
por fora de uma forma nunca antes conseguida. Corn a mais avança- 
da tecnologia de fotografia 3D, os espectadores podem-se sentir 
como parte intégrante da équipa, estando envolvidos em toda a 
"acçào" cinematogrâfica. 

Nesta experiência ünica de momento, criada exclusivamente 
para teatros IMAX 3D espalhados pelo Canada, Cameron e a sua 
équipa levam o pübUco a um nivel cinematogrâfico simplesmente 

ACTORES 

Bill Paxton, Don 
Lynch, Ken 
Marschall, Dr. 
Charles Pellegrino. 
Lori Johnston, Dr. 
John Broadwater 

Bons MOMENTOS para 
Rui Bandeira 
A editora Vidisco lançou mais um tra- 
balho do jovem Rui Bandeira. 
Um album intitulado "Momentos", corn 
15 temas bem batidos, da autoria na sua 
maioria de Ménito Ramos, e ainda de 
Paulo Fernandes, Jorge Vercilo, MigUel 
Teixeira, Edu Krithinas, Iran Costa, Tô 
Andrade, Jorge do Carmo, Joâo Baiâo e 
do prôprio Rui Bandeira. A produçâo, 
arranjos, programaçôes e teclados, sâo 
de Ménito Ramos, nas guitarras eléctri- 
cas e acùsticas, e na bateria acüstica, os 
müsicos Ed Krithinas e Mauro Ramos, 
respectivamente. 
Rui Bandeira, em MOMENTOS bons, 
julgamos, até, nos sens melhores 
MOMENTOS. 
Rui Bandeira estarâ em Toronto no Dia 
da Mae, dia 11 de Maio, no Centro 
Cultural Português de Mississauga. 

Os Além-Mar 
com muita TERRA e MAR 
A banda Além-Mar, de London, Ontario, 
contituido por Jüho Pâscoa (guitarrista). 
Tony Medeiros (vocalista e compositor), 
Sérgio Cardoso (viola baixo), Paulo 
Cantadeiro (baterista) e Pedro Gomes 
(teclas) -dois açorianos e très continentais-, 
lançaram o seu quarto CD, desta feita inti- 
tulado "Terra e Mar". 
Neste 'Terra e Mar' poderâo escutar os 
temas, "P'râ minha terra", "Sô ptor ela", 
"Vira das sogras", "Portugal (meu sonho)", 
"Tudo para te amar", "You are the one", 
"Madeira de mil encantos", " As veUias de 

Sâo Miguel", "Coraçâo infel". "À moda anti- 
ga", "Por mim ninguém chorou" e "Amor 
distante", todos da autoria de Tony 
Medeiros que, em alguns temas, recebe a 
parceria de Daniel Melo, R. Cantadeiro, 
Eugénia Medeiros e M. Umbehna. 
Mùsica de fâcil escuta e prôpria para 
encher de alegria as nossas festas populates. 
Podem visitât os Além-Mar no portai; 
www.conjuntoalemmar.com, e pelo El-mail: 
alemmar@mail.com. Para espectâculos, 
liguem: 519-452-3850. Parabéns, "além- 
marenses" de London. 

TONY’S CAWTHRA PORTUBUESE FISH MARKET 
Tonyjuliâo, pescador do 
bacalhau em Portugal, ao 
serviço da comunidade do 
Canada hà 23 anos. 

Uma variedade 
de peixe fresco 
vindo de 
Portugal e do 
resto do mundo, 
incluindo uma 
enorme escolha 
de marisco 
congelado 

3635 Cawthra Rd., Mississauga, omario 
(South East Corner of Cawthra & Bumhamthorpel 905-270-3198 
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Amigos da Praia da 
Vitoria em sossao 
informativa 
Decorreu com a simpatia de sempre, na Adega do David Correia, uma 
sessâo informativa sobre a grande festa anual que se aproxima -dia 10 de 
Maio- dos Amigos da Praia da Vitoria. 

A Adega do David Correia é uin local apro- 
priado para encontros desta naturaza e 
semeUiantes, ou até para um simples encon- 
tro de amigos para uma "suecada" ou troca 
de impressôes pois, o dono da casa, é um 

daqueles individuos que jâ "nào se usa", 
iiifelizmente. O David Correia, o dono da 
casa, é de uma generosidade e simpatia fora 
do vulgar. A sua casa esta sempre aberta, 
corn mesa farta e... bom, da Adega iiem é 

bom falar. É sô escolher! 
O bom do David Correia e sua mulher - 
cozinheira de primeira!- estào sempre bem 
dispostos e prontos a receber quer quer que 
chegue. Alias, a porta da Adega esta sempre 
aberta -nas horas de "expediente" normal, 
claro!-. 
Quando o David Correia se ausenta, fica 
sempre muita gente corn saudades. 
No salâo onde se fazem as reuniôes -con- 
tigua ao bar e à adega-, o Antonio 
Rodrigues usou da palavra em nome de 
todos os companheiros que formam o 
Grupo de Amigos da Praia da Vitoria, 
informando do acontecimento e respon- 
dendo às questôes que lhe forain postas por 
alguns membros dos Orgàos da 

Comunicaçào Social. 
O Jantar Anuaf do Grupo de Amigos da 
Praia da Vitoria terâ lugar no Dundas 
Banquet Place, em Toronto, no dia 10 de 
Maio, corn inicio às 19h00. Sào convidados 
de honra do convivio praiense, o présidente 
da Câmara Municipal da Praia da Vitoria, 
José Fernando Dinis Gomes, e membros da 
Comissào das Pestas do Conselho. 
Uma grande festa de convivio entre os ori- 
undos da Praia da Vitôria e sens amigos. 
Para informaçôes e réservas, podem con- 
tactai' o Tony Rodrigues pelo telefone: 416 
,588-2000. 
O nosso obrigado pelo convite que gentil- 
mente nos fizeram. 

JMC 

FESTZVAL 

Panasonic RK-D13 

*160.""* 

PORTUGUÊS CANALI 
IGO 84 HORAS POR OIA 

iNfOBMAÇflES: 
416.537.1088 

iBiii 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 

531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

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

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 

Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 

Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

AM/FM/SMO, 
com Remote Control 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

Panasonic RX-fS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125. oo< 

General Electric 
*00.""* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 
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BENTONS AUTO 
S. Service Centre 

Deseia uma Pàscoa Feliz a todos! 
Pneus dos 
bons e mais 
baratos, sa 
os encontra 
no Bento's 
Auto Sale. 
VISITE-NOS! 

i\jude a melhorar 
I O ar que respirâmes. 
I Traga-nos o seu carro 

para o teste do 
I “Ontario’s Drive Clean”. 

ONTARIO'S 

DRIVE 
CLEAN 

Quer a bateria 

da malar 
duraçâo ne 
mercadaP 

Nâo procure mais... 

ACDCiCO Professional 
..é a melhor escoiha! 

ID 
ALL SEASON 

SEGATT4 2 

120 100 
ULTRA HIGH SUV/PiCK-UP 

PERFORMANCE mm 
fTAn: £ C1 riC iV> ^ it\ =}i hv: 

GRANDES SAIDOS 
All Season I Performance 

Skytrak II ; Eagle ST II caoo/fiA» 

P155/80R13 $40.95 
P185/7ÜR14 $52.95 
P195/70R14 $53.95 
P205/75R14 $56.95 
P205/70R^ $80.95 
P215/70R6 $64.98 

P185/60R14 $88.95 
P195/B0R14 $92.95 
P195/60RI5 $95.95 

P195/65R15 $101.95 
P205/60R15 $105.95 
P225/60R« $124.95 

Especial He Primavera 
Este serviço inclui: 
1. Lube and oil change 4, Four-wheel tire rotation 
2. Top-up ail fluids 5. Tire and battery inspection 
3. Tighten belts 6. Inspect front and rear brakes 

Oiler valid lor most cars and iiyh! trucks rmul Atmi ?6,2001 

ON THE. WINGS OF 

GOODfrCAR 

BENTO'S AUTO 
& 

Service Centre 

GOODfirEAR 
istant rebates off participating Goodyear Select Dealers price at time of purchase when ycu buy a set of four until April 26th. 2003. Rebates are also available per 
e, Instant rebates above are on a set of four tires "See participating Goodyear Select Dealer tor details Deale-s may sell for less. Limited time offer 
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Exposiçâo de Américo Ribeiro no first Portuguese 
Os responsâveis do First Portuguese C. C. 
Centre, em homenagem aos PIONEIROS 
portugueses, realiza uma importante 
exposiçâo de Cerâmica do artista Américo 
Ribeiro, o pioneiro luso-canadiano desta 
arte entre nos. 
A exposiçâo de Cerâmica de Américo 
Ribeiro sera entre 9 e 16 de Maio, de 
segunda a sexta-feira, das ()9h00 às 20h00. 
No dia da abertura, dia 9, pelas 19h30. 
bavera na Galeria Corte Real, o Jantar do 
Pioneiro. 
Mais informaçôes, por intermédio de 
Paula Cristina: 416 531-9971. 

O artista ceramista, Américo Ribeiro, 
nasceu em Lisboa e emigrou para o 
Canada em 1960. Iniciou a sua carreira em 
fornos na famosa fâbrica de faianças de 
Santana, perto da Lapa, onde desde 1741 
as mais bêlas cerâmicas forain criadas. 
Dois anos depois, Américo Ribeiro jâ pin- 
tava azulejos decorativos. O seu talento foi 
de imediato reconhecido, especialmente, 
em Valado de Frades, Nazaré. 
No Canada, abriu o seu prôprio atelier, 
continuando a pintar a criar os seus 
prôprios modelos. Em 1984, completou o 
Curso de Arte e Tecnologia, no Humber 

College, coin a colaboraçâo de Betty 
James. Américo Ribeiro, além da criaçào 
dos seus trabalhos artisticos, escreveu dois 
livros sobre Cerâmica, que obtiveram 
sucesso. Américo Ribeiro, tem exposto por 
toda a comunidade portugnesa e no 
Museu George R. Gardiner. 
Américo Ribeiro tem obras suas na 
Galeria dos Pioneiros Portugueses, em 
Toronto. 
Nâo faltem a esta exposiçâo de Cerâmica 
de Américo Ribeiro, no First Portuguese, 
em honra dos primeiros portugueses que 
chegaram ao Canada. 

