
^eO/^cra 
 %. 
HAIR CARE SYSTEM ®TM 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On 1B4 

PELE DE aVELHA 

FINE ►SB ORFUS4 

lEATHER 
BY JAMES & JAMES4ilk 

PARA SENHORA E HOMEM 

" CLASSE • BOM PREçO 

• ELEGâNCIA 

“■S"» *395."® 

ALTA 

QUALIDADE, 
OS MELHORES 
MODELOS AOS 
MAIS BAIXOS 

PREÇOSÎ 

ALLTERAÇÔES 

E ARRAI^OS 

NO LOCAL. 

2" A 6" FEIM 
10JM-6I>M 

SâB. E DOM. 
10MI-6PM 

41M8a^400 

HOIE QUINTA-FEIRA, 
ELEIQOES PROVINCIAIS 

NO ONTARIO 

O MILÊNIO 
PORTUGUESE-CANADIAN HEWSPAPER • Thursday 02'* October 2003 • AR0VEDIÇÂ0R'’252* PREÇO; 500IRCL GST • CANADIAN PORLICATION MAIl AGREEMENT #1414526 

O Rancho Folclorico da j 
Associaçâo Migrante de | 

Barcelos esteve em 
digressâo por Portugal com f 

grande êxito. Os seus ele- 
mentos -responsàveis, mûsi- ^ 
cos, cantores e dançarinos-, 
souberam ser e estar em . 
todos os momentos, o que y 
Ihes garantiu muita simpa- f 

! tia e apreço. Vale sempre a f 
I pena quando a alma nâo é ^ 
I pequena! Merecem uma 
» homenagem nas comemo- f 
I raçôes do 5". aniversario da •; 
I Associaçâo Migrante de 

9 Barcelos. ' 
^ Pagina 6 

HTOa'2003 
Vida a car 

iaiagens apaiTUNAS da 
^ Pagina 28 

m • 
■ ■ ■ ■ 

■ BBSBBSaBBBB L 
■■■«ma«««■■■■B 

S4 HORAS 
NA SUA 

COMPANHIA 

é SLLCL! Estima a 
La asta 'pzof 



2 Quinta-feira, 02 de Outubro, 2003 COIVIÜiyiDftDE O Milénio 

Era uma vez, é assim que começam milhentas histôrias e 
estôrias. 
Pois é, era uma vez um casai relativamente (tudo é rela- 
tive, nâo é?) feliz que viu, de repente, toda a vida virada 
do avesso. 
Ele, um "latagâo" cheio de força e energia, jâ bastante 
batido pela vida, mas sempre vitorioso ante as adversi- 
dades; ela, mais calma e sentimental, também "calejada" 
pelo dia-a-dia, amparada pelo seu companheiro e filhos, 
manteve-se sempre na crista da onda. Um casai igual à 
maioria dos casais. 
Até que um dia -hâ sempre um dia!-, o infortünio bateu- 
Ihes à porta. 
Ele, O tal poço de força e energia, foi apanhado por um 
cancro. Habituado a lutar, conseguiu, pelo menos para 
jâ, vencer o terrivel monstre. Mas, claro, ficou abatido, 
até porque jâ ultrapassou os 60 anos de idade. Ainda tra- 

balhou uns tempos mas nâo foi capaz de prosseguir. O 
pecùlio amealhado esgotou-se. Pediu auxilio aos depar- 
tamentos governamentais desta sociedade democrâtica 
de consume e... nada! 
E verdade, para seu espanto e depuis de tantes descentes 
para isto e para aquilo, nâo tem direito a nada porque é 
proprietârio! E verdade, sô porque conseguiu ao longo de 
mais 30 anos de trabalho nesta terra de acolhimento, 
uma simples casa para viver corn a familia, sô poderâ 
usufruir de uma pequena "esmola" sôcio-governamental 
quando perder a casa e todos e quaisquer bens! 
Abôboras, meus senhores! 
Entâo para receber auxilio em caso de doença grave é 
precise perder o pouco que se conquistou, chegar a 
miserâvel, e sô depuis "apanhar" a migalha? 
Nâo, assim nâo. Hâ qualquer coisa que nâo bate certo. 
No meio deste turbilhào de problemas e dramas, ela tam- 

bém se deixou abater, pouco consegue fazer em relaçâo 
à sua anterior participaçào familiar. Uma lar perdido. A 
casa jâ estâ à venda (talvez jâ vendida a qualquer preço, 
no memento em que escrevo estas linhas), o castelo fami- 
liar ruiu. Porquê? Porque os serviços sociais desta demo- 
cracia industrializada nâo lhes deu um pouquinho de 
apoio, nada mais. Um apoio a que tinham direito, pois 
descontaram para isso. Hâ tanta gente por ai, saudâvel, 
jovem (casais incluidos...), que recebem bons ordenados 
mensais do governo porque... conseguiram furar as bar- 
reiras burocrâticas, nada mais. Têm estômago para tudo 
e mais alguma coisa. E vivem à grande sem nada fa- 
zerem, à custa de quem trabalha. Mas este nosso amigo, 
trabalhador, doente, honesto, nâo tem direito a nada, sô 
porque tem (ou tinha) um telhado para abrigar-se. 
Nâo dâ para acreditar! 
JMC 

Tu Cfl Tu Lft corn os leitores 

Tu cà tu là 

Olâ, companheiros de todas as semanas! 
Cà vamos caminhando, cumprindo a nossa via 
sacra, o melhor que o pouco saber nos per- 
mite, o que jà nâo é nada mau. 
Assuntos nâo faltam nesta altura do ano. 
Alias, os assuntos abundam, o tempo é que é 
pouco para tanto. Ainda nâo conseguimos a 
formula mâgpca para estar em todo o lado ao 
mesmo tempo e à mesma bora... 

Para marcaçôes, contactem: 416 603-2900, ou 562-2911, 
ou 461-8946. 

As Comadres e Compadres da ACADEMIA DO 
BACALHAU de TORONTO, realizam um almoço 
extraordinârio no Restaurante New Casa Abril, para 
apresentaçâo das suas credenciais ao novo Cônsul-Geral 
de Portugal, Dr. Artur Magalhàes, e da nova medalha da 
Academia do Bacalhau. 
Réservas: 416 254-7060, ou 537-7657, ou 286-4714, ou 
260-8920. 

CÂMARA DE LOBOS em Toronto Inc., comemora o 
seu 15o. aniversârio, no salâo de Testas do Canadian 
Madeira Club, Sâbado, dia 18, corn o jantar a ser servi- 
do pelas 19h00. Animarâ o convivio, o conjunto musical 
Viciados. 
Réservas: 905 507-3215, ou 656-5959, ou 377-0161. 
As nossas felicitaçôes à Associaçâo Madeirense de Apoio 
das Pestas de Câmara de Lobos em Toronto. 

MIKÂ em Testa! 
A belissima Katy Shave, mais conhecida por Mikâ, vai 

HOJE, QUINTA-FEIRA. 
ELEIÇOES PROVINCIAIS 

NO ONTARIO 
Hoje, é dia de ELEIÇÔES PROVINCIAIS, hoje é dia de 
o amigo leitor cumprir a sua missâo civica. Pâre, pense 
e... VOTE! 
Entre as 09h00 da manhà de quinta-feira, dia 2 de 
Outubro, e até às 20h00 deste mesmo dia, vâ ao seu 
local de voto e cumpra a missâo, se tem 18 anos de 
idade, se é cidadâo canadiano e se reside no 
Ontârio. Alguns "ses" acompanham a noticia, como 
é lôgico. 
Se tiver dùvidas, contacte: 1 888 668 8683, 
ou www.electionsontario.on.ca, 
ou, ainda: info@electionsontario.on.ca 
Leve o seu cartâo "Notificaçâo de Registo". 

O Portuguese Cultural Center of Mississauga Inc., 
realiza o seu GALA DINNER, Sâbado, dia 4, para 
angariaçâo de fundos para o enraizamento do PCCM, 
para que possa servir mais e melhor, nas suas vertentes 
culturais, educacionais e relacionadas corn a Terceira 
Idade. A recepçào terâ lugar às 18h0(). 
Sào convidados de honras, o Chief Noel Catney e o MP, 
The Honourable Maurizio Bevilacqua. Uma noite me- 
morâvel para o PCCM, seus sôcios e para a 
Comunidade. 
Info: 905 286-1311, ou pccm@indirect.com 

A CASA DOS POVEIROS comemora 17 anos de 
existência corn um jantar festivo no Dundas Banquet 
Place, Sâbado, dia 4, corn inicio às 19h30. A atraeçào da 
noite serâ a jovem e bonita Sarah Pacheco. Para infor- 
maçôes e réservas, contactem a présidente Manuela 
Silva, pelo numéro: 416 588-1797. Parabéns e muitos 
mais êxitos. 

Sâbado, dia 4, tem lugar na sede-social do Canadian 
Madeira Club, a NOITE DE GASTRONOMIA 
MADEIRENSE, corn inicio pelasj.9h00. 
Além dos deliciosos petiscos madeirenses, poderào 
divertir-se corn o Folclore do Rancho da Casa, a voz de 
Décio Gonçalves e mùsica para dançar corn o 
Continental Sound. 
Réservas pelo telefone: 416 533-2401 

A Casa dos Açores leva a efeito, Sâbado, dia 4, o "lo. 
JANTAR DO DIVINO ESPÎRITO SANTO". Mùsica 
para dançar corn o DJ Karaoke Açores. Convivio e 
arremataçôes. 

O conhecido membro da comunidade portuguesa de 
Brampton e présidente do Vasco da Gama de Brampton, 
MANUEL ALEXANDRE, realiza um jantar de angari- 
açâo de fundos para a sua campanha de candidato a 
Vereador pelos Bairros/Wards 1 & 5. 
A festa terâ lugar Sexta-feira, dia 10, às 19h00, na sede- 
social do Vasco da Gama de Brampton. Actuarâo, 
Rancho Folclôrico da Nazaré, Humberto Silva, Mano 
Belmonte, Jessica Amaro, Tony Câmara, Sarah Pacheco 
e Mikâ. Réservas por intermédio de Delfina: 
905 874-6018, ou: manuel-a@rogers.com 

A Associaçâo Madeirense de Apoio das FESTAS DE 

lançar o seu ultimo trabalho gravado, intitulado "Deixa- 
me Ser", no Oasis Convention Centre, em Mississauga, 
Domingo, dia 19 de Outubro, corn inicio pelas 
12h30.Uma grande festa na agenda comunitâria. 
Parabéns, Mikâ. 
Informaçôes e réservas: 905 846-5003. 

Jâ têm motivos suficientes para sair de casa. Mas hâ 
mais, acreditem. E sô desfolharem O Milénio, corn 
calma, e verâo mais caminhos que os levarào aconteci- 
mentos do interesse gérai. Aproveitem. 
JMC 
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Onde Estâmes, Para Onde VamesP 

Terminou a Conferência Nacional de 
Jovens LusoCanadianos, que teve lugar 
entre 26 e 28 de Setembro, na Câmara 
Municipal de Toronto, Casa do Alentejo e 
almoço de encerramento no Dundas 
Banqueté Place. 
Uma maratona entre jovens que vieram de 
todo O Canada para se juntarem aos com- 
panheiros de Toronto. 
A abertura, na Rotunda da City Hall, foi 

feita por Eric Arruda, Coordenador da 
Conferência e membro da Comissào 
Organizadora que, de forma simples, 
agradeceu a presença de todos e desejou 
sucesso nos trabalhos. 
Peter Ferreira, Présidente do Congresso 
Nacional Luso-Canadiano, dirigiu as 
palavras aos jovens luso-canadianos 

agradecendo-lhes a iniciativa. Em nome 
da Comissào das Celebraçôes dos 50 
Anos, falou Tony Mendes que, consciente 
do momento, congratulou-se corn o acon- 
tecimento e desejou as maiores felicidades 
a todos os conferencistas. Enquanto a pré- 
sidente da Luso-Can Tuna, Veronica 
Santos, andava numa azâfama por causa 
do Festival de Tunas, a sua représentante, 
Sonia Tavares, felicitou os jovens luso- 
canadianos, convidando-os a participarem 
no Festival. Joe Eustâquio, présidente da 
ACAPO, mostrou a sua felicidade pela 
capacidade dos jovens em se juntarem e 
discutirem os seus problemas no local 
prôprio e elogiou Ana Bailào pela sua 
energia e capacidade de trabalho. O Dr. 
Artur Monteiro Magalhâes, Consul Gérai 
de Portugal, também dirigiu a palavras 
aos jovens, incitando-os a continuarem no 
bom caminho e disponibilizando os 
serviços consulares para tudo quanto seja 
necessârio e possivel. Ana Bailào, membro 
da Comissào de Planeamento, agradeceu 
a todos os elementos que tornaram possi- 
vel a Conferência Nacional dos Jovens 
Luso-Candianos, e desejou que os sonhos 
dos jovens lusos se tornem realidade. Ana 
Fernandes, que recebeu o Prémio 
Camôes'2003, associou-se aos jovens 
lendo-lhes o seu conto "Entre Carruagens". 
Ainda nào possuimos o Comunicado 

Foto da semana 

O intruso: 
I A ctiriosidade é muita, mas a multidâo que assiste ao desfile dos 
I guerreiros do Hamas, em Nuseirat, nào facilita. 

Final da Conferência mas, pelos contactes 
que fizémos, os trabalhos decorreram da 
melhor maneira, no sentido positive. No 
almoço de encerramento, os jovens forain 
confrontados corn dois mementos impor- 
tantes: a narraçào, na primeira pessoa, de 
duas luso-canadianas que ultrapassram 
barreiras profissionais. Cidâlia Faria, 
Assessora do Procurador Gérai do 
Ontârio e, Christine Cardoso, apresenta- 
dora de um programa radiofônico na Easy 
Rock. Duas jovens, dois sucessos. Um bom 
exemple para todos. 