I Portugueses recebem euro e prêta 
I Um simulador de conduçâo corn instru- 
j tor interactive e um sistema para apa- 
î gar incêndios em poços de petrôleo, de 

autoria portuguesa, receberam a meda- 
Iha de ouro e prata, respectivamente, no 
Salâo Internacional dos Inventes de 
Genebra, na Suiça. 
A medalha de ouro do Salâo 
Internacional dos Inventos, em 
Genebra, foi para ura simulador de con- 
duçâo corn instrutor interactive, da 
autoria de Amilcar Ventura. Trata-se de 
um aparelho que permite fazer, nào sô a 
formaçâo de condutores, como também 
educar crianças e adolescentes para o 
comportamento na estrada. Um sistema 
para apagar incêndios em poços de 
petrôleo, concebido por Fernando da 

Silva, recebeu a medalha de prata. i 
A mesma distinçâo tiveram um motor j 
rotative, da autoria de Fernando | 
Gonçalves, e uma mâquina de fisiote- j 
rapia, apresentada pela empresa i 
FAMAVAL. ' i 
Outros très inventores portugueses, | 
Fernando Gonçalves, Hélder Pinçâo e | 
Abilio Costa foram distinguidos coin | 
medalhas de bronze. j 
Dos nove participantes portugueses, | 
oito foram premiados. Em declaraçôes j 
à Agência Lusa, Cainilo Rodrigues, I 
présidente da Associaçâo Portuguesa de 
Criatividade, nào escondeu o seu con- \ 

tentamento pelos resultados consegui- 
dos que, confessou, foram superiores ao 
que esperava. 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 

Vila Real de S. Antonio 
coopéra corn America latina 
na promoçâo da cidade 
Vila Real de S. Antonio - A 

Câmara Municipal de Vila Real de 
S. Antonio integra um grupo de 

cidades da Rede 4 do Programa 
URBAL, co-fînanciado pela 

Comissào Europeia, que se encon- 

tra a desenvolver um projecto de 

cooperaçâo sobre «Promoçâo da 

Cidade para a Atraeçâo Turistica e 

para o Investimento». O projecto é 

coorden^ulo pela Cidade de 

Côrdoba (Espeinha) e integra ainda 

as cidades argentinas de Junin, 
Trelew, Côrdoba e Plueyrredon. 

O projecto foi formalmente lançado corn a 
realizaçâo de um Seminârio em Côrdoba, 
onde foi feita a apresentaçâo de Vila Real 
de S. Antonio e respectivos aspectos 
histôricos, turisticos e econômicos. 
Estabeleceu-se entào uma reflexào e 
anâlise conjunta ao nivel de estruturas e 
estratégias municipais de desenvolvimento 
econômico e promoçâo de cidades. 
Segundo a autarquia de Vila Real de S. 
Antonio, o encontro permitiu ainda ana- 
lisar as prâticas efectuadas pelas institui- 
çôes que compôem a rede dentro da 
temàtica da «funçâo de promoçâo da 
cidade como ferramenta ao serviço do 
desenvolvimento econômico» e ainda a 
abertura de linhas de cooperaçâo futuras. 
A cidade como promotora do desenvolvi- 

mento econômico e como modelo de 
relaçôes de conveniéneia e confiança 
mütua sào os pontos fundamentais em que 
se baseia o projecto, que tem em vista a 
realizaçâo de um «Guia de Promoçâo da 
Cidade», como instrumento municipal 
para fomentai' o desenvolvimento 
econômico mediante 
a atraeçâo do turismo e o investimento 
estrangeiro. 
Através deste projecto espera-se alcançar a 
criaçào de uma plataforma de cooperaçâo 
que fomente a reflexào e a auto-anâlise dos 
técnicos municipais e agentes sôcio- 
econômicos à volta de estratégias e ferra- 
mentas de promoçâo da cidade. Pretende- 
se ainda desenvolver acçôes inovadoras 
para reforçar a eficâcia das estruturas 
municipais promotoras do desenvolvimen- 
to econômico das varias cidades. 

GAS & DIESEL 

Jacinto’s 
Car Wash 

[J 

Uma reliz Pâscoa 
2010 Dundas St. West 

(a oeste da Landsdowne) 

416-531-8134 
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Maria Barroso divulga acçôes da Fundaçâo 
Aristides de Seusa Mandes ne Brasil 
Sâo Paulo - Maria Barroso, esposa do ex- 
presidente português Mario Soares, reüne- 
se esta terça-feira, em Sào Paulo, com 
empresârios brasileiros durante um jantar 
beneficente num hotel da cidade. A 
responsâvel esta no Brasil para divulgar 
acçôes da Fundaçâo Aristides de Sousa 
Mendes, por ela presidida, em prol da 
defesa dos direitos humanos, dos refugia- 
dos imigrantes e das minorias étnicas. 
Tal como o industrial checo Oskar 
Schindler, o diplomata Aristides de Sousa 
Mendes, consul de Portugal em Bordéus 
(França), salvou durante a II Guerra 
Mundial aproximadamente 30 mil refugia- 
dos, dos quais dez mil judeus. Naquela 

época, Portugal estava sujeito ao Estado 
Novo, regime totalitârio de Antonio de 
Oliveira Salazar. 
Em 1987, o entâo Présidente Mario Soares 
reabilitou a memôria desse diplomata e, 
em 2000, foi criada, em Portugal, a 
Fundaçâo Aristides de Sousa Mendes, que 
tem como objective preservar seu exemple 
e levar ao conhecimento de todas as cri- 
anças e jovens o trabalho desse diplomata 
durante o Holocausto, «como uma refer- 
êneia a inspirar-lhes comportamentos e 
gestes, e mostrar a importâneia da soli- 
dariedade humana», define a sua prési- 
dente. 
A intençâo do jantar beneficente é 

arrecadar fundos para uma 
nova iniciativa da 
Fundaçâo: a recuperaçào da 
casa onde Aristides Mendes 
viveu, a «Casa do Passai», 
que foi comprada pelo 
Governo português «num geste de 
reparaçâo do mal que lhe foi causado pelo 
governo ditatorial que dirigia nosso pais 
no tema da Segirnda Guerra», diz Maria 
de Jesus Barroso Soares. 
A ideia é transformar o local em Museu e 
passai' a promover actividades de defesa de 
refugiados imigrantes e minorias étnicas e 
acçôes de defesa dos direitos humanos. 
Uma apresentaçâo detalhada das pro- 

postas serâ feita pela prési- 
dente da Fundaçâo 
durante uma palestra no 
jantar corn os empresârios. 
O esforço de Sousa 
Mendes foi considerado 

como a maior aeçâo de salvaçào empreen- 
dida por uma sô pessoa durante o 
Holocausto. Em 1966, Israel conferiu-lhe o 
titulo de «Justo entre as Naçôes». Em 1994, 
Bordéus inaugurou o seu busto na 
Esplanada Charles de Gaulle e, nesse 
mesmo ano, Israel erigiu uma estrela e 
plantou dez mil ârvores em sua memôria 
no deserto de Neguev, para que nâo fosse 
esquecido. 

luso-venezuelano condenado a 30 anos de prisâo 
Caracas - O cidadâo venezuelano de 
origem portuguesa Joâo Gouveia, autor 
confesso do assassinio de très manifes- 
tantes opositores na Praça Altamira de 
Caracas, em 6 de Dezembro de 2002, foi 
esta segunda-feira condenado a 29 anos e 
11 meses de cadeia. O réu declarou-se cul- 
pado perante o tribunal, confessando ter 
disparado indiscriminadamente uma pis- 
tola contra centenas de manifestantes 
contrârios ao Présidente venezuelano, 
Hugo Châvez. 
Joào Gouveia admitiu a sua culpabili- 
dade no chamado «Massacre de 

Altamira», quando matou a tiro très pes- 
soas e feriu outras 29. Durante a audiên- 
cia no tribunal, o português pediu des- 
culpas às familias dos mortos e afirmou 
que «foi o seu corpo e nâo sua aima que 
havia disparado». 
O autor dos crimes, que reside na 
Venezuela hâ 23 anos, foi condenado pelo 
tribunal por homicidio qualificado e uso 
ilicito de arma de fogo. O réu nunca 
chegou a explicar claramente os seus 
motivos. 
Joào Gouveia disparou a sua pistola con- 
tra centenas de manifestantes na Praça 

Altamira, um bastiâo da oposiçâo 
na regiào leste de Caracas, quatro 
dias depuis do inicio da greve gérai 
através da quai os adversârios de 
Châvez tentaram sein êxito retirâ- 
lo do poder. Apôs os tiros, foi do- 
minado por manifestantes e 
entregue às autoridades. 
De acordo corn o jornal venezuelano 
«Ultimas Noticias», os exames feitos 
ao luso-venezuelano revelam que 
estava drogado quando disparou 
contra os populares. A prisào preventiva 
para o luso-venezuelano foi decretada 

depois dos disparos contra uma concen- 
traçào de opositores do Présidente Châvez. 

î’k '5 f! l'JMiaæræ 

Bakery aPasteries Inc. 
* Bolos para todas as ocasiôes. 
* Grande variedade de pastelaria. 
* Carnes Frias. 

Nâo percam as novidades da Padaria Caldense na Pâscoa: Pâo de Lô 

de Alfeizerào e Minhoto; amendoas de Portugal, incluindo as de 

licor; ovos de chocolate, folares e regpueifas, tal como tudo quanto é 

tradicional na Pâscoa dos portugueses. 

Ainda, diariamente, ao almoço têm as habituais e saborosas sandes 

e bifanas e, aos Domingos, as famosas Canelas à açoriana. 

Prefîra a secçâo de charcutaria da Caldense. 

1209 Dundas St. W. 
TORONTO 

416-534-3847 

337 Symington Ave 
TORONTO 

416-535-9993 

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

416-657-1999 

447 Spears Road 
OAKVILLE 

905-845-5221 

’aüazia amanmi ^ 

If'iWlCiST 
1 
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SEGUNDA-FEIRA DA RESSUREIÇÂO 
Saio da Universidade. Sào 5 horas da 
tarde de segunda-feira e o sol brilha ainda 
intensamente como nào fazia hâ jâ muito 
tempo. Hesito: apanho o metro ou vou a 
pé para casa? Faço as contas a quantas 
horas de trabalho tenho jâ em cima de 
mim e quantas me falta cumprir ainda. 
Apetece-me mesmo é chegar rapidamente 
a casa, tomar um banho, corner qualquer 
coisa e - isto jâ nào me apetece, mas tem 
de ser - sentar-me ao computador por mais 
um bom par de horas. No entanto, aquele 
sol provocador envolve-me o corpo num 
convite de seduçâo e confronta a minha 
vontade corn um jogo de espelhos simétri- 
cos dificil de escolher. Prazer e dever a 
terem o mesmo peso na balança da 
decisào. Toca-me no casaco leve, atraves- 
sa-me a pele e convida-me a dançar corn 
ele uma valsa de amantes. 

Estou no Queen’s Park - onde fica o 
meu gabinete - e sigo em direcçâo à Bloor. 
Alcançada esta, percorro-a no sentido do 
poente, que é o lugar onde o sol se pôe. Por 
isso o tenho pela frente a penetrar-me toda 
em caricias de volüpia. 

A cidade desperta da letargîa 
dolente de um inverno demasiado longo. 
Vê-se gente a formigar por todo o lado. 

saida dos subterrâneos, que se récusa a 
habitar num fim de tarde como hoje. Os 
vermelhos dos semâforos, enquanto se nào 
vestem de verde e amarelo, surpreendem- 
se coin a multidào amontoada a esconder- 
Ihes as esquinas do inverno até hâ pouco 
vazias. Os cafés prolongaram-se 
espreguiçando sobre os passeios as 
esplanadas encolhidas pelo gelo de vârios 
meses. Continuo a caminhar. Hâ um 
cheiro americano no ar , o ketchup que 
cobre as batatas fritas a servirem de mata- 
borrào às cervejas de colarinho de 
espuma, consumidas em quantidade direc- 
tamente proporcional à subida do mer- 
cùrio nos termômetros. Todos os espaços 
têm um cheiro. A America, a mim, cheira- 
me sempre a ketchup. Absorvi-o nos aero- 
portos e nunca mais me largou. A 
Finlândia cheirava-me a dill e a vidoeiro 
quente da sauna. 

A que cheira o meu pais? - penso, 
enquanto me inebrio coin a maresia que 
vem do outro lado da margem do sonho. 
Cheira a saudade, que é um cheiro que 
todos sentem mas guardam num lenço 
bordado de auséncias. Cheira a pâo ainas- 
sado coin as màos que disseram um dia 
adeus desenhando gaivotas no ar. Cheira a 

lingna 3e que cada vez que o 
evoco na voz de mais um 
poeta que moire. Cheira a 
tudo e cheira a nada por se ter 
perdido a lembrança do 
cheiro a leite azedo do colo de 
nossas inâtrias. 

A minha frente, parzi- 
nhos de inàos dadas entreo- 
Iham-se por entre chispas 
incendiadas de juras de amor eterno. 
Durante o Inverno, as pessoas nào dào as 
màos. Metem-nas nos bolsos para as 
terem mais quentinhas; ou embrulham- 
nas em luvas muito grossas que impedem 
o contacto da pele. E assim o Inverno 
deixa de ser apenas estaçào do ano. É 
também o tempo do silêncio das màos 
recolhidas que se atrofiam por falta de 
gestos de ternura. Sorrisos escondidos 
regressam aos rostos que connosco se 
cruzam e hâ um brilho novo em cada 
olhar a celebrar a proximidade do Verào. 
Os olhos, num gesto de pudor enver- 
gonhado, rediinem-se agora do pecado de 
terem mantido um outro sentido adorme- 
cido e despertam para a sensualidade da 
vida. No Inverno, as pessoas olham-se 
menos nos olhos porque precisam deles 

para tactear o gelo traiçoeiro 
que se estende sob os sens 
pés. Caminham cuidadosa- 
mente de cabeça voltada para 
o chào olhando para dentro 
dos pensamentos desencon- 
trados por gestos estrâbicos 
de desorientaçào. 

Num dia luminoso 
como o de hoje, a Bloor nào é 

apenas a rua que divide a cidade entre 
Norte e Sul. É também a fronteira das 
estaçôes, um marco entre dois ciclos de 
vida: o que se pretende enterrar definitiva- 
mente durante o mês de Abril e outro que 
ressuscita coin a Primavera. Mais do que o 
vicejar das flores que rompem pelos 
jardins e a orquestra de pâssaros de que a 
natureza se faz sempre acompanhar, é o 
despertar do corpo a despir-se do peso dos 
agasalhos de Inverno. Um strip-tease de 
emoçôes ao som de très movimentos de 
Vivaldi. 

Antes que se calem os violinos, 
apresso-me a acabar esta crônica para que 
siga embrulhada ainda nesta primeira 
sonata de primavera. Se o maestro desafi- 
nar, poderâ ser inverno, de novo, quando 
ela sair à rua! 

leîtura do «livro da vida» sô agora começou 
A sequenciaçâo compléta do genoma humano, o cédigo genético 
que détermina aquilo que nos somos, significa estar na posse do 
«livro da vida» que agora é preciso aprender a 1er, consideram 
cientistas portugueses. 

Como definiu Carolino Monteiro, em 
declaraçôes à Agência Lusa, a sequência 
compléta é apenas «um principio e nào um 
fim», devendo originar «novas metodolo- 
gias e tecnologias» que permitam um 
aproveitamento cabal das suas potenciali- 
dades terapêuticas. A descodificaçâo de 
99,99 por cento do genoma humano foi 
anunciada' segunda-feira por investi- 
gadores do consôrcio internacional 
Projecto do Genoma Humano, que confir- 
maram aquilo que se sabia desde que um 
primeiro rascunho foi apresentado em 
2000: o homem tem cerca de 30 mil genes, 
apenas mais 300 que um ratinho. 
No entanto, o reduzido tamanho do «livro 
da vida» humano, apenas duas vezes 

^ maior que o da mosca da fruta, nào lhe 
retira complexidade biolôgica, sublinhou, 

à Lusa, José Carlos Machado, do Instituto 
de Patologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto (IPATIMUP). «O 
facto de termos 30 mil genes nào significa 
que sejamos menos complexos do ponto 
de vista biolôgico, até porque estes genes 
relacionam-se entre si, interactuam», disse. 
Considerando que o avanço anunciado vai 
apenas no sentido de uma «melhoria na 
qualidade da informaçào» a que os cientis- 
tas jâ tinham acesso, o investigador, que 
desenvolve trabalhos na ârea do cancro, 
leinbrou que ter a sequência «é um 
primeiro passo fundamental», sendo agora 
necessârio estabelecer relaçôes entre a 
sequência dos genes e as consequências de 
determinadas variaçôes. So essa leitura 
do mapa genético vai permitir, no futuro, 
desenvolver curas para doenças até agora 

Luis Jeronimo 
E-mail: info@classicphoto.ca 
www.classicphoto.ca 

Toronto 
686 College St., On M6G ICI 
Tel: 416-534-2411 
Fax: 416-534-6Ü30 

FAçAJâASUAMARCAçAO 

PARAASFOTOSDA 
COMUNHÂO DO SEU RLHO/A 

incurâveis ou hereditârias, tratar genes 
defeituosos ou prescrever a dosagem de 
medicamentos adequada ao côdigo genéti- 
co de cada pessoa. 
«A sequência do genoma humano vai per- 
mitir continuai' trabalhos jâ iniciados de 
coinpreender como funcionam os genes, 
na patologia e na nonnalidade, que protei- 

nas sào codificadas, em que etapas da vida 
e em que tecidos», explicou Carolino 
Monteiro. «Também importante é rela- 
cionar este funcionamento corn as vari- 
açôes nele contidas (polimorfismos) e fazer 
associaçôes corn determinados perfis, 
nomeadamente de susceptibilidade e/ou 
resistência a doenças», continuou. 

Casa Toste Ltd. 
Armazém Português ^ 
Aberto ao Publico 

WhOLF 
Toste Bakery 
Especializados em Massa Sovada 

Pàscoa 
Feliz 

* Famoso pâo de leite * Bolo Rei Caseiro 

Bacalhau * Peixe congelado • Mariscos • 
Mercearias • Queijos • e Produtos Portugueses 

Preços de armazém 005) 566*0295 
2480 Cawthra Road, unit 3, Mississauga 
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Baby-sitter interna de Segunda a Sâbado. 
Tel.:416-984-9785. 

Guitarrista coin experiência, para banda da comu- 
nidade portuguesa. Tel.: 416-725-5318. 

J Pessoal corn experiência, para fâbrica de ai*mârios de 
j cozinha. Tel.:416-31iJ8-1460. 

I Pessoa coin experiência eni corte e polimento de J màrmore e granito. TeI.:4l6-534-5155. 

j Pessoal com experiência em limpeza, para Burlington 
I e Mississauga. Tel.;y05-502-1611. 

Pessoal para companhia de jardinagem, corn experiên- 
cia em assentar interloking. Tel.:y05-271-902.5. 

Carpinteiros coin alguma experiência. 
Tel.:416-56()-y510. 

Pessoal corn experiência em limpeza de casas em cons- 
truçâo, pai'a a area de Burlington. Fluente em inglês. 
Tel.:905-335-269y. 