JMC 
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EXCESSO DE PESO 
Embarco no voo Sata 310 corn aproxi- 
madamente 50 kg de bagagem. Horas 
antes, fora a entrega a complicadas tarefas 
de divisâo e subtracçào, numa tentativa de 
anular a multiplicaçào de coisas que se 
encontravam junto das malas ainda esven- 
tradas. Meticulosamente, organizara e 
pesara antecipadamente tudo para nào ser 
surpreendida pelos excessos que impedem 
os fechos das malas de encaixarem nas 
respectivas ranhuras. Redistribuo, mais 
uma vez, o peso para que uma delas - a 
maior - nào exceda os trinta quilos estipu- 
lados por lei. Parece que agora esta tudo! 
Preparo-me para as fechar, num esforço 
inùtil para apertar duas metades que vo- 
mitam linguas de roupa a espreitar pelas 
aberturas laterals. Em vâo! Contrariada, 
retire algumas coisas obedecendo a um 
processo selective de eliminaçâo daquilo 
que menos falta me faz. Ira aumentar o 
conteùdo de uma outra caixa jâ condena- 
da a viajar numa prôxima oportunidade. 
Outra etapa começa - organizar a 
bagagem de mào. Juro sempre a mim 
prôpria viajar de màos vazias, mas, nesta 
matéria, jâ sei que a prâtica ira quebrar os 
votos formulados. Ai esta uma ârea em 
que me podem chamar mentirosa impéni- 
tente. Aceito o epiteto, mas tenho de apon- 
tar o dedo aos culpados - um grupo de 
amigos que me nào deixou partir sem me 
brindar corn lembranças de ultima hora. 
No cômputo da bagagem, nào inclui estas 
ültimas ofertas a que recuso voltar as 
costas. 
Terei que as carregar nos braços! - é a con- 

clusâo a que chego. 
De repente, vejo-me rodeada de uma quan- 
tidade enorme de bagagem de cabina. Um 
embondeiro forte corn que me retrataram 
os amigos Ana e Luis naquele adeus grava- 
do nas costas da tela “Os braços deste 
imbondeiro nào chegam para abarcar a 
nossa amizade”, acompa-nhado dum belo 
poema de Neves e Sousa. O tronco obeso 
inunda o aviâo de cheiro a muamba parti- 
Ihada num almoço em Oakville, transfor- 
mada em cenârio de Africa inventada no 
pirào corn que cada um amassou a sua 
aventura de emigraçào. 
Uma circunferêneia adornada de pen- 
dentes de mulheres, sô de mulheres, mu- 
Iheres africanas em posiçôes e gestos do 
universo feminino, num equilibrio 
precârio que nào conhece ainda o recon- 
hecimento à igualdade. Foi-me oferecido 
por uma mulher, também ela feita de 
pedaços de Africa que se espelham no 
olhar em busca dos caminhos do sol e do 
sul, gravados nas coordenadas corn que 
nos baralham as rotas do destino. 
Vidrilhos e lantejoulas da Ana Sança a 
bordar uma boisa encolhida numa peque- 
na nesga do saco, por entre papéis de seda 
que escondem o brilho das peregrinaçôes 
da princesa da tabanca à CNE a regatear 
contos e descontos em troca de sorrisos, 
para inveja de senhoras que se julgam 
madames empoleiradas no alto da sua 
ignorâneia atrevida. 
O telefone interrompe este quadro mental 
em que me vejo a ter de fazer do corpo um 
cabide, na impossibilidade de tudo car- 

regar em duas màos. Atendo e 
nào fico surpreendida - mais 
outra amiga a querer fazer-me 
a entrega de mais um pré- 
sente, sô uma pequena lem- 
brança, insiste. Jâ nào tenho 
espaço, riposto, mas a Ilda diz- 
me que é pequeno, leve e que 
cabe em qualquer buraquinho - um 
eufemismo a mascarar o espaço de mais 
uma despedida. Descubro, entào, que 
além dos ombros hâ ainda uma outra 
parte do corpo onde posso pendurar 
coisas. E é assim, Ilda, que aconchego o 
pescoço corn as flores do lenço do teu 
adeus, de onde pendem bùzios que mur- 
muram intimidades trocadas em 
desabafos interrompidos por sofrimentos 
de quem somos solidârias. 
No châo permanece ainda um saco de 
papel - rematado por um laço de duas 
cores - salpicado de folhas de outono a pro- 
longarem as memôrias do papel corn que 
foi impresso o programa do Congresso. 
Dentro dele, um présente precioso - o dos 
colegas do departamento a rememorar o 
convivio de um almoço que se nào queria 
terminado. Por entre abraços e algumas 
lâgrimas, uma testemunha muda assistiu a 
tudo - a virgem innuit, simbolo de fertili- 
dade, a derramar sementes que um novo 
semeador colherâ, porque foram 
infrutiferas todas as tentativas de procla- 
mar aquilo a que o meu amigo e colega 
Ricardo, à semelhança de D. Pedro I, 
chamou o dia do “Fico”. 
Na bicha do check-in, mais pareço uma 

vendedora ambulante a fugir 
da policia; o carro de rodas 
numa mào; duas boisas - 
uma maior e outra mais 
pequena - penduradas no 
ombro esquerdo; a enorme 
tela do embondeiro noutra 
mào e, no mesmo braço em 

ângulo, junto ao cotovelo, o saco corn a 
virgem acompanhada de mais meia dùzia 
de pequenas coisas que consegui empurrar 
para o fundo. Perante a funcionâria da 
companhia, disfarço este meu embaraço, 
quando, de repente, me aparece de surpre- 
sa a Fâtima Toste. Nào me quis deixar par- 
tir sem rne oferecer as suas Raizes Azuis. 
Foi como se ao deixar esta ilha açoriana 
derramada por Toronto, o ultimo abraço 
tivesse de ser da cor das hortênsias que 
teimavam em reflectir-se no marejar das 
lâgrimas disfarçadas da Fâtima. 
E nada disto foi pesado, nada disto foi 
medido. Sô alguns perceberam que o 
tamanho desta despedida ultrapassou, em 
muito, o peso e as medidas regulamentares 
estabelecidas pelas companhias aéreas, 
que autorizam apenas cinco quilos de 
saudades e alguns acenos envergonhados 
convertidos em pés cübicos. 
O fiel da balança, que pesa os afectos, sô 
acusa excesso de peso quando embarcam 
os que nunca souberam amar porque 
partem ermos de abraços. 

*Na prôxima edlçào iremos oferecer aos 

leitores uma entrevista corn a Dra. Aida 

Baptista 

Subcomité lar dos Idosos 
Ârea consagrada aos idosos por- 
tugueses num lar em 
Mississauga a inaug^rar em 
Dezembro: inscriçôes em aberto. 
O subcomité Lar dos Idosos, um dos 
grupos. de voluntârios formados no 
âmbito das comemoraçôes do 50° 
aniversârio da chegada ofieial dos 
Portugueses ao Canadâ, pretende infor- 
mar a comunidade que, depois de um 
ano de trabalho, conseguiu uma ârea 
consagrada aos idosos portugueses num 
lar (“nursing home”) de primeira quali- 
dade, de parceria corn o Yee Hong 
Centre for Geriatric Care. Para lançar 
esta iniciativa, terâ lugar uma conferên- 
cia de imprensa na 5a feira, dia 9 de 
Outubro. A hora e local serâo anuncia- 

dos em breve. 
Yee Hong Centre for Geriatric Care 
proporciona aos Portugueses uma ârea 
corn 25 camas, assim que seja inaugura- 
do o seu terceiro edificio em 
Mississauga, em Dezembro de 2003. As 
inscriçôes estào abertas desde jâ. Os 
membres do subcomité vêm, por este 
meio, divulgar a existência destas 25 
camas afim de que as pessoas interes- 
sadas se inscrevam o mais rapidamente 
possivel. O custo mensal por cama, esta- 
belecido pelo Ministério da Saüde, 
varia entre $ 1.480.99 (bâsico) e 
$ 2.028.49 (privado), existindo um sub- 
sidio para aqueles que nào podem pagar 
o montante bâsico. 
As inscriçôes devem fazer-se corn 

urgêneia afim de que a ârea seja inteira- 
mente dedicada a idosos que falam por- 
tuguês. Se conseguirmos inscriçôes sufi- 
cientes, a gerêneia de Yee Hong traba- 
Iharâ connosco no intuito de adaptar a 
ârea o mais possivel à lingua e gosto 
portugueses: decoraçâo, comida e pes- 
soal que tratarâ dos idosos. Caso con- 
trârio, a gerêneia da Yee Hong deverâ 
abrir as inscriçôes nessa ârea a pessoas 
de outras etnias, correndo o risco de se 
perder o ambiente luso-canadiano. 
Tem o direito a inscrever-se num lar 
(“nursing home”) todas as pessoas de mais 
de 18 anos corn cartâo de saüde vâlido e 
cujo estado de saüde nào lhes permite 
residir em casa. Todos os que estiverem 
interessados nas inscriçôes no Yee Hong 
Centre em Mississauga, deverào dirigir-se 
à Ontario Association Community Care 
Access Centre ( OACCAC), 
Peel Region, cujo telefone é: 
905-796-0040; o website é: http://www.oac- 
cac.on.ca/index.php 
Para mais informaçôes, por favor contac- 
tar Teresa Roque, voluntâria do 
Subcomité de Lar dos Idosos, 
para 416-537-5556. 
50th Anniversary - Celebrating 
Portuguese - Canadians P. O. Box 16030 
- 859 Dundas St. W. - Toronto Ontario 
Canada - M6J IWO 
Tel: (416) 361- 9275 Fax: (416) 361- 1307 
Email:info@5 0anoscanada.com 
http://www.50anoscanada.com 

Catarina 
Cardeal 
canta e ensina 

A talentosa Catarina Cardeal, uma | 
das vozes de ouro da nossa comu- | 
nidade, continua a sua carreira artisti- j 
ca, agora em duas vertentes. Continua I 
a cantar, melhor que nunca e, tem j 
agora, uma escola de vozes, uma esco- | 
la onde dâ liçôes privadas, em | 
Georgetown, Ontârio. 
Assim, quem quiser contactar a nossa 
Catarina Cardeal, para espectâculos 
ou para liçôes privadas de canto, ligue 
o nümero: 905 702-8242. 
Curiosamente, Catarina Cardeal, que 
adora cantar o fado, foi convidada | 
pela CBC para falar sobre a cançào | 
portuguesa e interpretar o fado, | 
Aguardamos o dia corn ansiedade. | 
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Governo Regional empenhado em 
promover uma cidadania juvenil 
activa 
O présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, conside- 
rou em Ponta Delgada, que o 
Corpo Nacional 
de Escutas, corn mais de 70 ag^u- 
pamentos nos Açores, desempe- 
nha um papel de grande relevân- 
cia na formaçâo integral dos 
jovens, desenvolvendo todo o ano, 
uma actividade intensa na ocu- 
paçâo juvenil, na mobilizaçâo para 
a solidariedade, e até no apoio à 
protecçâo civil e segurança das 
populaçôes. 
O présidente, que falava na cerimônia de 
assinatura de um protocole relative à insta- 
laçào de postos de informaçào juvenil nas 
sedes do Corpo Nacional de Escutas nos 
Açores, relevou ainda o facto de o 
Escutismo fomentar o intercâmbio juvenil 
nas ilhas e dos jovens açorianos corn 
outras regiôes, proporcionando novas 

Escuteiros precisou que o Governo tudo 
deve fazer - e tudo o que se encontra ao 
seu alcance tem sido feito - para que o 
CNE encontre nos Açores um contexte 
facilitador do seu desenvolvimento, sendo 
corn muito orgulho que o présidente veri- 
fica que é nos Açores que se encontra a 
maior percentagem de penetraçâo do 
Escutismo, salientando-se, em particular, 
os agrupamentos de Escuteiros Maritimes 
dos Açores, que sào os maiores de 
Portugal. 
O présidente reafirmou o compromisse do 
seu Governo no apoio ao Movimento 
Escutista, desde logo ao funcionamento do 
CNE, assumindo o reforço da sua con- 
tribuiçào financeira, que este ano jâ foi 
superior a 200 mil euros, para o financia- 
mento do respective piano de iniciativas, 
bem como para o melhoramento e ocu- 
paçâo de instalaçôes e locals adequados às 
actividades escutistas. O Governo, tam- 

aprendizagens de vida, vivências de 
valores fundamentals e estimulando a par- 
ticipaçâo civica. 
Carlos César, exprimindo o seu maior 
apreço pelo trabalho continuado dos 

bém, tomou o compromisse de apoiar as 
obras de beneficiaçào'da sede do CNE na 
Terceira, bem como o financiamento do 
importante cruzeiro nos mares dos Açores, 
no navio escuta “Niarchos”, em 2004, que 

mmmm{%s\277Qh77 

Fabrice nte de Enchidos 

nasceu da colaboraçâo dos Escuteiros 
Maritimes Açorianos corn os Escuteiros 
Maritimes Ingleses. 
Os escuteiros sào assim, na opiniào do 
présidente, um dos parceiros mais impor- 
tantes da politica de juventude do 
Governo, salientando os cases do associa- 
tivismo juvenil, tào dinâmico nos Açores, 
em que o escutismo représenta perte de 
metade dos jovens associados, da mobili- 
dade juvenil, tào necessâria à abertura de 
horizontes para a juventude açoriana, em 
que, em 2003, mais de cinco mil jovens 
açorianos beneficiaram de programas do 
Governo Regional, de mobilidade dentro 
dos Açores, para o Continente, para a 
Europa, e, pela primeira vez, corn os 
Estados Unidos e Canada, da ocupaçào 
dos tempos livres, que este ano envolveu 
quatre mil jovens em acçôes ambientais, 
ou nas areas da ciência e tecnologia, do 
turismo, da participaçâo solidâria, que este 
ano, em acçôes de formaçâo profissional, 
de orientaçâo vocacional de estâgios 
profissionais e reconversâo, vai chegar a 10 
mil jovens, e da informaçào juvenil, que, 
corn a assinatura do protocole corn o 

CNE, estenderâ a Rede Regional de 
Informaçào Juvenil a todos os Açores, corn 
mais de 80 postos e centros. 
Relativamente aos postos de informaçào 
juvenil hoje protocolados, que envolvem 
um investimento püblico da ordem dos 
115 mil euros, Carlos César acentuou que 
o objective, é o de contrariar déterminis- 
mes sociais que possam condicionar o 
sucesso de vida de jovens açorianos e o de 
participar corn eles, na construçâo do seu 
percurso, proporcionando uma infor- 
maçâo orientadora e facilitadora. 
No final da sua intervençâo, o présidente 
referiu que o seu Governo, tal como o 
caminho traçado pelo fundador do 
Escutismo, estâ procurando promover 
na juventude um ponto de equilibrio 
saudâvel entre individualismo e vida 
solidâria e em comunidade, desenvol- 
vendo referenciais culturais e de 
sociedade que forjem convicçôes, fomen- 
tando a afectividade, a diversidade e o 
respeito pela diferença, superando 
angüstias face ao future e fazendo jâ do 
présente um momento de cidadania 
juvenil activa. 

SUnply i"be- 

(416) 439-0000 
Limited thne offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. 

EMCOMENDE a sua Pizza com o 
famoso canadiam PARMIGIANO^ 

para um SABOil SUPERIOR pelo preço de um sô ingrediente 
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Associaçâo Migrante de Barceles 
grande êxite em Pertugal 
Digressâo a Portugal, 
Grupo Folclorico da 
Associaçâo Migrante de 
Barcelos 

O 5o. ano de actividades da 
Associaçâo Migrante de Barcelos 
C.Centre, em Toronto, foram e estâo 
a ser festejados corn uma bêla prenda. 
O êxito da ida a Portugal, uma 
digressâo que constituiu um sucesso 
em todos os aspectos. 
O grupo chegou ao Aeroporto Dr. Sâ 
Carneiro no Porto dia 19 de Julho, na 
SATA Internacional. 
No dia 23, sairam de Barcelos para V. 
N. de Gaia, em visita oficial à 
Federaçâo do Folclore Português. 
Depois da recepçâo, almoçaram 
nesta cidade, seguindo-se uma visita 
às caves da Porto - Sandeman, em V. 
N. Gaia. 
No dia 24, actuaram de manhâ na 
Feira de Barcelos, integrados no pro- 
grama do Festival do Rio 2003. 
Almoçaram na Sta. Casa da 
Misericôrdia de Barcelos, seguido-se 

nova actuaçâo. 
No dia imediato,- participaram no 
Arraial Minhoto, integrado no pro- 
grama do Festival do Rio 2003, em 
Gamil, Barcelos. 
E, no dia 26, sairam de Barcelos para 
Alvito S. Pedro, para um jantar de 
convivio com os restantes grupos. A 
noite, -saida para Barcelinhos, onde 
actuaram no Festival do Rio 2003. 
No dia 27, partiram de Barcelos 
para Martim, para participar no 
Festival Nacional de Folclore. 
Depois, -sairam para Martim para 
Airô, para actuar na festa de N. Sra. 
do Rosârio. 
No dia 30, estiveram na recepçâo ofi- 
cial ao Grupo Folclorico na Câmara 
Municipal de Barcelos. O Rancho 
fechou O mês actuando na Feira do 
Artesanato de Barcelos, organizada 
pela C. M. de Barcelos. 
No dia 1 de Agosto, estiveram pré- 
sentes e participaram no Programa 
“Praça da Alegria”, da RTP 1-Porto. - 
No dia 3, concluiram as actuaçôes em 
Sequiade, nas festas de N. Sra. 
da Piedade. Uma digressâo para 
recordar. 

Uma eataçâo termina, k^o uma outra começa. 
Pasqualino, orgulhosamente, apresenta a nova 
cdecçio de Outono de 
Hugo Boss 
PalZileri 
Cinque 
e t^atos itaiianoa de Jrmston & Murphy / 

34 CLINTON ST. mesmo a sul da 

College - TEL: 416333.3923 

E-MAIL: FRANK@PASQPALINO.CA 

Pasqualino - mais do que uma loja de artigos pat a'. ^ N 
homem. é uma forma de vida! \ N 
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1° lançamento 
Discogrâfico do 
Grupo de Cantares 
da A. M. Barcelos. 
No passade Sâbado, 20 de Setembro de 
2003, no Portugal Mix, em Toronto, foi 
feito O lançamento oficial do 1° trabalho 
discogrâfico do Grupo de Cantares da A. 
M. Barcelos C.C., intitulado, “Cantares”. 
Foi em plena Dundas Street West, entre a 
Ossington e Dovercourt que, por volta das 
17:00 horas, este Grupo de Cantares 
Tradicionais desfilou, rua fora, por entre 
palmas e palavras de apreço, exibindo aos 
curiosos, as cantigas que outrera ale- 
gravam as aldeias portuguesas, depois dos 
afazeres do campo. 
Jâ lâ dentro, Norberto de Sousa, 
Présidente da Assembleia Gérai desta 
agremiaçào, e depois de dar as boas vin- 
das aos présentes, resumidamente expli- 
cou como nasceu e se desenvolveu este tra- 
balho. Dirigiu palavras de agradecimento 
a todos aqueles que trabalharam a fio 
neste projecto. 
Foi a vez de Carlos Miranda, Director 
Técnico/ Coordenador do Grupo, fazer 
uma pequena alusâo ao trabalho apresen- 
tado. Agradeceu a todo o Grupo e 
demais colaboradores. 
No final, e bem à moda minhota, o Grupo 
continuou a deliciar as dezenas de pessoas 
que espreitavam por onde podiam, para 
que os podessem apreciar. 
De salientar a presença de José 
Eustâquio, Présidente do Executivo da 
ACAPO, que se associou à festa de um dos 
membros da Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontario, que 
sè tem vindo a destacar na comunidade. 
Mais tarde ainda, todos romaram até à 
sede social, onde se iniciava uma 
Sardinhada Minhota que, e nâo fugindo à 
tradiçâo, terminaria sô de madrugada. 

Grupo de Cantares A. M. 
Barcelos C. C. 

Historial 
Tudo começou durante o inverno de 
2000/2001. Nesta altura pensava-se na 
estreia do rancho folclôrico desta associ- 
açào, que se preparava em ensaios 
semanais, mas para tal, faltavam os trajos 
folclôricos que estavam a ser confecciona- 
dos em Portugal. 
Organizado um sarrabulho, no dia 10 de 
Março de 2001, para angariaçâo de fundos 
dos ditos trajos, pensou-se que para além 

Vanessa Saraitia mm o actor Aleluia 
(Tenecas), no pmgrama Praça da Alegria na 
RTP-Porto 

do D. J., poder-se-ia abrilhantar a noite 
corn algo bem tradicional, para juntar aos 
tào populates Rojôes à moda do Minho. 
Jâ dispondo das vozes e dos müsicos, e 
sabendo de antemâo que todos estes ele- 
mentos estavam dispostos a exibir aquilo 
que noutros tempos cantaram e tocaram 
nas suas terras de origem, foi um pequeno 
passo, e alguns retoques, para a apresen- 
taçào em püblico. 
Recebido corn muito agrado pelos pré- 
sentes, foi o gosto por représentât e dar con- 
tinuidade aos costumes de outros tempos, 
que se fez a manutençào deste grupo de 
cantares tradicionais, até aos dias de hoje. 
Tem participado em picniques e outros 
eventos comunitârios, corn destaque para 
a participaçâo nos festejos da semana de 
Portugal, organizado pela Aliança dos 
Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontario, em Junho de 2001. 
Exibe müsicas tradicionais e populates das 
mais variadas regiôes de Portugal, corn 
predominâneia da regiào Minhota. Este 
grupo é composte por 25 elementos que, 
para além das vozes, exibem os seguintes 
instrumentos: 
• Concertina 
• Bombo 
• Acordeào 
• Flauta de Cana 
• Violào 
• Ferrinhos 
• Viola Braguesa 
• Reco-Reco 
• Cavaquinhos 
• Pandeireta 

“Inclui-mo-lo no maior grupo de redes: GSM Nrtwork” 
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Grupo Folclôrico da A.M. 
Barcelos C.C. 

Historial 
O Grupo Folclôrico da Associaçâo 
Migrante de Barcelos Community 
Centre, Toronto - Ontario, Canada, 
représenta a regiào do Baixo Minho - 
Portugal. 
Este Grupo Folclôrico foi Fundado em 
Abril de 2000 em Toronto, por um grupo 
de amigos ligados a esta associaçâo, com 
o intuito de divulgar a etnografia e o fol- 
clore desta importante regiào de 
Portugal, em terras Canadianas. 
Desde a sua fundaçâo, que este grupo 
sempre teve a grande preocupaçâo de 
divulgar com rigor as tradiçôes desta 
regiào, quer nas danças e cantares, usos e 
costumes e Trajos. 
Nesta vertente, e porque as gentes 
minhotas dependiam essencialmente da 
agricultura, os trajos que representam a 
época de entre 1800 até sensivelmente 
1912, retratam o quatidiano dessas 
gentes. 
Destacamos os Trajos de Barcelos, 
denominados de “Ir à Feira ou 
Domingueiros”, de “Luxo” e de 
“Camponeses”. 
De V. N. de Famalicào o trajo de “Olhar 
o Gado”. 
De Braga o “Trajo de Sequeira” e 
“Valdeste”. 
De Guimarâes o trajo de “ Encosta ou 
Domingueiro”. 
As danças sâo tipicamente desta regiào. 

de onde se destacam, Lima de Goios, 
Valentim, Chula de Barqueiros e Malhâo 
de Roda. Na sua vida dedicada ao fol- 
clore, o Dr. Pedro Homem de Melo, 
escreveu numa das suas obras; “ Em 
Barcelos tudo sâo malhôes, até o prôprio 
vira”. 
Este Grupo Folclôrico estreou-se a 20 de 
Outubro de 2001, assinalando o aniver- 
sârio da Associaçâo Migrante de 
Barcelos C.C. em Toronto. 
Tem participado em festas, picnics e em 
inümeros eventos culturais dos quais 
destacamos: 
• 1° e 2° Encontro de Cantares dos Reis, 
que se realiza anualmente em 
Janeiro, em Toronto. 

• Desfile de trajos- Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do Ontario, em 
Maio de 2002, em Toronto. 
• 1° Festival Internacional de Folclore do 
Rancho Folclôrico “A LIRA” em Newark- 
New Jersey, EUA, em Setembro de 
2002, nesta que foi a internacionalizaçào 
oficial deste grupo. 
• Organizou o seu 1° Festival 
Internacional de Folclore “ Galo 2003 “ 

no dia 29 de Março de 2003, em Toronto. 
• 23° Festival Internacional de Folclore “ 
RIO 2003 “ em Barcelos, Portugal, no dia 

26 de Julho de 2003. 
• Pro^ama “ Praça da Alegria “ da 

RTP, em Portugal, no dia 1 de Agosto de 
2003. 
• Este Grupo Folclôrico é federado na 
Federaçâo do Folclore Português, desde 
04 de Maio de 2002. 
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FPCBP Jantar Anual e 
Boisas de Estudo 
Os membros de Direcçâo da 
Federaçâo dos Comerciantes e 
Pronssionais Portugueses 
(FPCBP), José Carlos Freire e 
Aida Neves, recordam que o 
Jantar Anual da FPCBP é a 8 de 
Novembre de 2003 e convidam 
aos estudantes luso-canadianos 
para que se inscrevam de modo a 
que possam usufruir da possibili- 
dade de uma Boisa de Estudo. 
Naturalmente, estes membros da 
FPCBP apelaram também aos comer- 

ciantes, industrials e empresârios, para 
que contribuam com as suas generosas 
dâdivas para as Boisas de Estudo, quan- 
tas mais melhor. A FPCBP foi a pioneira 
na entrega de Boisas de Estudo aos 
jovens estudantes luso-canadianos. 
O Jantar Anual da FPCBP, dia 8 de 
Novembro, tem a sua recepçâo pelas 
18h30 e terâ lugar no Pearson 
Community Centre, em Brampton. 
Contactos, informaçôes e inscriçôes; 
416 537-8874, ou Fax: 416 537-9706, ou: 
fpcbp@bellnet.ca, ou: www.fpcbp.com 

Site oferece apoio juridico 
gratuite para emigrautes 
Os émigrantes portugueses podem 
a partir de agora beneficiar de 
apoio juridico gratuito on-line 
através do JuriLuso, serviço 
disponivel no Lusoplanet.com, site 
de informaçâo destinado aos por- 
tugueses residentes no estrangeiro 
e sedeado em França. 
O serviço, que sera assegurado pela advo- 
gada portuguesa Cristina Coelho, pré- 
tende "ajudar os émigrantes a esclarecer 
algumas düvidas juridicas directamente 
relacionadas corn a sua condiçào de resi- 
dentes no estrangeiro", disse à Agência 

Lusa Jorge Rodrigues Ruivo, responsâvel 
pela criaçâo do serviço. 
Ainda em fase de arranque, o JuriLuso 
prevê a divulgaçào de informaçôes juridi- 
cas dedicadas às comunidades portugue- 
sas sob forma de textos, artigos e noticias. 
Os utentes do serviço podem ainda fazer 
consultas on-line bastando para tal utilizar 
o formulârio de pergunta existente no 
JuriLuso ou via e-mail para o endereço 
lusoplanet@free.fr. 
A resposta sera enviada simultaneamente 
ao requerente por e-mail e inserida na 
secçâo JuriLuso. 

Ervanària Açores 
^ 529 Rogers Road [S 
I Produtos Naturals e Espirituais ® 

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

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os sens 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 

Santa Cecflia 
homenageada pela Banda 
lira de N. Sra. De Fàtima 
A Banda Lira de Nossa Senhora 
de Fâtima, da Igreja de Santa 
Inès, em Toronto, realiza a 22 e 
23 de Novembro, as grandes Tes- 
tas em Honra de Santa Cecilia, a 
Padroeira dos Müsicos. 
A festa terâ lugar no salâo da 
Igreja de Santa Inès e tem, como ’ 
Mordoma, a jovem Irene 
Loureiro, também membre da 
Banda. 
No Domingo, dia 23, às 13h00, a Missa, 
seguida da Procissâo de Santa Cecilia. 
Depois do jantar de convivio, a Banda 
do Senhor Santo Cristo darâ um concer- 
to aos présentes e, para fechar, bavera 
exibiçôes de folclore e müsica para 
dançar. 