Pessoa! corn experiência era màquinas de costura, 
para o luruo da noitc. 
Contactar o 221 Evans Avenue, entre a Islington e 
Kipling. 

Vende-se 
Toyota Coroia LE.,peças 

originals, 15.296 Km. 
$7.500, demonstraçào 

gratis. Contacte Amador L. 

416-533-6080. 

Ciêncîa; 

A1DGA-S[ BPARTAMENTO EM 
PORTIMÂO/AlCAmiE 

Este Verâo goze a vida era Portimào e na Praia da 
Roclia, Apartanieuto para 1 faïuilia corn filhos ou 2 

iamiias sem filhos. Contacto: 

416 253-6194 

Mais de 70 mil pedaços do 
Columbia recuperados 
Mais de 70 mil destroços da 
nave espacial Columbia 
foram recuperados, apôs 
quase très meses de busca no 
Estado do Texas. A nave 
desintegrou-se a 1 de 
Fevereiro, ao entrar na 
atmosfera, matando os sete 
astronautas que seguiam a 
bordo. 

No dià 1 de Fevereiro, o mundo 

virou os olhos para o céu, à espera 
do regresso da nave espacial 
Columbia. Na entrada da atmos- 
fera, algo correu mal e a nave desin- 
tegrou-se. Passados quase très 
meses, o mistério continua e mais 
de 70 mil destroços foram recupera- 
dos. As peças, com 35,3 toneladas 
de peso, representam cerca de 37 
por cento do peso total da nave e 
estâo armazenadas num hangar do 
Centro Espacial Kennedy. 

«Recuperamos uma percentagem 
importante do Columbia e isso deve 
ajudar-nos a resolver o puzzle do 
que se passou a 1 de Fevereiro», 
declarou o administrador da agên- 
cia espacial norte-ainericana, Seau 
O'Keefe. 
As buscas foram realizadas por mais 
de 14 mil agentes fédérais e volun- 
târios do Texas, durante très meses, 
numa area de 6200 quilômetros 
quadrados. 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
Ciâtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 

CONSULTAS POR APONTAMENTO: L SI B1K H 
1199 DUNDAS ST.,W., SUITE #4 EM TORONTO 

IVlXt'VCBA 
T/livMivd 5 /^C^WCTKS flAi^ MI0I 

985 CoUege St. CARMEN LOPES 
/Toronto, ON M6H 1A6 Manager 

TCI: m) 

iMCREDItriTES: 

* 7 FRANCO MÉDIO PARTIDO AOS BOCADOS 

^ 3 CEBOLAS GRANDES RODAS 

* 2 DENTES DE ALHO GRANDES 

7 TROÇO BOM DE CHOURIÇO 

7 FOLHA DE LOURO 

7 RAMO DE SALSA 

7 TOMATE PEQ. SEM A PELE E CORTADO AOS 

BOCADINHOS OU 7 COLH. DE SOPA DE POLPA DE 

TOMATE 

* SAL E PIMENTA Q.B. 

* 7/5 DE DE VINHO BRANCO. 

(OnPECÇflO: 
Coloque tudo numa panela com pouca âgua.e deixe cozer 
em lume brando; se necessârio vâ juntando pinguinhas de 
agua com vinho. Apesar de ter de ficar apurado, é 
necessârio que fique com algum caldo. Depois de frio, 
guarde-o no frigorifico, e no dia a seguir retire-lhe toda a 
gordura que ficou ao de cima. Quando for seiw volte a 
aquecê-lo, e frite batatas aos cubos que em seguida envolve 
no molho e no frango. E facidt. juntar 3 ou 4 colh. de sopa 
de natas. Pode também juntar 3(X)g de cogumelos. 
Polvilhe de salsa picada e enfeite corn azeitonas. 

Sobremesa: 

Bolo Sucesso 

InCREDIEnitS: 

250 G DE AMÊNDOAS 

6 CLARAS DE OVOS 

* 250 G DE AÇÛCAR 

* OVOS-MOLES PREPARADOS COM 6 GEMAS E 6 COL- 

HERES DE SOPA DE AÇÛCAR 

(OnPECÇâO: 
Esfregue as amêndoas num pano e rale-as corn a pele. 
Bata as claras em espuma, junte o açücar e continue a 
bâter até obter um merengue bem firme. 
Adicione as amêndoas raladas e deite o preparado em 
duas formas iguais, untadas e polvilhadas. Leve a cozer 
em forno muito brando (150‘G) durante cerca de 15 
minutos. Desenforme os bolos e depois de frios una-os 
corn ovos-moles. Enfeite a superficie também corn ovos- 

Faça um cur.so de Maquiagem 
(Maquilhagem) bàsica em apenas 
1 dia e aprenda toda a técnica de 
maquiar! Contacte hoje mesmo a 

especialisla Consolaçào de Matos. 
Consolaçào faz também maquia- 
gens para noivas e para outros 
momentos especiais. 

Corn.a. 416532-7923 

A. Portela 
Construction 

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

varandas e casas de banhô 
fl. PORTELO OEERECE-LUE OBSOLUTOMEflTE GRATIS 

O "PERrilT" PARA A COA5TRUÇÀO DA HOVA CARACEM 

M33 

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

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-S551 • Fax:905-82IHi130 
Email: patiicioautocollision@on.aibn.com 
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Vencedor do Estoril Upon om ténls ontra no 
top-10" da Corrida dos Campeôes II 

O marroquino Younes El Aynaoui, fiiialista vencido do torneio 
de ténis de Casablanca, subiu do nono ao oitavo lugar da clas- 
sificaçào da Corrida dos Campeôes, divoilgada em Monte 
Carlo. O derrotado da final do Estoril Open, o argentino 
Agnstin Celleri, galgou nove posiçôes e entrou no 
"top-10", enquanto o vencedor do torneio português, 
O russo Nikolay Davydenko progrediu 23 lugares, 
instalando-se no 20° posto. A classificaçâo continua 
a ser liderada pelo norte- americano Andre Agassi, 
corn 336 pontos, enquanto o alemào Rainer 
Schuettler, corn 234, e o suiço Roger Federer, corn 
102, conservaram as posiçôes seguintes. 

7. (7) Carlos Moya, Esp, 142 
8. (y) Younes El Aynaoui, Mar, 129 
y. (8) Wayne Ferreira, Afs, 118 
10. (19) Agnstin Celleri, Arg, 10,5 

Classificaçôes da Corrida dos Campeôes; 
1. (1) Andre Agassi, EUA, 336 pontos 
2. (2) Rainer Schuettler, Ale, 234 
3. (3) Roger Federer, Sui, 192 
4. (4) Lleyton Hewitt, Ans, 1()6 
5. (5) Andy Roddick, EUA, 161 
6. (6) Gustavo Kuerten, Bra, 150 

s 

Humberto i 
Coelho 
continua sem veneer 
Humberto Coelho continua sem 
veneer no comando técnico da 
Coreia do Sul. Depois do empâte a 
zero frente à Colômbia, a selecçâo 
sul-coreana foi esta quarta-feira derro 
tada, em Seul, pelo Japào. 
Um golo de Ytiichiro Nagai, jâ ein 
periodo de descontos, deu esta quar- 
ta-feira à selecçâo japonesa, orientada 
pelo brasileiro Zico, uma vitôria por 
1-0 sobre a sua congénère da Coreia 
do Sul, treinada pelo português 
Humberto Coelho. O unico golo do 
jogo que opôs em Seul os dois organi- 
zadores do Mundial 2002 surgiu aos 
92 minutos, quando, ao tentar anular 
um lance, um defesa sul-coreano 
atirou a bola contra as canelas do 
avançado nipbnico, fazendo-a 

, ressaltar para o interior da baiiza. 

Mourinho vai receber udragâo de euro» 
A direcçâo do FC Porto jâ escolheu 
as personalidades do clube que vâo 
receber este ano os prémios 
«Dragâo de Ouro». Na lista de pre- 
miados constam José Mourinho 
(treinador do ano), Costinha (atle- 
ta do ano) e Ricardo Carvalho 
(futebolista do ano). 

José Mourinho (treinador do ano), 
Costinha (atleta do ano) e Ricardo 
Carvalho (futebolista do ano) sâo très das 
personalidades que vào ser distinguidos 

pelo FC Porto corn o galardâo «Dragâo de 
Ouro». 
Estes troféus, que distinguem as personali- 
dades que mais se destacaram durante o 
ano ao serviço do FC Porto, serâo 
entregues a 26 de Maio, numa gala a 
realizar no Casino da Pôvoa do Varzim. 
Entretanto, o FC Porto continuou esta 
quarta-feira a preparar a recepçâo de sâba- 
do ao Moreirense, corn mais uma sessâo à 
porta fechada no Centro de Treinos e 
Formaçào Desportiva de Vila Nova de 
Gaia. Para o encontre corn a équipa de 

Moreira de Cônegos, José Mourinho de- 
verâ poupar alguns dos habituais, sendo 
que os ünicos jogadores indisponiveis sâo 
Pedro Emanuel (castigado), Mario Silva e 
Clayton (lesionados). O médio Costinha, 
que se lesionou na partida da Taça de 
Portugal corn a Naval, continua a merecer 
vigilâneia médica. Apesar da lesâo nâo ser 
preocupante, o jogador deverâ ser poupa- 
do, tendo em conta que o FC Porto 
defronta na prôxima semana a Lazio, em 
jogo da segunda «mâo» das meias-finais da 
Taça UEFA. 

(([Star no Benfica ou noutro clube é igual» - Zahovic 
Zahovic desvalorizou esta quarta-feira a possibilidade de nâo continuar no Benfica na prôxima época. O médio esloveno 
subUnha que José Antonio Camacho garantiu aos jogadores que nâo hâ qualquer Usta de dispensas. 