Luis Baptis, 0 Tocador de 
todas as guitarras 

LUIS BAPTIS lança novo CD intitulado 
“Timbre” onde a diversidade dos instru- 
mentos pertencentes às mais variadas 
regiôes do pais e a mistura dos estilos musi- 
cais surpreende e seduz. 
Este novo trabalho gravado a solo reüne 
pela primeira vez todas as violas 
portuguesas. 
A cada uma das violas corresponde um 
tema, gravado sem dobragem, dando assim 
ao pùblico a oportunidade ùnica de desco- 
brir o timbre, o som, a harmonia peculiar a 
cada instrumento. 
“Timbre” é uma homenagem às violas por- 
tuguesas e à nossa müsica tradicional, das 
mais ricas da Europa. 
Sào 23 os temas, tradicionais e originais 
compostes e interpretados pelo guitarrista 
Luis Baptis, ao bandolim, guitarra por- 
tuguesa, braguesa, cavaquinhos, viola da 
terra, viola beiroa, viola toeira, viola cam- 
paniça, rajào, viola de arame da Madeira, 
viola da Terceira dos Açores e éiinda a gui- 
tarra clâssica. 
Inédite e surpreendente, “Timbre” révéla 
para o pùblico,- de uma forma original, 
acessivel e pedagôgica, a riqueza da cultura 
musical e das violas portuguesas desco- 
nhecidas de muitos. 
No pake, tem um universo de guitarras à 
sua volta. E todas désignais. Na forma e na 
sonoridade. Mas Luis Baptis consegue sem- 
pre, em cada espectâculo, arrancar delas 
sons diverses, difusos, mas sempre sons 
corn o mesmo virtuosismo. É um eximio 
tocador. 
Dos mais notâveis que o pais tem hoje. in 
Jornal de Noticias. 
Este "Timbre" é feito por doze instrumen- 

tes tradicionais portugueses que 
desfilam corn as suas sonoridades 
prôprias ao encontre de uma 
hegemonia harmonica. Em cada 
corda um acorde, onde a simpli- 
cidade casa corn a seriedade. 
Dessa uniâo feita de temas diver- 

ses, cada instrumento soa por si, e concorre 
para um resultado culturalmente homogé- 
neo. Um encontre feliz. in RDP, Antena 1 
It would be nearly impossible for an album 
to represent more passionately the nostal- 
gic soul of the Portuguese, than this one. 
This is an all instrumental album, played 
by one single person, with only an instru- 
ment at the time. But you almost can’t 
notice this, for the playing is so good that 
you really don,t need any other instrument 
accompanying it. in proGGnosis. 
«Um album que représenta uma ruptura 

que conduz o legado musical português ao 
futuro, e neste sentido é simultaneamente 
um marco de evoluçâo cultural que com 
dignidade e orgulho représenta Portugal 
além fronteiras. Uma prova cabal que a 
müsica portuguesa esta viva.» 
H. Gamenho. 
«Um dos müsicos mais originais da cultura 
tradicional portuguesa.» in DN Madeira 
Partindo da ideia de reunir os instrumen- 
tos de cordas utilizados na müsica tradi- 
cional portuguesa - aos quais se juntou uma 
guitarra clâssica - Luis Baptis criou, com 
argumentas populares, classicos e contem- 
porâneos, um trabalho singular no panora- 
ma musical português e internacional. Jâ 
com o seu anterior disco “Atipico” editado 
em 2001 e distribuido em varios paises - 
foram vendidos so no Estados Unidos 25 
000 exemplares - Luis Baptis surpreendeu 
ao juntar às violas portuguesas um trio de 
cordas clâssico, guitarra eléctrica, baixo e 
percussào. 

Contacto: Paula Moreira lbmed@clix.pt 
Tlm.: 96 353 23 37 - 96 51 32 160 
www.musiclbm.com 
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Duo SftOlINDAS em grande 
As irmâs Linda e Sâo Martinho, componentes do Duo SÂOLINDAS, doram um grando 
espoctâculo aos muitos amigos o admiradoros do sou trabaliio. 

Depots de um almoço saboroso e bem 
servido, Sào e Linda, bem acompanhadas 
por quatre bonitas dançarinas, e bem 
apoiadas por um circuito de video, deram 
aos présentes um bonito espectâculo, apre- 
sentando as suas novas cantigas do album 
"Sorrir", sempre corn sorrisos nos làbios... 
Fernando Sousa, da FPtv, foi o MC da 
festa e, Hernani Raposo, produtor do tra- 
balho fez o elogio da dupla, em registo de 
video. 
Num final empolgante, o Duo 
SAOLINDAS foi obrigado a repetir as 
cançôes para felicidade dos amigos e "afi- 
naçâo" das suas vozes. 
Um encerramento muito feliz e alegre. 
O Duo SAOLINDAS vai a seguir apresen- 
tar o seu trabalho no Portuguese Club of 

Oshawa, Sâbado, dia 4, pois têm obri- 
gaçào de pôr toda a gente a "Sorrir". 
O Duo SAOLINDAS vai prosseguir a 
caminhada um pouco por todo o lado, 
espalhando a sua alegria de viver, o gosto 
de cantar, e a simpatia que irradiam a todo 
o momento em paralelo corn o sorriso 
bonito. 
Em 1996, as irmàs Sâo e Linda lançaram o 
CD-"Poesia", logo a seguir, em 1998, o 
album "Te Agradeço" e, _ agora, este 
"Sorrir" bem conseguido e de agrado 
certo. 
Para contactos, liguem; 416 241-6299, ou : 
duosaolindas@msn.com 
Os nossos parabéns, Linda e Sâo, corn o 
desejo de muitos sucessos. 

JMC/Bemardete Gouveia 

ROMEIROS um livra que 
fazia falta 
o conhecido artista popular, Antônio 
Tabico, vai lançar o seu livro, 
ROMEIROS - A fé de um Povo, no pro- 
ximo dia 11 de Outubro, na Igreja de Sâo 
Mateus. 
A seguir, dia 21, Antonio Tabico vai a 
Ponta Delgada, Sâo Miguel, para a 
cerimonia de apresentaçâo do livro na 
Câraara Municipal de Ponta Delgada, 
sob a presidência da Dra. Berta Cardoso. 
Antônio Tabico esta de parabéns pelo 
maravilhoso livro que escreveu e vai 
lançar, pela qualidade da impressâo, cor 
e historial, e como prenda aos pioneiros 
portugueses que tanto percorreram a pé 
as "freguesias desta gigantesca terra* 
para encontrarem o pâo de cada dia e o 
sucesso. Cada um à sua maneira, nâo 
deixa de ser um ROMEIRO, pela 
coragem, fé e esperança. 

Para participarem na festa de apresen- 
taçào do livro "Romeiros - A Fé de um 
Povo", contactem Antônio Tabico, pelo 
telefone; 416 533-5485, ou a Igreja de Sâo 
Mateus, em Toronto. 

JMC 

flatta s^^^nçaâoes 
Sales Representative 

HOMELIFE/GAIXERIA REALTY INC. 

1245 DUPONT ST, STE. 35B 

TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

ÜNHADumnA: 647~271~7234 
EscRirano: 416-535-8000 • FAX:416 -539-9223 

EMAIL magoncalves@trabneLcom 

Casa irapecàvel, despegada de um l.nln 
tem sido tratada corn muito carinho 
Coüinha espaçosa em carvalho cniii 'baik- 
sptasF',balcâo e chào em cerâmir a nmi 
sâida para o terraço. 3 quartos dr ïama, 2 
casas de banho modernas, tijolo iiovi i, 
mâquma de aquecimento e ar coiidic lona- 
do de lun ano, sistema de alarme • 
garagem para 2 carros. Contactc-nu' pai.i 
mais detalhes ou faça uma \ 1-1I.1' 

Caledonia/IMorte da St. Clair 
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Crônica à disiâncla 
Sempre em trente 
O Partido Social Democrata da Madeira 
tomou a iniciativa de, legitimamente 
através da Assembleia Legislativa 
Regional, desencadear um processo de 
revisào constitucional no tocante às 
Autonomias insulares, cuja Resoluçào foi 
publicada hâ um certo tempo no «Diârio 
da Repùblica». 
Porque se trata do objectivo nacional 
honesto e necessârio, de pôr termo ao 
«contencioso das Autonomias», o 
PSD/Madeira cedeu nalgumas questôes, 
sem no entanto deixar de continuât a lutar 
por estas no futuro, a fim de ser obtido um 
consenso entre os Partidos democrâticos - 
os totalitârios nâo contam para o efeito. 
O projecto aprovado pela Assembleia 
Legislativa da Madeira nâo admite mais 
cedências. Ou é o aprovado, ou novas for- 
mas de luta virâo a ser desencadeadas. 
Pelo que sâo totalmente inôcuas para o 
efeito, afirmaçôes ridiculas e risiveis de 
deturpaçâo da realidade por parte dos sec- 
tores politicos coloniaüstas, os quais, sob a 
capa de uma falsa «antecipaçào» e dene- 
grindo as iniciativas consensualmente 
calendarizadas pelo Parlamento da Regiâo 
Autônoma, nâo materializaram coisa algu- 
ma, nem sequer o prôprio processo de 
revisâo. 
O Partido Social Democrata da Madeira 
mantém o seu compromisso de uma lei 
eleitoral regional mais justa, sem «deputa- 
dos administrativos», mas dependente de 
ser aprovado o projecto tal quai a 
Assembleia Legislativa da Madeira deli- 
neou. 
Por isto, dois principios se impôem desde 

Jâ. Primeiro, a nâo aceitaçâo de «leis 
eleitorais» que visem prejudicar a repre- 
sentatividade eleitoral do PSD/Madeira; 
que visem manter um enorme numéro de 
Deputados para garantir lugar a forças 
anti-democrâticas de quase nula represen- 
tatividade e para «administrativamente» 
eleger Deputados da Oposiçâo; que sejam 
pretexto para o Partido Socialista 
colonialista nâo fazer a revisâo constitu- 
cional, como tudo indicia. 
Segundo, dada a situaçâo a que chegou o 
regime politico da III Repùblica, o PSD da 
Madeira nâo aceita «revisôes cirùrgicas» 
que se repercutiriam tragicamente tam- 
bém no territôrio antônomo português da 
Regiâo, e cujas consequências empurra- 
riam Portugal para uma crise de gravidade 
sem precedentes, na Europa a 25, incluso 
para a possibilidade de confrontes muito 
séries hâ trinta anos sustidos. Pelo que tem 
a palavra moderadora, o Senhor 
Présidente da Repùblica. 
Mas, para além desta questâo de fundo, hâ 
que exprimir satisfaçâo pelos indicadores 
nacionais e internacionais que vêm espe- 
Ihando o forte crescimento sustentado da 
Regiâo Autônoma da Madeira. 
A estratégia de investimento nâo sofrerâ 
alteraçôes, independentemente da 
situaçâo nacional herdada dos socialistas, 
e nem se perderâ tempo corn as habituais 
mediocridades sabotadoras, desen- 
cadeadas em certos meios da Madeira, as 
quais é tempo de sô merecerem o desprezo 
do Povo Madeirense. 
Realçe-'se o dinamismo da Administraçâo 
Regional e Local, bem como das 

Sociedades de 
Desenvolvimento. E merece 
todo o apoio, o Vice- 
Presidente do Governo 
Regional, cargo uma vez 
mais na mira dos ataques 
daqueles que, condenados 
ao insucesso, visam tentar destruir o 
PSD/Madeira por dentro. 
Nâo pararemos dé continuar a apresentar 
obra ao Povo Madeirense, como é de obri- 
gaçâo democrâtica, bem como persistire- 
mos no combate aos Partidos da caricata e 
analfabeta «esquerda» local colonialista 
que, corn os seus arregimentados falsos 
«independentes», insistirâo em nâo 
dizer coisa corn coisa, pelo menos até às 
eleiçôes regionais, corn a cumplicidade 
de certa «comunicaçào social» de igual 
«qualidade». 
Deus livre a Regiâo de ser «governada» 
por tal gente! 
Entretanto, prosseguirâo as Reformas nos 
sectores regionais onde se impôem, corn 
absoluta indiferença ante pressées corpo- 
rativas, pois defendemos o aperfeiçoamen- 
to do regime democrâtico contra corpora- 
tivismos em qualquer ârea, seja esta quai 
for. 
Assim, actuar-se -à, sô e apenas, em prol 
do Bem Comum do Povo Madeirense, 
defendendo os Direitos de todos e de cada 
um dos cidadàos, bem como propiciando 
o cumprimento dos respectivos Deveres. 
É importante realçar também que a defesa 
das serras da Madeira constitui sempre 
uma das grandes prioridades, pelo que 
foram tomadas medidas e cuidados leva- 

dos a cabo corn sucesso, apesar 
de as forças politicas falsamente 
ditas «revolucionârias», procu- 
rarem em torn fascista destruir a 
defesa do Patrimônio Ecolôgico 
do arquipélago. 
O reconhecimento internacional 

do sucesso que vem sendo a evoluçào da 
Regiâo Autônoma da Madeira, designou- 
nos como Regiâo Europeia 2004. 
Corn tal distinçâo, tudo se irâ fazer para 
projectar ainda mais o nosso arquipélago. 
Uma referêneia ao Governo da Repùblica 
por ter feito Honras, prestadas a titulo pôs- 
tumo ao Português e Militar que foi 
Maggiolo Gouveia, assassinado pela 
Fretilin de Timor. 
Os Portugueses protestam e desprezam 
contundentemente, reacçôes covardes e 
anti-nacionais de individuos socialistas e 
comunistas, entre os quais militares de 
comportamento vergonhoso, impune ou 
«amnistiado», bem como de gente que 
dévia ter vergonha na cara, alguns inimi- 
gos da Autonomia Politica da Madeira, e 
que sâo ridiculos exibicionistas de mâ-fé 
ao virem a pùblico contra esta iniciativa 
justa do Governo centro-direita de Lisboa. 
Termino este escrito corn um agradeci- 
mento a todos os que contribuiram para os 
grandes sucessos que tornaram a ser a 
Pesta do Châo da Lagoa e a Festa da 
Juventude, bem como à populaçào que 
vem comparecendo significativamente às 
cerimônias pùblicas de entrada em fun- 
cionamento das novas infraestruturas 
sucessivamente postas ao Serviço do Povo 
Madeirense. 

Grapo “Voz da Saudade” 
homenageado 

Na sua mais recente deslocaçâo 
aos Estados Unidos, que teve 
lugar no passado sâbado, dia 20 
de Setembro, o Grupo "Voz da 
Saudade" foi homenageado pela 
Câmara Municipal de Fall River 
corn uma Citaçâo de Mérito. 
No decorrer de uma actuaçâo 
brilhante perante mais de 500 
espectadores, o empresârio 
Liberal Silva fez a leitura e a 
apresentaçâo oficial do encômio 
em nome do Mayor da Cidade, 
Edward M. Lambert, Jr. 
O Grupo "Voz da Saudade" é originârio 
da regiâo da capital nacional do Canadâ, 

e é composto por cerca de trinta 
elementos, incluindo vozes femininas e 
masculinas, seis mùsicos e quatro assis- 
tentes técnicos. Os seus membros sâo, 
na sua grande maioria, émigrantes aço- 
rianos radicados no Canadâ. 
Esta é a segunda Citaçâo de Mérito que 
o Grupo recebe no mesmo ano. A 
primeira foi-lhes atribuida no mes de 
Abril pela Cidade de Lowell, na pessoa 
de Rita Mercier, Mayor daquela cidade. 
Pela Secçâo de Relaçôes Pùblicas - 
Grupo "Voz da Saudade" 
Ottawa, Canadâ. 

Winterfesr2004, em 
Santa Clara, Cuba 
Happy Travellers e CIRV-fm 
orgulhosamente realizam o tradi- 
cional Winterfest'2004, em Santa 
Clara, no Hotel Melià Cayo, Santa 
Maria, Cuba. 

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

Un PEQUQflO PflPOl'SO 5 ESTPELOS fl SUfl ESPEPfl! 

1 semana, desde $1.310.00 dôlares + taxas. 
2 semanas, desde $ 2.125.00 delates + taxas. 

Contacte hoje mesmo a Happy 
Travellers e reserve o seu lugar: 

416 531-5000 
Tenha merecidas férias nas areias quentes de uma 
praia virgem, num complexe de luxo corn o mâximo 
de conforto. 
Tony Melo, dos Starlight, convida-os a participarem na 
festa do Winterfest'2004, animada por si e mais um 
leque de magnificos artistas. 

H»PPV 
itaotUw 
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O conhecido Berardo Mascioli, 
desde sempre colaborador do 
Vereador Mario Silva, quer nas 
campanhas, quer como assessor 
na Câmara Municipal de Toronto, 
é candidato a 
Vereador/Conselheiro pela area 
da Lakeshore/Etobicoke, uma 
zona onde residem muitos por- 
tugueses e sens apoi^Lntes. Quinta- 
feira passada, num jantar de 
angariaçâo de fundos para a cam- 
panha de Berardo, no Renascence 
C. Centre, em Mississauga, grande 
parte dos présentes eram por- 
tug^eses. Naturalmente, Mario 
Silva e Ana Bailâo, companheiros 
de muitos anos na City Hall e no 
dia-a-dia, estiveram no jantar 
dando o seu apoio incondicional a 
Berardo Mascioli. O Mestre de 
Cerimônias foi o industrial e 
empresârio Luso-Canadiano 
Manuel da Costa que agradeceu a 
presença de todos, fez o elogio ao 

candidato e a apresentaçâo da 
oradora oficial, a The Honourable 
Judy Sgro, M.P., Adjunta do 
Primeiro Ministro que, corn toda a 
simplicidade e simpatia, falou da 
carreira de Berardo, incitou ao 
voto nele e na Ana Bailâo, e dese- 
jou que Mario Silva lhe faça com- 
panhia em Ottawa. 
Para fechar, o sempre risonho e confiante 
Berardo Mascioli, dirigin-se aos amigos 
présentes, agradecendo do o apoio e 
amizade de todos. Prometeu lutar por 
uma cidade mais limpa, segura e progres- 

siva. Finalizou, pedindo o voto de todos 
dia 10 de Novembro, para que... "Get Real 

Results"! 
Para contactes: 416-503-8400, ou 
www.mascioli.ca, ou bmascioli@sympatico.ca 
A seguir, no Domingo, em casa do Manuel 
da Costa, teve lugar um convivio de ami- 
gos e apoiantes de Berardo Mascioli. O 
anfitriâo explicou aos présentes as razôes 
do seu apoio a Berardo: "Dou o meu apoio 
ao Berardo porque lhe reconheço quali- 

dades para ser o melhor conselheiro para a 
nossa comunidade Etobicoke/Lakeshore". 
Berardo tem uma experiência de 9 anos na 
City Hall e conhece centenas de progra- 
mas oficiais para apoios e melhoramentos. 
Ele vive em Etobicoke com a mulher e très 

filhos. 
Tem como metas, "limpar" a zona, revi- 
talizar Etobicoke e dar assistência aos 
pequenos comerciantes da area. 

JMC 

Tony Nabiço, Berardo Mascioli, Augusto Pires, Fâtima Pinheirdy 

CristirigJlilarques e Ana Bailâo. 

Berardo Mascioli candidato em 
Lakeshore/Etobicoke 

ANA PATRICIA lança novo album 
no Centro Cultural Português de 
Mississauga, Domingo, dia 5 de 
Outubro, corn inicio às 15h30. Uma 
das meninas bonitas da cançâo da 
Comunidade portuguesa, apresenta o 
seu segundo trabalho gravado, intitu- 
lado "Livre", tendo também no espec- 
tâculo a companhia amiga dos colegas 
Emily Melo, Steve Vieira, Tiffany 
Costa e Mara Tavares. Para 
informaçôes, contactem pelo 
telefone: 1-905 525-4293, ou : 
www.anapatricia.com, ou : 
anapatriciaonline@hotmail.com 
Bilhetes à venda na Alves Meats- 
Hamilton; Caldense Bakery-Oakville; 
CCPM-Mississauga; Portuguese Book 
Store-Toronto e, Portugal Mix- 
Toronto. 
Parabéns, Ana Patricia. Votos de 
muito sucesso para ti. 

Travel & Tours 

Tel.: 416-516-8336 
rax: 416-516-7724 

E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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Dos Santos a vergonha da Banda 

Guiné-Bissau 

Henrique Rosa e Artur Sanha escolhidos 
polo Comité Militar guineense 

quL asctauo aiu • • 

As opinioes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opinioes do jornal 0 Milénio. 

Os militares que lideraram o golpe 
de Estado de 14 de Setembro na 
Guiné-Bissau nomearam os novos 
Présidente e primeiro-ministro. 
Henrique Rosa e Artur Sanha sâo 
os novos chefes de Estado e de 
Governo, respectivamente. 
O Présidente da Repùblica interino, de 48 
anos, era até agora consul honorârio da 

Bélgica, em Bissau, e dirigiu a comissào 
eleitoral em 1994. Henrique Rosa é um 
comerciante e homem ligado à Igreja 
Catolica. 
O papel do Chefe de Estado interino sera 
reduzido, tendo em conta que o Comité 
Militar para a Reposiçâo da Ordem 
Constitucional e Democrâtica 
(CMROCD) jâ anunciou que se manterâ 
vigilante e corn poderes deliberativos. 
Para o cargo de primeiro-ministro, o 
CMROCD escolheu Artur Sanha. 
Secretârio-geral do Partido da Renovaçâo 
Social (PRS), fundado pelo ex-chefe de 
Estado, Kumba lalâ, em 1992. 
De etnia Balanta - a mesma a que per- 
tence o Présidente deposto, a maioria das 
chefias militares que estiveram por detrâs 
do golpe de 14 de Setembro e 30 por 
cento da sociedade guineense - Artur 
Sanhâ poderâ ser visto como um elemen- 
to de "equilibrio". 

A Imprensa angolana e internacional, foi 
surpreendida esta semana corn a recente 
nomeacao do homem de negôcios francês, 
Pierre Falcone, para conselheiro da 
embaixada de Angola junto da UNESCO. 
Pierre Falcone lidera a lista do escandaloso 
caso conhecido por " Angolagate " em 
Paris Franca, onde responde ao processo 
judicial que envolve o trâfico de armas para 
Angola, corrupçâo, evasâo fiscal e lavagem 
de dinheiro. 
Nesta mesma lista encontra-se os nomes de 
altos dirigentes angolanos e de Franca den- 
tre des o prôprio Présidente da Repùblica 
de Angola, José Eduardo dos Santos, 
Joaquim David na altura Director gérai da 
Sonangol, Elisio de Figueiredo, actual 
-embaixador de Angola em Singapura, 
Malâsia e na Coreia do Sul, o ex-ministro 
francês Charles Pasqua tendo recebido di- 
nheiro de recompensa no negôcio de 
armadas traficadas para Angola pela 
sociedade Brenco de Falcone. Outros argui- 
dos do mesmo processo foram sucessiva- 
mente, Jean Chrisphe Miterrand filho do 
antigo présidente da França, François 
Miterrand , e um general francês cuja iden- 
tidade nâo havia sido revelada, entre uma 
longa lista de outras pessoas. 
O governo esclareceu no seu comunicado 
que a nomeaçâo de Pierre Falcone como 
agente do Estado angolano nâo prètendia 
obstruir a justiça francesa mas sim fazer jus 
ao prindpio da presunçâo da inocência...e 
fazer readquirir as imunidades pessoais e 
funcionais de quem actuou por sua conta e 
mandato. 
Curiosamente, a pagina de Pierre Falcone 
na internet abre com uma citaçâo do 

Présidente angolano, referindo-se aos prés- 
timos do empresârio em prol da soberania 
nacional. As ünicas fotos disponiveis no 
site, sâo precisamente as de Falcone e José 
Eduardo dos Santos, jâ que as demais, ape- 
sar de anunciadas, como por exemplo da 
sua familia e residência no Arizona, estâo 
fechadas. 
Sobre o empresârio francês continuam a 
chegar â imprensa internacional mais reve- 
laçôes sobre a sua vida privada e empre- 
sarial. Pierre Falcone é apontado como um 
homem corn negôcios na Europa do Leste, 
em Africa, no Médio Oriente e na América 
Latina. 
Tem filial na Colombia, a Brenco Coren 
AS- Bogot que estâ sob investigaçâo das 
autoridades colombianas por ligaçôes con- 
tratuais corn a companhia francesa- 
SOFREMI- que por sua vez estâ sob alçada 
policial por crime de burla na venda de 
equipamentos de transmissôes. Na 
Colombia, de onde sua mâe é originâria, 
Falcone celebrou ainda outros contratos 
corn entidades estatais e adquiriu parte de 
um grupo de hotéis. 
Pierre Joseph Falcone de 46 anos de idade, 
estâ sob investigaçâo por alegada compra 
de aviôes e de outras armas para o governo 
de Angola num valor calculado em mais de 
600 milhôes de dôlares durante a guerra 
civil angolana num negôcio que ficou co- 
nhecido por "Angolagate". A Brenco 
Internacional, propriedade de Pierre 
Falcone, foi recentemente convidada pelas 
Forças Armadas Angolanas a participar 
num concurso limitado para fornecimen- 
tos de meios logisticos. Em Angola, 
Falcone possui ainda interesses no bloco 

petrolifero 33, através da Falcone Oil. , 
Reacçôes 
O director gérai da Organizaçâo das 
Naçôes para Educaçâo, Ciência e Cultura 
(UNESCO), Koitchiro Matsuura, disse 
que a indicaçâo do traficante de armas 
francês, Pierre Falcone, como ministro 
conselheiro da missâo de Angola, colocou 
em risco a reputaçâo daquela organizaçâo 
mundial. 
Num comunicado, Koitchiro afirmou ter 
convocado os embaixadores de Angola e 
da França junto da UNESCO para lamen- 
tar a recente indicaçâo pelo governo de 
Luanda de Pierre Falcone, o principal sus- 
peito do maior escândalo do trâfico de 
armas em França. 
Por sua vez o présidente da UNITA, Isaias 
Samakuva reagiu a partir de Portugal onde 
se encontra de visita, que vai levar este 
assunto ao Parlamento angolano. 
Enquanto isso, cinco partidos da oposiçâo 
reagiram em conferência de imprensa esta 
terça-feira às justificaçôes do governo sobre 
a nomeaçâo do homem de negôcios 
francês, Pierre Falcone, para diplomacia 
angolana. 

Os lideres do PADEPA, da Frente para a 
Democracia, do Partido Angolano 
Independente, do PDA e do PLD, ao que 
parece, nâo ficaram satisfeitos corn os 
esclarecimentos que o governo fez a 
respeito na passada sexta-feira. Pelo menos 
é o que ficou entendido das declaraçôes a 
Voz da América de Luis Silva Cardoso, 
secretârio gérai do Partido de Apoio 
Democrâtico e Progresso de Angola, 
PADEPA. " O senhor Falcone é um trafi- 
cante de armas e criminoso de guerra. Ele 
nâo é nem nunca foi amigo do povo 
angolano. Nâo ajudou em nada o povo 
angolano. 
Entretanto informaçôes disponiveis aven- 
tam a possibilidade de o russo Arcadi 
Gaydamak, vir a ocupar um cargo na 
embaixada de Angola na Russia. Figura 
que igualmente consta do escândalo do 
Angolagate, o russo-israelita Gaydamak 
vive actualmente em Israel depois de ter 
fugido a justiça francesa no ano de 2000. 
Curiosamente, Pierre Falcone, o estreante 
diplomata de Angola, é um dos ausentes 
da Assembleia Gérai da UNESCO aberta 
esta segunda-feira em Paris. 

ERVANMA VnÔRIA inc. 
PRObUTOS NATURAIS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Murijue tmia entrevista coin o Natnristn Homeopata 
Aiitôuio Meticiro.% jn coin niiiitos anos tk experiêcia, 
que 0 pockni ajiidtir mi sohiçdo dos sens pn'oblemas. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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I Comunidade: 
Dia 3 de Outubro 
-Porto de Honra comemorativo do 26o. aniversàrio da Associaçâo Cultural do Minho de 

j Toronto. Info: 416 781-9290. 

Dia 4 de Outubro | 
-lo. Jantar do Divino Espirito Santo naCasa dos Açores. Info: 416 603-2900. | 
-Matança do Porco no Vasco da Gama de Brampton. Info: 905 453-4457. | 
-Toiros à Corda sâbado e domingo, em Dundalk e Southgate Township Road 22, da | 

j ganadaria de José Borges. Info: 519 923-0404. I 
I Jantar e apresentaçâo do Duo Saolindas no Clube Português de Oshawa. Contacte Liicia 
I Miguel-Lopæs, para réservas: 905 721-9656. 

-Festa de 26o. aniversârio da Associaçâo Cultural do Minho, na Casa do Benfica de 
Toronto. Baile com os Além Mar. Info: 416 781-9290, ou 416 261-1396. 
-Convivio especial da Academia do Bacalhau no New Casa Abril para apresentaçâo de cre- 
denciais ao Cônsul-Geral de Portugal. Info: 416 254-7060. 
-Noite de Gastronomia Madeirense no Canadian Madeira Club. Info: 416 533-2401. 
-Gala Dinner no Portuguese Cultural Center of Mississauga. Info: 905 286-1311. 
-Jantar de aniversârio da Casa dos Poveiros. Info: 416 588-1797. 
Jantar e convivio com "Amigos do Mar dos Açores". Baile com o EJ-Sound's Good 
Productions. Info: 416 532-3501. 
-Jantar de Gala do Arsenal do Minho no Lithuania Hall, comemorativo do 17o. aniver- 
sârio. Info: 416 588-4438. 
-Baile das Vindimas no Angrense de Toronto. Info: 416 537-1555. 