Zahovic afirmou esta quarta-feira que 
desconhece estar na lista de dispensas do 
Benfica para a prôxima temporada. O médio 
esloveno revelou que o treinador jâ garantiu 
aos jogadores que nâo existe qualquer lista 
de dispensas, mas ainda assim mostra-se 

pouco preocupado corn o seu futuro. 
«Isso sâo questôes do treinador nâo sâo mi- 
nhas. O futebol é a minha profissâo e, para 
mim, estar no Benfica ou noutro clube é 
igual. O treinador é que tem decidir se conta 
ou nâo comigo», disse. 

«Penso que nâo se pode dar muita importân- 
cia a estas noticias até porque jâ foi.desmen- 
tida pelo prôprio treinador a todo o plantel. 
Num clube como o Benfica, este tipo de 
informaçôes vai surgir até ao final da época», 
concluiu. 

Pàscoa Feliz 
Precisamos de pessoal experlente 

para trabalhar nos telhados. 
Bons salârios, trabalho estàvel. 

Contacte jà 
Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 

QKHUADHIIENÇACOMESPECH6TSOOSOSDUS! 

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

O Lui» e o Nelson, jovens e 
visionârioB) deram o nome 
à 9ua Churrasqueira o som dos 
francs a cantarolar, Kluck» 
Kluck. 

Para além dos saborosos 
Frangos no Espeto e na Brasa» 
tem também 
diariamente outres saborea de 
Portugal: Mào de Vaca, 
Feijoada^ Dobrada, Bacalbau de 
mil maneiras, Polvo Guizado, 
Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 
muUo mats! 

ENœMEN03AS PELO TELEK»Œ: 

905 272-4459 
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Emanuel continua goleador 
Jâ aqui falâmos do jovem Emanuel 
Cugliari, que nasceu corn grande aptidào 
para marcar golos. Desde tenra idade que 
joga futebol e, raramente, deixou de ser o 
melhor marcador da sua équipa. 
Este ano, a grande aventura dos miüdos 
do Glen Shields Sun Devils, Sub-13, onde 
joga O "pnto" Emanuel, foi terem batido na 
final O Baltimore, nos EUA, e se sagrarem 
campeôes da América do Norte de 
Futebol (Indoor-Soccer), isto depois de 
terem vencido a Taça da sua divisào local, 
em Toronto. 
Quem sâo os campeôes? Tomem nota: 
Na segunda fila, da esq. para a dir., Eric 
Amato, Bobby Lee, Daniel Tannous, Paul 
D'Amario, Uri Barak, Peter 

Dimitrakopoulos e Kyle Boffo. 
A frente, o treinador Enzo D'Amario, 
Daniel Segreti, Alexander Tiltti, Hugo 
Hernandez, EMANUEL CUGLIARI, 
Alessandro Casalinuovo, Joey Dudumas, 
Jahel Gushway, Sebastiano Dignoti, 
Taylor Lord e Tony Segreti (Director). 
O luso-italo-canadiano Emanuel Cugliari, 
é filho do conhecido casai, Ludovina 
Costa Fialho e Dominic Cugliari, propri- 
etârio da Loja do Espirito Santo, em 
Toronto. 
Qualquer dia o "pnto" Emanuel sera uma 
das estrelas do futebol do Canada... se 
ninguém o levar para fora do pais. 
Parabéns, Emanuel. 

JMC 

Benfica derrotado pela PSG nos «penaltiesn 
O Benfica perdeu esta terça-feira a 
rV ediçân da Taça da Amizade para 
o Paris Saint-Germain. As duas 
équipas chegaram ao fined do 
tempo regulamentar empatadas a 
uma bola e na marcaçào de 
grandes penalidades os franceses 
acabaram por vencer por 6-5. 

O Benfica terminou esta terça-feira a mini- 
digressâo ao Luxemburgo e França, coin 
uma derrota nas grandes penalidades (6-5) 
frente ao Paris Saint-Germain. 
Depois de terem vencido o Dudelange, 
campeôes luxemburgueses, por 1-0, os 

«encarnados» consegaiiram, no Estâdio 
Charlety, em Paris, uma exibiçào mais con- 
vincente, mas ainda assim longe daquilo 
que José Antonio Camacho, por certo, pre- 
tenderia. Ao contrario da partida de sâba- 
do, o técnico espanhol optou por colocar de 
inicio a maior parte dos habituais titulares 
e os primeiros minutos do encontro per- 
tenceram por inteiro ao Benfica. O PSG 
foi, no entanto, a primeira équipa a maicar, 
um pouco contra a corrente dojogo. Aos 11 
minutos, Touré aproveitou uma saida 
extemporânea do guarda-redes Bossio e, 
corn um «chapéu» perfeito, inaugurou o 
maicador. 

O Benfica nào demorou a reagii- e seis minn- 
tos volvidos restabeleceu a igualdade, por 
intermédio de Zahovic, na marcaçào de 
um livre directo, a castigar uma falta sobre 
Geovanni. Até ao intervalo, o equilibrio foi 
a nota dominante, corn apenas duas opor- 
timidades claras de golo, uma pai a cada 
équipa. Aos 24, Touré esteve perto de bisar, 
depois de uma falha de Joào Manuel Pinto, 
mas rematou ao lado. Aos 24', Simâo, apôs 
uma jogada de entendimento coin Sokota, 
rematou contra o corpo de Alonzo. 
Ainda antes do descanso, Argel e Dehù 
desentenderam-se e o central brasileiro jâ 
nào voltou para a segunda parte, tendo 

sido substituido por Cabrai. Os segundos 
45 minutos foram ainda menos intéres- 
santes do que os primeiros,- muito por 
culpa das inùmeras substituiçôes operadas 
pelos dois técnicos. Jâ corn Ronaldinho 
Gaücho em campo, as melhores oportu- 
nidades da segunda parte pertenceram ao 
PSG. Na primeira, aos 52', Paulo César 
acertou no poste, e, aos 85', Lucau, bem 
servido por Ronaldinho, rematou ao lado. 
No desempate por grandes penalidades, o 
Benfica chegou a estar em vantagem, quan- 
do Moreira permitiu a defesa de Bossio, 
mas Carlitos e Cabrai acabaram por «dar» 
a Taça da Amizade aos franceses. 

PASCOA-ABOANOVAPARA 
os NOSSOSDIAS 

ill Naturalmente que estamos alegres de poder escrever estas linhas para todos 
d os leitores deste semanârio. A razâo da nossa presença neste jornal é trazer Boas Novas 

para os nossos dias, como déclara o titulo acima. 

fc,' Hà cerca de dois mil anos atrâs, as Boas Novas foram espalhadas por toda a 
,5, humanidade - Jesus Cristô - o filho de Deus ressuscitou de entre os mortos! A morte 
'p| e a sepultura nào O conseguiram prender - Ele ressuscitou! 

Boas Novas - através da ressurreiçào de Jesus O Salvador, nos alcançamos 
perdào para os nossos pecados e salvaçào para a nossa vida. Jesus Cristo veio salvar- 
nos da miséria, da morte e da doença. Jesus veio dar alegria aos tristes, confcrto aos 
abatidos, liberdade aos oprimidos e cura aos doentes. 

Boas Novas - Hoje podemos ter paz coin Dens, paz na familia e paz interior, 
paz que s6 Jesus nos pode oferecer. Sem Ele estamos perdidos, confusos e derrotados, 
mas corn Ele somos mais do que vencedores! 

Pàscoa nào é so acerca de celebrar o que aconteceu hà dois mil anos atrâs, 
mas também de celebrar e experimental' o poder de Jesus Cristo ressuscitado HOJE, 
vivo e présente na nossa vida, pronto para libertar a tua aima e dar-te esperança para 
o futuro. Vivemos dias de pouca esperança. O medo, a insegurança e o receio quanto 
ao futuro dominam a maior parte das pessoas, por isso esta época maravilhosa que ce- 
lebramos - a Pàscoa - représenta a Boa Nova de Deus para os nossos dias....o mesmo 
poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos estâ ainda hoje ao seu alcance, preza- 
do leitor. Nào é uma histôria do passado, mas uma realidade présente - Jesus ressus- 
citou! Deixe que o poder da ressurreiçào do Salvador ressuscite também a sua vida da 
destruiçào para a vitôria. 

Que Deus vos abençôe a todos e Boa Pàscoa! 

Pastor Jorge Melo (416) 537 8056. 
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dûS TZcis 
A Igreja da Cidside 

Apresenta 

Peça da Pàscoa 
Dia 20 de Abril 

às 5:00 horas da teirde 
1653 Dundas St. West 

em Toronto 

Entrada livre! 

Para mais informaçôes ligue para 
416-537-8056 
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Pinto da Costa contra digressao da selecçâo 
Pinto da Costa revelou esta quarta-feira que a alteraçâo da data da final da Taça de Portugal foi proposta por 
Joâo Rodrigues na semana passada. O présidente do FC Porto concluiu assim que «algo nâo funciona» na 
Praça da Alegria. 