Dia 5 de Outubro 
-VII Almoço de aniversârio da Associaçâo Cultural Capelense do Ontârio. 
-Almoço e apresentaçâo do novo trabalho de Ana Patricia, no Clube Português de 
Mississauga. Info: 905 525-4293. 
-Festival de Folclore do Arsenal do Minho na St. Luke School com a participaçâo de 8 ran- 
chos. Info: 416 5884438. 

Dia 6 de Outubro 
-Noite de Informaçâo da Catholic Children's Aid Society, sobre “Fostering". Informaçôes 
por intermedio de Liz Pardal: 416 395-0558. 

Dia 7 de Outubro 
-Reuniao do Conselho de Présidentes da ACAPO na sede do Rancho da Nazaré, no 5745 
Coopers Blvd., em Mississauga, as 20h00. Info: 416 536-5961. 

Dia 10 de Outubro 
-Jantar de angariaçâo de fundos no Vasco da Gama de Brampton, para a campanha de 
Manuel Alexandre, nas Wards 1 & 5. Info: 905 874-6018. 

Dias 11 de Outubro 
-Peregrinaçâo ao Santuârio de Mary Lake, com continuaçâo no domingo, dia 12. 
Informaçôes na sua Parôquia. 
-Festa do 29o. aniversârio da Associaçâo Portuguesa de Sâo Miguel Arcanjo de Hamilton, 
no St. Elizabeth's Hall. Info: 905 527-8786. 
-Baile da Vindima do Amor da Pâtria C. Centre na Igreja de Santa Helena, Folclore e 
baile. Info: 416 535-2696. 

Dia 12 de Outubro 
-Noite de Santoinho no Downsview Park, realizaçâo da Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto. Info: 416 781-9290, ou 261-1396, ou 654-4442, ou 767-5835. 
-Almoço/convivio dos Amigos das Furnas-Canadâ, no Oasis C. Centre, em Mississauga. 
Info: 905 417-9122, ou 416 219-9386, ou 416 498-6557, ou 416 854-6557. 

Dia 18 de Outubro 
-Festa de aniversârio da Associaçâo Madeirense de Apoio das Festas de Câmara de Lobos 
em Toronto, no Madeira Club. Info: 905 507-3215, ou 416 377-0161. 
-Festa de celebraçâo do 5o. aniversârio da Associaçâo Migrante de Barcelos no Dundas 
Banquet Place. Info: 416 516-5417. 
-Noite de Karaoke na sede do First Portuguese, pelas 19h30. Info: 416 531-9971. 
-Festa do Thank's Giving na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 

Dia 19 de Outubro I 
-Festa de apresentaçâo do novo CD de Mikâ, "Deixa-me Ser", no Oasis C. Centre, em 

\ Mississauga. Info: 905 8485003. 
1   ! 

Microsoft oncerra serviços "chat" para 
evitar aliciamento de crianças 
A Microsoft decidiu acabar coin os 
seus serviços de "chat" na maioria 
dos paises para ^udar a reduzir o 
aliciamento criminal de crianças 
através dessas "salas de conver- 
saçâo" on-line. 
As mudanças, que entram em vigor a 14 
de Outubro, foram anunciadas pelo depar- 
tamento da Microsoft em Londres. 
Segundo a porta-voz Lisa Gurry, a 
Microsofy MSN encerrarâ o serviço na 
maioria dos seus 34 mercados na Europa, 
América Latina e Asia, mantendo-os, com 
limitaçôes, nos Estados Unidos, Canada, 

Japâo e Brasil. 
O objectivo é contribuir para reduzir os 
usos imprôprios relacionados corn abusos 
sexuais, nomeadamente no dominio da 
pornografia e da pedofilia. 
Nos ültimos anos, as autoridades investi- 
garam casos de alegados aliciamentos de 
crianças através dos serviços "chat", 
incluindo um incidente em Julho passado 
em que uma rapariga britânica de 12 anos 
fugiu de casa para se encontrar corn um 
antigo "marine" norte-americano que 
conhecera através de uma "sala de 
conversaçâo". Telefone: 416-964-3211 , 

acontece na ADDISON, na Bay St. junto a College, 
até o dia 11 de Outubro. 

Liquidaçâo total dos PONTIACS, BUICKS, CMC, TRUCKS E 
CADILLACS, que restant de 2003. 
Os preços destes modelos caiem como as folhas no Outono: 

NÀO PAGUE JUROS DURANTE 5 ANOS, NÀO DÊ 
NADA DE ENTRADA! 
Comprando com o José da Costa voce val tornar facil o seu negôcio. 
Excelente variedade de carros usados corn juros a partir de 1,9% e sem 
fazer pagamentos até Fevereiro de 2004. 
Habilite-se ao sorteio de 15 caixas de uvas a realizar no fim deste 
grande salto... 

orx JA 

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

©EraLPLSE um (SQKIA 
A®I)WïïŒtîaM[CWT]tDS3 

GRANDE SAIDO DE OUTONO 

Tudo isso sô coin José da Costa 
e Addison on Bay, 832 Bay St., 

Toi.: 416-964-3211. 

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



14 Quinta-feira, 02 de Outubro, 2003 COMÜiyiDADE O Milénio 

Congresso “A Vez e a Vox da Mulher Imigrante” 

Discurso Dr. Bouza Serrano, Vice-Presidente 
Instituto Camfies 
Camôes emprestou o seu nome ao Instituto 
que aqui represento. É ele prôprio um 
exemplo significativo da dimensâo que este 
Congresso restaura e problematiza. 
Camôes, no seu percurso de vida e de cri- 
açâo, ilustra de forma exemplar a ideia cen- 
tral deste encontro que, ao repor na sua 
mùltipla diversidade as dimensôes da dias- 
pora no feminino, propôe uma importante 
reflexào sobre cultura, experiência, exilio, 
regresso e memôria. 
Tem para mim um especial significado o 
facto de este Congresso se realizar no 
Canada, nâo sô pelos elevados contributos 
que o pais tem sabido trazer à cultura de 
dimensâo humanista, como também pela 
forma como acolhe os diferentes povos que 

o procuram e lhes proporciona os meios de 
desenvolverem sem restriçôes os seus va- 
lores, crenças, ideias, numa vivência plena 
da sua identidade e da sua etnicidade, 
criando um mosaico multicultural ünico 
que explica a sua pujança como naçào. 
Assim como os responsâveis deste pais 
souberam facilitar a sua integraçào, tam- 
bém as comunidades portuguesas resi- 
dentes no Canada têm dado um ines- 
timâvel contribute para o seu desenvolvi- 
mento e para o prestigio de Portugal. 
É neste sentido que todas as iniciativas 
como a que neste momento nos reùne, ao 
proporem o estudo dos universes de imi- 
graçào, merecem o nosso total reconheci- 
mento e interesse. 

RTVERVIEW Produce Inc., 
de AMARAL E FILHOS, jâ 
tem ao dispôr dos seus 
clientes e amigos a bêla UVA 
DA CALIFORNIA para o 
fabrico do seu vinho. 

RTVBRVIEW 
Produce, de 

AMARAL E FILHOS, 
estasituado 

no 50 Alma Ave., 
junto à Dufferin St., 
a norte da Queen, em 

Toronto. 

Informaçôes: I4161588-2489 
Para além da bêla uva da 
California, encontra também 
Mosto 100% garantido e todo o 
equipamento para o fabrigo do 
seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estâo também à venda nos NO 
FRILLS de Brampton (Vodden 
e Hwy 10), em Woodbridge (27 
e Langstaff), e na Central 
Parkway (Burnhamthorpe), em 
Mississauga. 

Consciente da importâneia da necessidade 
de valorizaçâo do papel da mulher na 
sociedade como contributo fundamental 
para a sua modernizaçâo e coesâo, 
Portugal assume e regula-se pelos compro- 
missos basilares que decorrem da sua par- 
ticipaçâo em organizaçôes internacionais 
de referêneia como a Uniâo Europeia, a 
ONU, a OIT, a Unesco e o conselho da 
Europa. 
E esta preocupaçâo nâo pode ser esqueci- 
da, sobretudo quando pensamos nos con- 
textos de emigraçâo no Mundo e na por- 
tuguesa em particular. Porque, também 
aqui, as mulheres sâo um garante insubsti- 
tuivel na regulaçâo dos discursos e repre- 
sentaçôes sobre a sociedade, as origens e o 
género. 
Cada individuo pertence, desde que nasce, 
a um grupo, uma comunidade, uma 
familia corn a quai partilha um nome, uma 
lingua, um côdigo de comportamento (cfr. 
J. Massonat, Adolescence et Identité: 
1990). Sâo, estamos certes, as mulheres 
que mais directamente garantem o exerci- 
cio dessa continuidade, a gestâo dos 
afectos e a superaçâo de fragmentaçôes 
motivadas pelo isolamento. 
Em todas as sociedades, e independente- 
mente da actualizaçâo permanente que no 
mundo contemporâneo o papel da mulher 
vem registando, sempre lhe coube em 
larga medida a responsabilidade de 
construir narrativas de dimensâo axiolôgi- 
ca e simbôlica. 
Todos sabemos que a narratividade se 
constitui como um espaço privilegiado de 
encontro e de escuta reciproca, de frag- 
mentes de vida, pela quai nos reconhece- 
mos, reflectimos sobre nés prôprios, desco- 
brimos analogias e pluralidades de sensi- 
bilidades e de comportamentos. 
E tal narratividade implica, pela sua 
propria natureza, uma atitude histôrica, 
transformadora, oposta à rigidez e ao 
pensamento hegemônico, podendo ser 
vista também como garante da per- 
manência da memôria colectiva em cada 
um de nos. 
A evoluçâo do papel das mulheres nos con- 
textes de imigraçâo tem conhecido nas 
ultimas décadas, uma notâvel projecçâo 
nâo sô nos dominios da intervençâo social 
e politica, mas também, e muito significa- 
tivamente, nas artes em gérai e na literatu- 
ra em particular. 
Assistimos hoje nos espaços de emigraçâo 
portuguesa ao crescimento de uma fieçào 
escrita por mulheres que se apresenta 
como relate de memôrias colectivas e nar- 
raçâo exemplar para o registo das geraçôes 
mais jovens e futuras. Em todas as 
literaturas, este é um processo da maior 
relevância, jâ que contribui para a com- 
preensâo inter-geracional através da 
construçâo de testemunhos de cidadania e 
de experiência multicultural. Trata-se no 
fundo de formas de reorganizar multidi- 
mensionalmente as noçôes de ser e de 
estar. 
Como diz Manuela Aguiar nos seu comen- 
târio a um painel do Congresso “Restes 

Féminines da 
Expansâo 
Portuguesa”, que 
decorreu em 
1994 em Lisboa, 
Emigrar significa 
(...) estar sempre 
em dois lugares: 
partir e estar, 
afectivamente, aqui; voltar e estar, senti- 
mentalmente, la. Talvez o sinal de êxito de 
um percurso migratôrio seja esta possivel 
ligaçâo a dois paises, a duas culturas. Este 
alargamento de horizontes, a melhor com- 
preensâo dos outres, o enriquecimento 
humane. É por isso que os émigrantes (...) 
sabem fazer a sintese dos valores, interio- 
rizâ-los e construir dentro de si pontes 
entre as sociedades de que sâo parte 
intégrante. 
A multiplicidade das temâticas represen- 
tadas neste Congresso darâ, estou certo, 
lugar a um produtivo debate, uma vez que 
os painéis se dedicarâo a assuntos tâo 
diverses e actuais como trabalho, a edu- 
caçâo, o pensamento e a arte. 
Sabemos como é dificil organizar consen- 
sos multidisciplinares sobre matérias de 
tanta complexidade como os estudos sobre 
mulheres. Estou certo, no entante, de que 
lhes cabe uma grande responsabilidade na 
eliminaçâo de preconceitos na represen- 
taçâo do outre, bem como na construçâo 
de representaçôes intersubjectivas nego- 
ciâveis no interior da relaçâo corn o 
exterior e corn os outres, através das quais 
sera possivel a auto e hetero-identificaçâo. 
Auto e hetero-identificaçâo que se faz em 
Português. Temâticas que irâo aqui ser 
exploradas em Lingua Portuguesa, a qüal 
Hélia Correia auto e hetero-identificou, 
assim dizendo: 
«Ela nâo esqueceu nunca o tempo em que 
era uma camponesinha descarada que 
dançava debaixo de aveleiras em flor. Ri 
facilmente e, ao mener pretexto, tira os 
sapatos, prende as saias corn a mâo, parte 
outra vez ao encontro da sua natureza 
que aceita mal a convençâo e os 
arrebiques». 
Ou como escreve Ana Paula Tavares, para 
as mâes das novas geraçôes de portugueses 
ou de luso-descendentes: 
«Hâ nas nossas relaçôes corn a lingua 
materna um certo efeito almofada que, 
como a mâo fresca das mâes nas nossas 
infâneias febris, amortece a queda, suaviza 
a dor». 
Na certeza de que este Congresso decor- 
rerâ da forma mais elevada e que sera o 
primeiro de outros eventos que se dedi- 
carâo a estas matérias, agradeço o 
patrocinio da Universidade de Toronto 
na pessoa do seu Director do 
Departamento de Espanhol e 
Português, Dr. Steffen Rupp e felicito 
desde jâ as responsâveis pela organiza- 
çâo, Dras. Manuela Marujo, Aida 
Baptista e Rosana Nunes, ao mesmo 
tempo que desejo o maior sucesso para 
os trabalhos que tenho a honra e o 
prazer de iniciar. 
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SAUDE EM SUA CASA 

AGUA E VIDA EM DIA DE ELEIÇOES 
A àgua, necessària à produçào 

dos alimentos, e que constitui 
sessenta por cento da massa do 

nosso corpo, é a mais importante 
e essencial de todas a comodi- 
dades. É um bem que pertence a 

toda a humanidade. A sua carên- 
cia, ou a ma qualidade, dà 

origem à maior miséria que o ser 
humano pode enfrentar na sua 
existência e, por isso, a àgua 

deve ser tratada e gerida corn a 
maxima responsabilidade para 
nâo escassear, ser poluida, ou 
infectar, pondo em risco a saùde 

e sobrevivência. 

Imagens chocantes, corn vegetaçôes 
mortas e vidas a extinguirem-se, conti- 
nuam a repetir-se em ciclos nesta Terra 
de contrastes. Sào tragédias humanas 
que, nas sua dimensôes mais tristes e 
profundas, muitas vezes poderiam evi- 
tar-se se os paises e sociedades onde 
abunda a àgua e a fartura nâo se esque- 
cessem dos mais vulnerâveis e carentes. 
Quantas quantias fabulosas de dinheiro 
se gastam em armamentos para impor 
poder e medo, contribuindo para 
fomentar guerras, ou ataques e 
retaliaçoes a incrementar e perpetuar as 
violências? Quantos alimentos se 
destroem, neste mundo onde existe 
ainda tanta fome, para manter altos os 
preços no mercado! Valores e bens que 
se esbanjam, mas poderiam ser utiliza- 
dos, ou ficarem de réserva, para matar 
fomes ou salvar vidas em casos de 
emergência. Jâ nâo bastam as injustiças 
da iniqua natureza corn os sens castigos 
ciclicos de secas e de cheias! Também as 
forças politicas dominantes nas naçôes 
mais ricas e pôderosas estâo a contribuir 
para criar miséria e dependéncia às 
mais pobres e humildes, e, nos sens 

prôprios paises, para beneficiar uns 
poucos mais afortunados baixando-lhe 
os impostos, estâo a criar miséria e falta 
de saùde a muita gente. 
Quando falta a âgua e a comida, a fome 
transcende o aspecto fisico e individual 
para se tornar um mal social em que nâo 
apenas o individuo afectado se sente 
mal, mas todos nés, como elementos da 
sociedade, nâo podemos ficar indife- 
rentes. Os alimentos, e os meios para os 
adquirir, nâo sâo gerados pelo individuo 
isoladamente, mas sim pela sociedade 
na sua divisâo de trabalho e pro- 
priedade: é uma responsabilidade 
social. É dever de toda a sociedade 
humana, ao assumir as suas respon- 
sabilidades, procurar acabar corn a 
fome, seja ela causada por deficiências, 
carências, ou dificuldades individuais. 
Infelizmente a fome ainda existe por 
toda parte. Aqui, bem perto de nos, nas 
ruas da cidade mais rica e desenvolvida 
do Canada, estâ-se a tornar cada vez 
mais évidente. Para que ela diminua hâ 
muito por fazer. Mas todos nos, nos 
a.ctos politicos de todos os dias, 
podemos contribuir para que isso acon- 
teça: A fome social nâo se mata sô corn 
caridade; mata-se sobretudo corn actos 
civicos e politicos para acabar com as 
principals causas da fome e de miséria: 
o egoismo avaro e soberbo, tantas vezes 
corn força politica, ou as situaçôes de 
guerra. 
Neste começo do terceiro milénio D.C., 
mesmo nos paises mais desenvolvidos, 
continuam a morrer seres humanos por 
falta de responsabilidade de politicos 
que, desculpando-se na economia, 
pôem na mâo de empresas privadas 
interesseiras, ou de gerentes irrespon- 
sâveis e incompetentes, a administraçâo 
da qualidade da âgua: o que de mais 

Deslocaçôes até 90 dias 
entre Pertugal e Brasil ficam 
isentas de uiste 
Os cidadâos portugueses que se deslo- 
quem ao Brasil por um période até 90 
dias irâo ficar isentos de visto, référé o 
acordo sobre a facilitaçâo de circulaçâo 
de pessoas publicado em Diârio de 
Repùblica. 
A isençâo de visto também é aplicada 
aos brasileiros que pretendam per- 
manecer em Portugal pelo mesmo pério- 
de de tempo. 
A medida - segundo o protocole - facili- 
tarâ a circulaçâo de nacionais dos dois 
paises, designadamente empresârios, 
artistas, estudantes, professores, cientis- 
tas, investigadores ou pesquisadores. 

executives, desportistas e jornalistas. 
Até à entrada em vigor do documente, 
apenas os turistas estâo isentos de visto. 
O acordo, que sô entrarâ em vigor no 
final de Outubro, estabelece igualmente 
que os 90 dias de isençâo de vistos 
poderâo ser prorrogados por igual pério- 
de, desde que mantenham as condiçôes 
de estrada e estada no respective ter- 
ritôrio - e que esta nâo ultrapasse os 180 
dias por ano. 
O acordo entre Portugal e Brasil sobre a 
facilitaçâo de circulaçâo de pessoas per- 
manecerâ em vigor por période indeter- 
minado. 

essencial existe para a vida. 
Os seres humanos que morreram 
em Walkertown, ainda hâ poucos 
anos, estariam vivos se nâo fos- 
sem os actos politicos dos que 
pôem o valor da âgua que bebe- 
mos, ou os cuidados na saùde, dependente 
da força dos cifrôes. A sociedade humana 

nâo é um mercado, onde 
o direito â saùde e vida 
tem de ser contabilizado 
Devemos lembrar-nos 
disto em dia de 
eleiçôes. 

César Nunes Cordeiro, média 

If your 
Social Insurance Number 

begins with 9 

Hufrvar. nesciufces Dèvsioppefnerrt des 
Ceinadâ ressources humetines Cerieda \ 

SOCIAL 
INSURANCE 
NUMBER 

NUMERO 
D’ASSURANCE 
SOCIALE 

900 000 000 

YOUR NAME 
iiXPIflGS/eXPlHE L£ : 2004/08/07 

And your SIN card does not have an expiry date, 

you need a new card by 

April 3,2004 

Here’s how to reapply 

Visit your local Human Resources Canada Centre. 
Bring proof of identity and work authorization 

(documents must be original and valid). 
And fill out an application form. 

You will keep the same SIN number 
but your new card will have an expiry date 

that matches the end of your authorized stay in Canada. 
There is no cost. You can also apply by mail. 

Part of the Government of Canada’s plan 
to improve management of SINs. 

Protect Your SIN - It's Personal! 

0 For more information please call 1 800 206-7218 

Q Or visit the HRDC Web site at 
www.hrdc-drhc.gc.ca/sin 

To locate the nearest Human Resources Canada Centre, 
0 call 1 800 0-Canada (1 800 622-6232) 

TTY/ATS 1 800 465-7735 

Human Resources Développement des 
Development Canada ressources humaines Canada Canada 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturais. Resultados Sensacionaisl MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâo! 

• Psoriase 
•Eczema ‘Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos lâbios 
•Acne ‘Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

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

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

ESTâ A FEEDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda de 

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também disponfveis no: 

NEAin SENSE II 
2368 LakeslMre Rd West 

Oakville, Ontario 
T:9Q!h338-19St 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

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 Quality Commitment 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now. With Rogers Digital Cable 
you can get the channels you want through 

the cable you already have featuring FPTV 

Callus at l-88S-ROGeRSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique mutticuHural programming 

TV ü;iljjjjiljjijjjj j jyiu 
Para que possamos melhorar a nossa programaçâo, a FPtv criou este questionario a fim de vos dar a 
oportunidade de contribuir para os melhoramentos da mesma. 
Nâo perça a oportunidade de ganhar um radio portatil para ouvir o Canal 2 da CIRVfm - Radio Internacional. 

Nome: 

Telefone: 

Masculino: Q 

Idade: 

20 ou menos Q 

0-29 □ 

Feminino: Q 

3039 

4049 

50 + 

□ 
□ 
□ 

Côdigo Postal: 
lit-' 

( SIC PROGRAMAÇÂO 

Tern a FPtv em sua casa? Sim Q Nâo Q 

Qual é a sua companhia de Cabo TV? Roger's O Outro Q 
Se nâo tern, onde vê a nossa programaçâo? 

Restaurante/Bar Q Clube/Associaçâo Q Outro lugar: Q (explique): 

O que faria para melhorar a nossa programaçâo? 

1 

1 - Pobre 
2 - Aceitâvel 
3 - Bom 
4 - Muito Bom 
5 - Optimo 

Dê-nos a sua opiniâo! 
Preencha o questionario e deposite 
nas urnas em estabelecimentos 
portugueses ou entregue na FPtv, O 
Milénio ou CIRV fm. 

PROGRAMACA« 
Programa 

FPtv Noticiario 
Sem Fronteiras 
Tribuna do Cidadao 
Haja Saude 
Bancada Central 
Africando 
Fala Brasil 
Loja da Müsica 
Brasileirâo 2003 

1 2 3 4 5 Nâo Vejo 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

O QUE MAIS GOSTARIA DE VER NO FUTURO?* 
BCD 

Telenovelas □ 
Desporto □ 
Filmes Portugueses □ 
Entretenimento □ 
Cultura □ 
Noticias □ 
Prog’s Informativos □ 
Programas infantis □ 
Talk Shows □ 
Culinâria □ 
Comédias □ 
Müsica □ 
Arte □ 
Anâlise Politico-Social □ 
Noticias dos Açores □ 
Noticias da Madeira □ 

L 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Legendas: 
A - Nâo gosto 
B - Gosto 
C - Gosto muito 
D - Indespensâvel 

2° prémio 

Panasonic RX-D2Ü 
nadio porijiilK -AM. : M. L 

SCMO i . 
: ; -vrol n 
\'T i; 

1087 Dunda-s Street Wcsi. 

Citizen râdio portàtil 
-A.\I, IM, Cassette player e 
SCMO (Canal 2) 
\aliir; SIO'' 

L'i: iit-- i - tax; il" ê.i/'-nil l - tMUdil; infiirffpîv.ca 
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Dra. Rosa Simas e a mulher açoriana 

Âîda Bapüta^ 

"A VEZ e a VOZ da Mulher Imigrante Portuguesa" trouxe até nos muitas VdlES que se 
debruçaram sobre a MUIHER, particularmente, sobre a mulher imigrante. 

minha vida. Hâ 16 anos, regressei 
ao Açores, onde vivo e trabalho na 
universidade. 
JMC - Hâ alguma razào especial para o 
regresso? 
Dr“ Rosa Simas - Eu acho que houve 
duas questôes fundamentals para o meu 
regresso. A primeira, creio que se prende 
corn o facto de ter saido corn dois anos e 
querer mais Açores. Sempre tive o desejo 
de conhecer mais profundamente as nos- 
sas ilhas e gosto muito de lâ viver. O segun- 
do aspecto prende-se corn o facto dos meus 
pais terem emigrado para a California na 
década de 50, algo muito diferente porque 
nâo se viajava tan to, nâo havia as comodi- 
dades que temos hoje e o contacto corn os 
familiares que ficaram atrâs era reduzido, 
tendo contudo mantido contacto através 
de cartas que levavam um mês a chegar. 
For isso, acho que a familia que ficou nos 
Açores manteve-se sempre viva e perti- 
nente para quem eu era. 
JMC - Portanto, foi o 
regressar às raizes... 
Dr“ Rosa Simas - 
Sim, sem düvida. 
JMC - Como partici- 
pante, tem uma visào 
especial deste I 
Congresso sobre a 
Mulher Imigrante 
Portuguesa. 
Dr“ Rosa Simas - 
Sim. Para mim, foi um 
Congresso muito espe- 
cial e gratificante. Sinto- 
me feliz pelo facto deste 
evento se ter realizado 
porque a mulher imi- 
grante portuguesa é 
uma temâtica que tem 
estado esquecida. Foi 
intéressante ter desen- 
volvido ideias entre as 
congressistas. Para além 
do que se falou também se estabeleceram 
amizades para que no future possamos 
fazer mais coisas. 
JMC - Como tem uma experiência 
enorme sobre a mulher nos Estados 
Unidos da América e a mulher nos Açores, 
quai é a diferença da mulher açoriana na 
América e a que vive nos Açores? 
Dr“ Rosa Simas - Diferenças jâ as 
houve, mas acho que agora as situaçôes 
vào-se aproximando. A mulher que emi- 
grou hâ vinte ou trinta anos, durante as 
grandes vagas de emigraçào, deixou uns 
Açores atrasados em vârios sentidos. Essa 
mulher que emigrou que teve que se con- 
frontar corn uma cidade moderna. As pes- 
soas que vivem actualmente nos Açores 
estào a confrontar-se corn todos esses pro- 
blemas e situaçôes positivas porque os 
Açores hoje jâ estâo no século XXI. 
JMC - Como surgiram estes quatro 
volumes sobre a Mulher nos Açores e nas 
Comunidades? 
Dr* Rosa Simas - Isto começou por ser 
apenas um livro. Hâ dois anos, organize! 
um encontro sobre esta temâtica na 
Universidade dos Açores e fiquei corn 
alguns trabalhos dessas pessoas. No inicio 
deste ano, resolvi aproveitâ-los, dada a sua 

A Dra. Rosa Simas, por si sô corn uma 
histôria digna de registo -chegou aos EUA 
corn os pais, corn 2 anitos, em Abril de 
1953!-, para além da sua palestra, fez a 
apresentaçâo do seu livro (4 volumes) 
sobre "A mulher nos Açores e nas 
Comunidades", nas linguas inglêsa e por- 
tuguêsa, de um valor extraordinârio, pela 
narraçào das prôprias, pelo estudo das 
situaçôes, pela histôria e actualidade dos 
assuntos. Registâmos nesta ediçâo de O 
Milénio, corn todo o gosto, o diâlogo que 
troeâmos corn a Dra. Rosa Simas, da 

Universidade dos Açores. 
JMC - Dr“ Rosa Simas é uma mulher corn 
imenso sucesso, quer no campo literârio, 
quer no campo profissional, assim como 
na participaçào em Congressos, como foi o 
caso do que se realizou em Toronto sobre 
“A Vez e a Voz da Mulher Imigrante”. Dr** 
Rosa Simas também é emigrante? 
Dr* Rosa Simas - Sou. Aliâs, eu 
pertenço ao grupo de pessoas que emigrou 
duas vezes porque sai da ilha do Pico, 
onde nasci, corn dois anos, para a 
California, onde vivi grande parte da importâneia, e publicâ-los para que outras 

pessoas tivessem acesso. Comecei a fazer 
mais contactos e para meu espanto, todas 
as pessoas corn quem comuniquei, quer 
nos Açores, quer nas comunidades, me 
mandaram trabalhos. Quer isto dizer que 
acabei corn 60 trabalhos e dividi-os em 
quatro volumes. Por outro lado, este tra- 
balho também é bilingue. Desde o princi- 
pio, visionei o projecto assim para que 

chegasse a pessoas que nâo dominem bem 
o português ou vice-versa. Eu fiz a 
traduçào da maior parte dos trabalhos, 
mas foi um trabalho muito intéressante e 
gratificante, sobretudo quando os prôprios 
antores me disseram ter gostado das 
traduçôes. 
JMC - Que mensagem deixa à mulher 
portuguesa imigrante? 
Dr* Rosa Simas - Que continue porque 
tem sido uma grande mulher ao enfrentar 
énormes desafios, desde a criaçào dos 
filhos a situaçôes profissionais e pessoais, 
como mulher. Acho que a nossa mulher 
imigrante, assim como a mulher em gérai, 
tem sido uma grande mulher, embora, por 
vezes, nâo tenha tido consciência do seu 
valor. Isso é fundamental. Espero que se 
pense e escreva muito mais sobre esta 
temâtica. 
Partiu de novo para os Açores, seu berço e 
seu ninho, apôs muitos anos de ausência. 
É uma Rosa que se mantém perfumada e 
forte no "jardim da mulher açoriana", na 
tentativa de evitar os espinhos que lhes 
surgem pelo caminho. 
Obrigado, Dra. Rosa Simas. 