O présidente do FC Porto manifestou-se 
esta quarta-feira contra uma eventual 
digressao da selecçâo nacional aos 
Estados Unidos, no inicio de Junho, 
«com jogadores pagos principescamente 
pelos clubes». «Parece-me absurdo levar 
a selecçâo aos Estados Unidos no final da 
época e, como li, por ser importante ir a 
Nova Jérsia no dia de Portugal», afirmou 
Pinto da Costa, um dia depois do selec- 
cionador nacional, Luiz Felipe Scolari, 
dizer que nâo dispensarâ jogadores do 
FC Porto e da U. Leiria por causa da 
final da Taça de Portugal, que se realiza 
a 15 de Junho. 
«Se a FPF quer festejar com os emigrantes 
portugueses, o que até acho bem, que o faça 

com funcioriârios sens e nâo com Jogadores 
pagos principescamente pelos clubes. Flâ 
que por as coisas em ordem e a Liga terâ 
que tomar uma posiçâo, para que a FPF 
nâo encha os cofres â custa dos clubes». 
Segundo Pinto da Costa, Joâo Rodrigues, 
conselheiro do présidente da Federaçâo 
Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail, 
terâ proposto a antecipaçâo da data da 
final da Taça de Portugal e Joâo 
Bartolomeu, présidente da Uniâo de 
Leiria, concordado. «Hâ qualquer coisa 
que nâo funciona. Quern propos a anteci- 
paçâo da data da final da Taça foi o Joâo 
Rodrigues, mas, na semana passada, disse- 
Ihe que so pensava nisso se o FC Porto se 
qualificasse», explicou. Face a esta pro- 

posta, Pinto da Costa diz ter estranhado o 
facto de Scolari ter constatado que a final 
era a 15 de Junho - data agendada desde o 
inicio da época, tal como os dois compro- 
missos da selecçâo e outro, oficial, dos sub- 
21. «0 senhor Scolari veio dizer que a 
final séria dia 15 e que quern mandava era 
ele. Ou o Gilberto Madail ou o Joâo 
Rodrigues estâo a mais na federaçâo ou o 
senhor Scolari esta a exorbitar o seu 
poder», acrescentou. 
«0 FC Porto vai cumprir a lei e os sens 
Jogadores vâo ter um mês de férias. Se a 
final for a 15 de Junho, os Jogadores voltam 
ao trabalho a 15 de Julho para preparar a 
época seguinte e nâo para disputar os Jogos 
da selecçâo», côncluiu. 

uGil Vicente é a melher equina, depeis de FC Perte» 
Apesar do jogo das meias-finais com o 
Celtic Ja estar proximo, Jaime Pacheco 
garante que nâo vai poupar ninguém da 
deslocaçào a Barcelos. O técnico do 
Boavista diz que mesmo que quisesse nâo 
pode poupar nenhum jogador. 
Jaime Pacheco garantiu esta quarta-feira, 
em conferência de imprensa, que nâo vai 
poupar ninguém para o Jogo de sexta-feira, 
frente ao Gil Vicente, apesar da segunda 
«mào» das meias-finais da Taça UEFA ser 
jâ na prôxima semana. 

O treinador do Boavista argu- 
menta que apenas tem 19 
jogadores disponiveis e, por 
isso, mesmo que quisesse nâo 
poderâ poupar ninguém. 
Ainda assim, Pacheco 
entende que o tempo que sép- 
ara as duas partidas é mais do que sufi- 
ciente para recuperar fisicamente os 
Jogadores. Neste sentido, o treinador 
boavisteiro voltou a repetir o discurso 
antes do encontro coin o Moreirense e su- 

blinha que quem nâo se 
aplicar em Barcelos nâo Joga 
coin os escoceses. «Os très pon- 
tos sâo importantes para con- 
solidarmos a nossa posiçâo. Os 
Jogadores conhecem-me e 
sabem que quem nâo meter o 

pé nâo Joga corn o Celtic», disse. 
Sobre o adversârio de sexta-feira, Pacheco 
elogia os gilistas e diz mesmo que sâo a 
«melhor équipa do campeonato, a seguir 
ao FC Porto». 

Rui Costa 
lesiona-se 

I no tornozelo 
Iesquerdo 
j o médio Rui Costa lesionou-se 
I terça-feira no tornozelo 

esquerdo e esta em dùvida 
para a partida do proximo 
fim-de-semana frente ao 
Empoli. O médio portug^uês 
deverâ, no entanto, recuperar 
a tempo de defirontar o Ajax, 
em jogo da Liga dos 
Campeôes. 

Rui Costa sofreu uma distensâo 
ligeira no tornozelo esquerdo, na par- 
tida das meias-finais da Taça de Itâlia 
com o Perugia, e ainda nâo se sabe se 
poderâ defrpntar O Empoli, no prôxi- 
mo fim-de-semana. A ressonância I 
magnética que o médio português 
realizou esta quarta-feira excluiu a j 
hipôtese de haver uma lesâo mais | 
grave, pelo que o Jogador deverâ ser 
opçâo para o encontro corn o Ajax, 
referente aos quartos-de-final da Liga 
dos Campeôes. O brasileiro Rivaldo, 
que falhou o encontro de ontem devi- ; 
do a uma disténsâo muscular, realizou 
um treino hgeiro no quai efectuou tra- 
balho especifico. 

«Sporting tem soluçâo para lardai» 
O Sporting tem uma soluçâo para 
os problemas de Mario Jardel. 
Quem o garante é o treinador 
Laszlo Bôlôni, que nâo revelou, no 
entanto, quai é. Em entrevista â 
RTF 1, o treinador romeno afir- 
mou ainda que nâo vê motivos 
para nâo continuar em Alvalade. 

Laszlo Bôlôni concedeu uma extensa 
entrevista ao programa «Fora de Jogo», na 
quai analisou a época desportiva do 
Sporting. O técnico romeno enumerou as 
causas para a temporada pouco vitorioso 
dos «leôes» e acrescentou que nâo vê 

motivos para a sua saida. Sobre a mais 
recente polémica em torno de Mârio 
Jardel, Bôlôni recordou que os problemas 
corn o avançado brasileiro Jâ vêm desde o 
«final da época passada» e adiantou que o 
Sporting tem uma soluçâo para o proble- 
ma de Jardel, mas nâo revelou quai. 
«Floje sei que o Sporting tem a soluçâo 
para o problema de Jardel. Nâo sei se a 
melhor ou a menos mâ. Estou confiante 
nos meus diligentes e sei que eles têm 
capacidades para encontrar a melhor 
soluçâo ou a menos mâ. Mas nâo sou eu 
quem o vai dizer. Esse papel compete aos 
diligentes», disse. 

Bôlôni sublinhou ainda que Jardel «por 
vezes tem comportamentos que nâo se 
adequam â alta competiçâo», mas con- 
siderou que o que se passou a seguir ao 
Jogo corn o V. Guimarâes nâo Justificam 
«tanto exagero». 
«Recebi uma chamada, â 1:15, na quai me 
informaram que uma pessoa que me é 
proxima est-ava numa posiçâo delicada. 
Informei o meu présidente e fui lâ para 
ajudar. Você nâo o ajudava?. Qiiando lâ 
chegaiei, o Jardel nâo estava. O que se pas- 
sou? Nâo sei, mas imagino que tenha 
bebido um copo de vinho ou uisque, 
depois bebeu mais dois ou très. Nâo é uma 
atitude compativel corn a alta competiçâo, 
mas nâo vou alimentai' uma polémica que 
intéressa aos Jornais sensacionalistas», 
acrescentou. 
Na entrevista, o técnico romeno lembrou 
ainda as contrariedades do Sporting ao 
longo da época e pediu aos Jornalistas para 
que façam a sua prôpria anâlise. 
«Renovar? Façam a vossa anâlise e digam 
quai é a minha culpa. Por que é que devo 
sail ? Quais sâo as acusaçôes que me fazem 
nesta campanha? E isso que me intéressa». 
Bôlôni realçou também que foi ele quem 
lançou na équipa principal Hugo Viana, 
Quaresma e Ronaldo e sublinhou que nâo 
aceita que o trabalho de um treinador seja 
apenas avaliado em funçâo dos resultados, 
«Em Portugal, sô contain os resultados 
desportivos. Aqui, o primeiro lugar é bom, 
o segnndo mais ou menos e tudo o resto é 
catastrôfico. Isso é ridiculo». 

Deseja a toda a comunidade 
uma reliz Pâscoa 

289 Dundas Street East, Unit #8. Mississauga. 6N L5A1X1 

905-896-7245 

III Divisâo 
Apuramentio do Campeâo 

S° fase 

Resultados 
Velense - St* Antonio. 2-3 
Angrenso - Praionsa, S-B 
Folgn: Santioio 

7Mornada 
St* AntOnIo - Angrensn 
Pralento - Santiaio 
Fotfi: IMoint 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
1. Angrense 
2. St. Antonio 
3. Praiense 
4. Santiago 
5. Velense 

JG5. 
5 
5 
5 
4 
5 

PTS. 
42 
42 
40 
36 
34 

□espromoçôes 

Resultados 
MaAoInna - AmMiUn. 3-1 

Rilwirintu - Usât 1-1 

Fotgo: Ramengoi 

T^iernada 
kaiHsdis - Riktirinha 
Maal - Hatnanias 
Falga: Madalena 

Classificaçâo 

CL. EQUIPAS 
Madalena 
Ideal 
Flamengos 
Ribeirinha 

5. Angùstias 

JGS. 
5 
5 
4 
5 
5 

PTS. 
34 
31 
28 
28 
1 

As équipas iniciaram a segunda fase corn a totalidade 
dos jK>ntos conquistados na priineira. Esta fase, dis- 
putada em duas .séries, decorre ao longo de U) jornadas 
no sistenra de todos contra todos. entre Ui de Fevereiro 
e 11 de .Maio. 

Os cinco clubes da série "Apuranrento do Campeào" 
disputam o titulo de campeào da .Série Açores, que sera 
promovido à II Divisâo B na proxima temixrrada, 
enquanto a outra série détermina as très équipas 
despromovidas aos campeonatos regionais. 



    DESPÛ?|TO ' Quinta-feira, 17 de Abril, 2003 31 

SyPERLIGA 
PORTUCUESfl DE fUTE&OL PROEISSIOMOL 

X mm 
EQUIPAS 

1 FC PORTO 
2 BENFICA 
3 SPORTING 
4 GUIMARÀES 
5 GIL VICENTE 
6 U. LEIRIA 
7 BELENENSES 
8 MARITIMO 
y BOAVISTA 
10 MOREIRENSE 
11 VARZIM 
12 SP. BRAGA 
13 NACIONAL 
14 P. FERREIRA 
15 ACADÉMICA 
16 SANTA CLARA 
17 BEIRA-MAR 
18 VIT. SETÛBAL 

RESULTADOS 

J V E O M S P 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

Moreirense - Boavista, 1-1 
Paços de Ferreira - Benfica, 1-3 

Varzim - Beira-Mar, 1-0 
Sp. Braga - Maritime, 0-1 

Académica - Mac. Madeira, 2-2 
Santa Clara - U. Leiria, 1-3 

Sporting - V. Guimaries, 1-1 
FC Porto - V. Setubal, 3-0 

Belenenses - Gil Vicente, 1-1 

23 
18 
15 
12 
12 
10 
y 

10 
7 
7 
y 
7 
7 
8 
6 
6 
6 
4 

3 
5 
5 
7 
4 

8 

8 
4 

11 
11 
5 

10 
10 
7 
y 
y 
7 

11 

1 
4 
7 
8 

11 
y 

10 
13 
y 
y 

13 
10 
10 
12 
12 
12 
14 
12 

5y 

57 
41 
42 
37 
3y 

36 
30 
26 
34 
30 
23 
31 
28 
2y 

32 
30 
28 

20 
20 
28 
34 
38 
38 
38 
40 
27 
35 
35 
36 
36 
3y 
41 
42 
45 
40 

PRôXIIVIA JORIUADA 

Gil Vicente - Boavista 
V. Guimarâes - Belenenses 
Maritime - Sporting 
Beira-Mar - Sp. Braga 
Benlica - Varzim 
U. leiria - Paços de Ferreira 
Nac. Madeira - Santa Clara 
V. Setubal - Académica 
FC Porto - Moreirense 

CD elhores lYlarcadores 

72 
5y 
50 
43 
40 
38 
35 
34 
32 
32 
32 
31 
31 
31 
27 
27 
25 
23 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 

ADRIANO Louzada (Nacional) 
Eric Gomes "GAÛCHO" (Maritimo) 

Faye FARY (Beira-Mar) 
DÂRIO (Académica) 

TIAGO (Benfica) 
HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
JARDEL (Sporting) 

RICARDO SOUSA (Beira-Mar) 
SILVA (Boavista) 
"DECO" (FC Porto) 
MANOEL (Gil Vicente) 
ROMEU (Guimarâes) 

, j) 

M LIGA 
POPTUCUESO DQ fUTEBOL PROEISSIOHRL 

EQUIPA 

1 ALVERCA 

2 RIO AVE 

3 EST. AMADORA 

4 PORTIMONENSE 

5 SALGUEIROS 
6 NAVAL 

7 DESP. CHAVES 

8 MAIA 

S DESP. AVES 

10 SP. COVILHÀ 

11 FARENSE 

12 PENAFIEL 

13 MARCO 

14 OVARENSE 

15 U. MAOEIRA 

16 FELGUEIRAS 

17 LECA 

18 U. LAMAS 

RESULTADOS 

FELGUEIRAS - RIO AVE, 2-4 

SALGUEIROS - ALVERCA, 0-2 

U. MADEIRA - D. CHAVES, 0-1 

FARENSE - N. 1® DE MAIO, 0-0 

E. AMADOUA - D. AVES, 1-0 

U. LAMAS - SP. COVILHà, 0-4 

PORTIMONENSE - MARCO, 5-1 

PENAFIEL - LEÇA, 2-2 

MAIA - OVARENSE, 1-1 

27 

27 

27 

27 

27 
27 

27 

27 
27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

50 

47 

45 

45 

42 
41 

40 

35 

37 

36 

36 

34 

33 

33 

27 

27 
26 

18 

PRôXIMA JORNADA 

NAVAL 1® MAIO - D. CHAVES 

ALVERCA - FARENSE 

D. AVES - SALGUEIROS 

SP. COVILHà - E. AMADORA 

OVARENSE - UNIAO DE LAMAS 

RIO AVE - MAIA 

MARCO - FELGUEIRAS 

LEÇA - PORTIMONENSE 

PENAFIEL - U. MADEIRA 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - II Divisao Q t» %• t* 

EQUIPA J P 

1 LE1XÔE.S 31 7H 
2 LOUSADA 31 ül 
3 FC PORTO B 31 3!) 
4 VTZELA 31 50 
5 C.TAIPAS 31 40 
Ü DRACOES SAND 31 4(i 
7 GONDOMAR 31 4(> 
B BRAGA B 31 45 
U ESPINHO 31 45 
10 FARE 31 43 
11 PAREDES 31 43 
12 VTLANOVENSE 31 3‘) 
13 FREAMUNDE 31 3K 
14 P.RUBRAS 31 37 
15 VILA REAL 31 34 
1Ü ERMESINDE 31 32 
17 INFESTA 31 31 
IS CANELAS 31 30 
lU ESPOSENDE 31 25 
20 VIANENSE 31 10 

Resultados 
Vila Real - Ermesinde, 
Sp. Braga B - Infesta, 2-2 ' 

Fafe - FC Porto B, 1-0 
F^spinho - Gondomar, 1-2 
Freamunde - D, Sandinenses, 2-2 
Lousada - Leixoes. 3-3 
F>S[)osende - Caçadores Taipas, 1-2 
Canelas Gaia - Vilanovense. l-I 
Paredes - Vizela. 0-0 
Vianense - Pedras Rubras. 2-2 

32“Jornada 
Infesta - Ermesinde 
FC Porto B - Sp. Braga B 
Gondomar - Fale 
D. Sandinenses - Espinho 
Leixoes - Freamunde 
Caçadores Taipas - Lousada 
V'^ilanovense - Espo.sende 
Vizela - Canelas Gaia 
Pedras Rubras - Paredes 
Vianense - V'ila Real 

EQUIPA J p 

1 FEiRENSE 30 (>7 
2 ESFRELA PORI' 20 .70 
3 ACAD.ViSElJ 20 74 
4 OLIM'IKENSE ' 20 74 
5 TORREENSE 20 70 
Ü SRPOMBAL 31 47 
7 SANjOANFLVSE 30 47 
8 CALDAS 30 13 
0 DESP.FAriMA 20 41 

10 ACADEMICA B 30 30 
11 OI.-HAIIU^O 20 38 
12 OL HOSPITAL 30 37 
13 FSMORIZ 30 37 
14 SERTANEXSE 31 33 
17 VILAFKANQUE 20 32 
Hi .AGI’F.DA 20 30 

17 BENFICA CB 20 24 
18 MARINHENSE 20 23 
10 SÀO jO.AO VER 30 21 

Resultados 
Ac. V'iseu - Sanjoanense. 2-1 
Sertanense - Feirense. O-I 
Caldas - FNmoriz. 1-0 
A.Coimbra B - Sp Pombai, 2-1 
Agiieda - Desp. Fatima, 2-1 
E. Poilalegie - O. Baiiro, 2-1 
O. Hospital - Marinhense. 4-2 
iotreense - Benf. C. Branco, 1-0 
Oliveirense - Sào Joào V'er. 1-1 
Folgou: Vilafranquense 

32“Jornada 
Feirense - Sanjoanense 
Esmnriz - Sertanense 
Sp. I’ombal - Caldas 
Desp. I’atima - \'ilafraiKjuense 
Oliveira Bairnj - Agueda 
Marinhense - FNtrela Porlalegre 
Benf. C. Bianco - O. Hospital 
Sào joào Vet - l(MR‘ense 
Oliwirense - Academico Viseu 
I'blga: Académica Coimbra B 

EQUIPA 

1 ESTORIL 
2 LOULETANO 
3 ODIVELAS 
I MAFILA 
5 PÜNTASSOLENS 
(i AMORA 
7 OL.iMOSCAVIDE 
8 OLHANENSE 
0 BARRF:IRENSE 

10 CA MACHA 
II MICAELEiVSE 
12 MARiriMO B 
13 (4PERÀRIO 
14 LUSn'ÀMA 
17 (3RlF:NTAi. 

10 IMORFAL 
17 LLSITANO VRS 
18 SPORTING B 
10 SEiXAL 
20 CASA PIA 

31 
32 
30 

31 
31 
31 
31 
31 
31 

31 
32 
31 
31 
30 
31 

31 
31 
31 
31 
31 

52 

51 

50 
50 
50 
40 
45 
44 
43 
40 

30 
35 
35 
35 

30 
20 
20 
25 

Resultados 
Seixal - Olhanense, 1-1 
Casa Pia - Camacha, 4-5 
Micaelense - Barreirense, 2-2 
Oriental - Amoia, 0-1 
Lusitano VR.SA - Louletano, 1-3 
Pontassoiense - O. Moscavide, 1-1 
Estoril-Praia - Operario, 1-0 
Imortal - Maritimo B. 1-3 
Sporting B - Mafra, 0-1 
Lusitania Açores - Odivelas. adiado 
de\4do ao man tentjx) 

32“Jornada 
Odivelas - Olhanense 
Camacha - Lusitania Açores 
Barreirense - Casa Pia 
Amora - Micaelense 
Louletano - Oriental 
O.Moscavide - Lusitano VRSA 
Operario - Pontassolense 
Maritimo B - Estoril-Praia 
Mafra - Imortal 
SpfMtiug B - Seixal 

** *1' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisao 
CL EQUIPA J P 

1 BRACJANÇA 21) tiü 
2 VALDEVEZ 29 OU 
3 JOANE 211 J2 

4 .SANDINEN8ES 2‘> 5U 
5 VILAVERDENSE 2!) .50 
0 VALENCIANC) 30 47 
7 MARIA FONTE 20 44 
H MONÇÀO 20 41 
0 MIR/\NDELA 2!» 38 
10 RONFE 2!) 37 
11 AMARES 20 34 
12 MONTALECRE 20 3,3 
13 CERVEIRA 20 32 
14 T.BOURO 30 20 
15 VALPAÇOS 20 20 
10 AG.GRAÇA 20 20 
17 VILA POTCA 20 27 
18 MARIN’HAS 20 27 

SCRIE B 
CL EQUIPA J P 

1 LÏXA 20 01 
2 TIRSENSE 20 5K 
3 TROFENSE 20 55 
4 OLIVEIREN.SE 20 54 

5 FAM.'KLICAO 20 44 
0 FIÂE.S 30 41 
7 TORRE MÜNC. 20 43 
8 R1BEIR.\0 20 i,1 
0 RIO TINTO 30 42 
10 S.P.COVA 20 30 
11 PEDROl'ÇOS 20 30 
12 LUS.LOl'ROSA 20 ,10 
13 REBORIKLSA 20 38 
14 C1NFÀES 20 32 
15 LAMF.flO 20 20 
l(i SERZEDELO 2 ) 2(. 
17 PEVIDEM 20 14 
18 CAMBRES 20 12 

SERIE C 

CL EQUIPA J P 

1 FSTARRFJA 20 52 
2 CESARENSE 20 52 
3 lAMPILHO.SA 20 17 
4 MILHKIKOENSE 20 41) 
5 PC.ASl'El.O 20 4t) 
(» \A1.KCAMBRE\S 20 4t. 
7 SAI'Àn 30 15 
H GAFAMl.A _ 20 43 
0 TOCIIA 20 42 
10 FAL(;OI)RES ZO 11 
11 ANADIA ,10 30 
12 l'.COlMBRA 20 18 
13 MA.NGl'ALDF, 20 .13 
U E.STACA() 20 32 
15 MILEL 20 31 
K. ARRIFANENSE 20 30 
!7 AVANÇA 20 20 
IK tlOl'VElA 20 28 

SERIE 

CL EQUIPA J P 

1 ALCAINS 28 5(i 
2 PORTOMOSF.NSE 27 51 
3 LOI RINILANENS 27 .51) 
4 FAZF.N14I:NSE 28 40 
5 BENEDU'ENSE 27 45 

0 SOrRENSE 28 45 
7 RIO MAIOR 27 44 
8 RIACIIF.NSE 28 44 
0 BIDOEIRKNSE 27 40 
10 CARANGLEjEIR 27 30 
11 PENICHE 28 33 
12 MIKENSE 27 30 
13 TORRES NOVAS 27 30 
14 AI.MEIRIM 27 28 
15 MIRANDE.NSE 27 23 
U. SfeRN.ACHE 27 17 
17 NAZAKENOS 27 12 

SERIE E 

CL EQUIPA J P 

1 SINTRENSE 20 5,5 
2 RIBF.IRA BR 20 53 
3 .ATLÉTICO .MAL 20 47 
4 BENFICA B 20 45 
5 LUCRES 20 45 
0 AECOCHETENSE 20 44 
7 POR'TOSANTENS 20 41 
H LEVAS 20 30 
0 C.LOBOS 20 37 
10 SACAV'ENENSE 20 37 
11 !'• MAIO 28 37 
12 MACIllCO 20 30 
13 CARREGADO 28 .10 
14 CAl.IPOLENSE 20 34 
15 .S.\0 \1CENTE 20 34 
10 REAL 20 33 
17 SAN TACRHZENS 20 30 
18 AGTIAS CAM. 20 22 

SERIE F 

CL EQUIPA J P 

1 ESTRELA 20 55 
2 PINHALNOVENS 20 53 
3 \'ASC(> GAMA 20 53 
4 .ATLÉTICO 20 48 
5 SILVE.S 20 47 
0 ME.SSI.NENSE 20 47 
7 BEJA 20 4ü 
8 UNIAO SC 20 45 
0 JCV.ÉVOR.A 20 40 
10 SESIMBR/V 20 37 
11 MONTIJO 20 37 
12 ESP.LAGOS 20 37 
13 ALMANSILENSE 20 37 
14 LUS.ÉVORA 20 30 
15 Ql'ARTEIRENSE 20 30 
10 FÎ’TBENFICA 20 20 
17 FERREIRE.NSE 20 23 
18 PADERNENSE 20 8 

: 

T 
1 
J 

CERVETRA - VALDEVEZ, 3-2 

TERRAS BOURO - MARIA FONTE, M 

V. PoucA ACUIAR • VALENCIANO, 0-1 

Os SANDINENSES - MARINHAS, 2-1 

JOANE - VALPAÇOS. 1-1 

BRAGANçA - BONFE, 1-2 

VtLAVERDENSE - MlRANDELA, (H) 
MONçAO • AGUIAS GRAçA, W) 

MONTALEGRE - AMARES, 2-2 

I 
T 
A 
D 
0 
s 

TROFENSE - RIBEIRAO, 30 

OUVEDŒNSE - L LOUROSA, 2-2 

PEVIDEM - TIRSENSE, 03 

LOLA - SAo PEDRO COVA, lO 

CAMBRES - PEDROUçOS, 1-2 

Rio TINTO - LAMEOO, 1-2 

TORRE MONCORVO - FIAES, 1-2 

REBORDOSA - SERZEDELO, 2-1 

CDSFAES - FAMAUCAO, (M) 

T 
3 
J 

MANGUALDE - ESTAçAO, 2-2 

GoioTiA ■ UNIAO COIMBRA, 20 

MILEU • PENALVA CASTELO, 10 

CESARENSE - PAMPILHOSA, 3-i 
Toc HA - AVANçA, 0-1 

ESTARREJA - ARRIFANENSE, 40 

GAFANHA - MILHEZROENSE, 00 

SATAO - VALECAMBRENSE, 10 

ANADU - FORNO ALOODRES, 4-2 

i 

T 

] 
J 

Mlrenie - Rlachenie, 1-1 

Péniche - Fazendeoie, 2-1 

Alcaia* - SourenM, OO 

Beneditenie - Bidoeirense, I-l 

Cvanguejeira - Rio Maior, 2-1 

Miiaodeiue - Oi Nazarenoa, 3-1 

Almeirim - Vitdria Semache, 2-1 

Torrei Novu - Lourinhanenae, 10 

Folgou: PorüxDoaenae 

i 

3 
J 

SANTACRUZENSE - PORTOSANTENSE, 3-1 

RSEIRA BRAVA - CALIFOLENSE, 20 

!• MAIO - ALCOCHEFENSE, 23 

REAL - CARREGADO, 00 

AGUIAS CAMARATE - "O ELVAS’. 2-2 

SINTRENSE - AivETioo MALVEIRA, 2-1 

CAMARA LOBOS - LOURES, 2-2 

BENHCA *B* - SàO VICENTE, 1-1 

MACHICO ■ SACAVENENSE, 20 

J 

MONTIJO - VASCO GAMA, 00 
LV. NOVAS - FUT. BENRCA, 00 

BEJA - PINHALNOVENSE, M 

JUVENTUDE - MESSINENSE, 0-2 
PADERNENSE - ^ARTEIRENSE, 1^ 

Ai.UANsttXNSE - SESIMBRA, 03 
SiLVES - LUSITANO ÉVORA, 1-2 
àC. PORTUGAL - FERREIRENSE, 3-1 

U. SPORT CLUBE - Esp. LAGOS, 03 



32 Quinta-feira, 17 de Abril, 2003 DESPORTO O Milénio 

O FC Porto com "uma perna às costas" chegou à final da 
Taça de Portugal tendo, nas meias-finais, batido a Naval 
lo. de Maio, por 2-0. Assim, juntou-se ao outro finalista, a 
Uniào de Leiria. Uma final inédita pois, pela primeira vez, 
os "leirienses" chegam tâo longe, ao Jamor! Dia 15 de 
Junho, O Estâdio Nacional vai engalanar-se de novo para 

a grande final da Taça de Portugal, entre FC Porto e a 
Uniâo de Leiria. Um dia de festa para o futebol, um dia 
especial para as gentes do Porto -estas jâ habituadas!- e de 
Leiria. 
A Uniâo de Leiria, além da final na Taça de Portugal, con- 
quistou O direito a participar na Taça UEFA. Parabéns! 

Como a Taça de Portugal nâo trouxe nenhuma 
"amêndoa amarga" nesta altura de Pâscoa, 
vamos até à I LIGA que se inicia Sexta-Feira 
Santa. 
Sexta, dia 18, Uniào de Leiria-Paços de 
Ferreira, às 12h00 e, às 16h00, o Gil Vicente- 
Boavista, corn transmissào na SporTV. 
Sâbado, dia 19, às llhOO, Beira Mar-Sp. Braga 
e V. Setübal-Académica. Às 13h00, FC Porto- 
Moreirense, corn transmissào na SporTV. Às 
14h30, Nacional da Madeira-Santa Clara e, 
depois, às 16hl5, o Maritimo-Sporting, corn 
transmissào na RTPi. 
Domingo de Pàscoa nào hà jogos. 
Na segunda-feira, dia 21, às 13h45, o 
Guimaràes-Belenenses, que podem ver na 
SporTV e, às 16h00, Benfica-Varzim, que tam- 
bém tem transmissào na SporTV. 
Os jogos, Nacional-Santa Clara, Maritimo- 

Sporting, Beira Mar-Braga e Setübal-Académica, vào ser 
tudo menos... amendoas de Pâscoa. 
Ai, tantas amarguras nas aimas dos intervenientes. A bola 
e a vida, sào assim mesmo, nada a fazer! Boa e doce 
Pâscoa (dentro das circunstâncias) para todos. 

JMC 

Compeonalo Nacional de Fulebol -1 Uda - 28» Jornada -de 18 a 21 de Abril 
Gil Vicente - Boavista 

FC Porto - Moreirense 

Maritimo - Sporting 

V. Guimarâes - Belenenses 

Benfîca - Varzim 

6® feira, 18 

Sàbado, 19 

Sàbado, 19 

2^ feira, 21 

2®^ feira, 21 

16h00 

13h00 

16hl5 

13h45 

16h00 

Transmissôes 
via satélite em 

estabelecimentos comerciais 

lnforma.çâo FPtv 
100% portuguesa 
24 horas por dia, 
7 dias por semana 

OPCULttOSO DÜ sm POPTUCUÊS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 
SE.MANAJLMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

^ PERGUNTA: 

QUAL A EQUIPA DA I LIGA PORTUGUESA QUE SE ENCONTRA 

EHTRE AS 20 MEIHORES EQUIPAS DO MUNDO 

Nome: 

Morada: 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J 1W9 

lA RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 21 DE ABRIL, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCOIVTRAR O VENCEDOR. 

A cerveja da comunidade 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