JMC/Ana Fernandes 

Great rate. 
Great mortgage. 

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

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

you control of all your future financing 

THE SCOTIA RIGHT RATE™ MORTGAGE. 

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

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

Scotiabank 
Bathurst & Dundas 416-866-6650 

Bloor & Salem 416-538-5232 
College & Bathurst 416-933-2390 

College & Grace 416-537-2036 
Dundas & Brock 416-538-5246 

Life. Money. Balance both. 

' ^Tradcni.trks of The Bank of Nova Scotia. Certain limitations and/or exclusions apply. Offer may be withdrawn at anv time without notice. 
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017" CICIO DE CUITURA AÇORIANA 
saldou-se por um verdadeiro sucesso 
Segundo a opiniâo de M. de 
Oliveira Neto, responsâvel pela 
organizaçâo dos Ciclos de Cultura 
Açoriana, esta décima sétima 
ediçâo agora concretizada entre 14 
e 23 de Setembro saldou-se por um 
verdadeiro sucesso, como o pode 
comprovar o inùmero püblico que 
dia apôs dia ocorreu em massa ao 

vasto salâo do Sport Clube 
Lusitania, bem como os diversos 
convidados participantes que até 
nos se deslocaram a convite do 
Centro de Divulgaçào Açoriana no 
Canada. 
Contudo algo se pas sou para que o organi- 
zador dos Ciclos de Cultura Açoriana nâo 
se encontrasse plenamente satisfeito. «Foi 
com bastante pesar que nâo ouvimos da 
parte da Directora Regional das 
Comunidades qualquer palavra de incenti- 

vo a esta nossa iniciativa», referindo-se ao 
silêncio que a mesma responsâvel governa- 
tiva tinha tido na sessâo de encerramento 
do mesmo grande acontecimento cultural 
da nossa comunidade. «Sâo quase vinte 
anos de muito esforço, de muita dedicaçâo 
e de muito carinho para levarmos de ven- 
cida a concretizaçâo dos nossos Ciclos de 
Cultura Açoriana» adiantou Oliveira 
Neto, nâo compreendendo como tal tra- 
balho nâo foi merecedor de qualquer 
referência. 
Refira-se que nas palavras que Oliveira 
Neto dirigiu à inümera assistência pré- 
sente no encerramento do 17° Ciclo de 
Cultura Açoriana manifestou o seu 
descontentamento pela falta de maior 
apoio da parte do sector governativo. «Sem 
vaidade nem falsa modéstia, posso 
constatar que, corn a credibilidade que os 
nossos Ciclos de Cultura Açoriana 

grangearam no correr dos anos, continu- 
âmes a nâo ter o apoio necessârio e a que 
nos julgamos corn direito. Sem vaidade 
nem falsa modéstia, podemos afirmar que 
até hoje os Ciclos têm realizado um impor- 
tante trabalho de divulgaçào dos nossos 
Açores, abrangendo os mais diversos 
sectores da actividade e do conhecimento, 
e têm-no oferecido por inteiro à 
Comunidade porque nunca ninguém 
pagou uma entrada. 
Quando se ouve que gastam largas somas 
na realizaçâo de acontecimentos, nem 
sempre corn credibilidade, muitos delés 
corn o objective de proporcionar turismo 
gratuite aos seus participantes, em vârios 
cases cobrando as entradas, verifica-se que 
nés, anos apôs ano, somos obrigados a 
andar de mâo estendida, de instituiçâo em 
instituiçâo, de empresa em empresa, a 
solicitar a verba minima para pagar a 
deslocaçâo de convidados que vêm a 
Toronto divulgar os valores da nossa terra. 
Os factos falam por si. E tudo leva a crer 
que este estado de coisas vai continuar por 
mais algum tempo, deixando em todos nos 
a sensaçâo amarga de os Açores terem 
passado a contar corn filhos e enteados. 
Nos, de màos limpas e vazias, que esten- 
deremos sempre e quando for em favor de 
tudo quanto possa engrandecer os Açores, 
sô temos de pedir a Deus saüde e coragem 
para levar a bom porto esta tarefa que jâ 
conta corn 17 anos feitos.» 

Mas jâ estâ em marcha um novo Ciclo. E 
sobre o mesmo M. de Oliveira Neto 
adiantou: 
«É tempo de pensar no future, jâ que este 
17° CICLO DE CULTURA AÇORIANA 
se esgota no seu tempo prôprio, se bem 
que, e de uma forma bastante positiva, vâ 
permanecer nos registos do que a nossa 
Comunidade se pode orgulhar. 
O future, incerto como tudo na vida, é 
para nos fonte de renascimento, fonte de 
fortalecimento para prosseguir corn este 
gigantesco trabalho da divulgaçào da 
nossa Cultura em terras Canadianas. 
Um novo Ciclo a partir de hoje se inicia 
corn a sua preparaçâo cuidada e criteriosa. 
O 18° CICLO DE CULTURA AÇORI- 
ANA vai ter por titulo algo que possibili- 
tarâ uma vastidâo de temas a serem 
desenvolvidos: «Açores - Desbravando a 
Terra corn Raizes no Mar» a levar a efeito 
de 13 a 21 de Setembro de 2004. 
Pela nossa parte, de braços abertos e com 
o maior empenho, estamos prontos a 
aceitar todas as vâlidas colaboraçôes que 
nos queiram concéder. É que para além de 
tudo, os nossos Ciclos sâo de todos e para 
todos. E todos, colaborando, poderemos 
fazer ainda mais vâlido e grandiose o 18° 
CICLO DE CULTURA AÇORIANA. 
A todos e por tudo o meu muito sincere 
obrigado, e até para o ano se Deus.» 

JMC 

Refeiçôes poituguesas diariamente no CCPM 
o atractivo e pràtico 
Centro Cultural 
Português de 
Mississauaga tem, a 
partir de agora, 
refeiçôes diàrias para 
os seus sôcios e ami- 
gos. 
De Terça-feira a Sâbado, a 
cozinha do CCPM estâ 
aberta ao almoço e ao jan- 
tar para servir pratos tradi- 
cionais portugueses, a 
preços reduzidos. 
O présidente Jack Prazeres 
foi o anfitriâo dos mem- 
bres dos Orgâos de 

Informaçâo de 
Lingua Portuguesa 
que estiveram pré- 
sentes na abertura 
oficial do restau- 
rante do clube, na 
quarta-feira, dia 1 
de Outubro. Pela 
amostra, quem 
usar o CCPM para 
as suas refeiçôes, 
vai sentir-se em 
casa. Se calhar mais 
barato que em casa. 
Os nossos parabéns aos responsâveis 
do CCPM pela iniciativa e à 
cozinheira de serviço e seus aju- 

dantes. Saboroso, à nossa maneira, 
simples e bem. 
O nosso obrigado pelo convite. 

JMC 
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CARI>I|CIRO 
21/03 « 20/04 ; 

TOLIRO 
21/04 « 20/05 

Sentira necessidade de cultivar os sens contactos sociais e as relaçôes 

afectivas. Precisara do apoio, do acordo dos outros e ira sentir necessi- 

dade de ser bem aceite por eles. Este periodo é benéfico para as suas 

relaçôes pessoais e amorosas porque conseguirâ expressar o seu afecto 

corn facilidade. 

X 

Mude a sua rotina quotidiana e desenvolva novas actividades. 

Intuiçào e novas ideias vào dar-lhe a possibilidade de atingir mais 
facilmente os sens objectivos. Nesta altura a sua relaçào corn os 

outros tanto a nivel de trabalho como de amizade sera benéfica para 

si. Faça exercicio fisico para se descontrair. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

E possivel que sinta mais alegria e descontracçâo do que normalmente. 

As outras pessoas vào observar a sua verdadeira personalidade. Apesar 

de se poder sentir alvo de maior exposiçào, verâ que esta semana lhe 

poderà trazer simpatias ou mesmo o afecto de alguém. Como tal, sen- 

tira que as relaçào corn as outras pessoas sào mais verdadeiras. 

CARANGLEJO 
1/06 A 20j 

<5^ 

LcÂo , 
22/07 A 22/06 

Esta é uma fase em que nào convém desafiar a lei. Tenha cuida- 

21/06 A 20/07 â algum processo a decorrer corn a justiça. Tendência 
para conflitos corn a lei podendo mesmo acabar em tribunal. A 
nivel intelectual estarâ muito criativo. Vai querer mostrar a 
todos as suas ideias. 

ViROCfif' 
23/08 Aia/09 

H 
BALANçA 
23/0» A 22/10 

A forma calma e charmosa como contacta corn os outros vai tornar 

mais agradâvel o seu ambiente quotidiano. Necessitarâ de se rodear 

de harmonia e beleza. Esta é uma semana em que vai resolver mais 

facilmente os assuntos relacionados corn comunicaçào. Terâ von- 
tade de ir a festas e de se relacionar corn amigos. 

Tempo de risco para conflitos conjugais ou laborais. Se der algu- 
ma atençào a pequenos pormenores, evitarâ situaçôes 
desagradâveis e utilizarâ, de uma forma positiva, a energia que 
Marte agora lhe oferece. Tenha cuidado nas suas acçôes e domine 
alguns impulsos mais arrebatadores. Pode surgir uma paixâo sübi- 
ta ou, pelo menos, um interesse acima do usual por uma pessoa ou 
situaçào. 

Terà grande capacidade para irradiar a sua enetgia, sensualidade e magne- 

tismo pessoal para o exterior. Tenderâ a ser mais agradâvel e a ter tacto nos 

sens relacionamentos. E a altura ideal para combinar actividade fisica corn 
beleza e harmonia, dedicandose a actividades como sejam a dança, ginâstica 

ou ténis. 

ESçORPIâO 
23/10 A 21/11 

Ser-lhe-â mais fâcil, durante esta passagem de Marte pela sua Casa V, 

levar os outros a aderirem a um projecto seu. Encantâ-los-â corn o seu 

lado romântico e apaixonado, e a sua vida amorosa poderà ter alguns 

progresses, mais provavelmente corn alguém que jâ conhece, pois os 

novos relacionamentos nào estào muito favorecidos neste momento. 

SAQITâRIO 
22/11 A 21/12 

Corn Vénus a transitar pela Casa XI estarâ mais em destaque a sua vida 

social, mais especificamente os seus amigos. Vai querer estar mais corn 

eles, sair corn eles, organizar festas, encontros, passeios. Enfim, o que 

quer é estar corn os seus amigos à volta Vai tentar ajudar todos aqueles 

que de si precisarem. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Corn Marte a favorecer a sua capacidade de comunicaçào e movimento, 

aproveite esta altura para se dedicar a tarefas que dependam destes factores. 

Poderà sentir alguma tensào ou ver aœntuado o seu lado individualista e 

egocêntrico. Utilize essa enetgia de uma forma mais intelectual e aproveite a 

sua inspiraçào para resolver, alguns pequenos problemas do seu dia-a-dia 

AQLJâRIO 
21/01 A 19/02 

Ira atravessar nesta altura uma fase de grande lucidez e expansào a 

nivel intelectual, a quai lhe permitirâ planear a sua vida afectiva e 

profissional a longo prazo. A sua exuberâneia e espirito criativo 

atrairâ o apoio e solidariedade de que possa necessitar para con- 

cretizar os seus pianos. 

20/02 «20/03 

Ao longo desta semana deverâ dar uma especial atençào ao seu fisico. Algo 
de novo parece estar a começar dentro de si, pelo que, sem derxar total- 

mente de ouvir os outros, poderà centrar a sua atençào na sua propria ener- 

gia. Corn O seu corpo em boa forma e corn um desejo acrescido de praticar 

exercicio fisico, deverâ apenas tomar cuidado para nào exceder as .suas 

prôprias capacidades, pois essa ptxle ser a tentaçào do momento. 
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FILME DA SEMANA: 

MAMBOITALIANO 

ACTORES : 

Luke Kirby, Ginette Reno, Paul Sorvino, Mary Walsh, Sophie Lorain, 
Claudia Ferri, Peter Miller, Pierrette Robitaille 

[Grénero: Comédia Duraçâo: 89 minutas Director Émile Gaudreault 

SiNOPSE: 

Angelo é um agente de viagens de 20 e poucos anos que tenta tornar-se num 
guionista para televisâo. Nino, 30 anos, é um respeitâvel agente da policia. 
Maria e Gino, italianos sâo os pais de Angelo. Emigraram nos anos 50 para 
Montreal e casaram logo apôs terem chegado ao "mundo novo", mundo ao quai 
nunca se adaptaram verdadeiramente. A irmâ mais velha de Angelo, Anna, é 
uma professora solteirona, ainda a viver em casa dos pais, corn tendência para 
dramatizar as situaçôes. Lina é a màe de Nino, uma viüva autoritâria e contro- 
ladora. O mundo de Maria e Gino estremece quando o filho decide arranjar 
um espaço sô dele. 
"Quai é o problema de viveres em casa dos teus pais enquanto nâo te casas?" - 
perguntam eles. Contudo, ao saberem que Nino, amigo de infância de Angelo, 
pensa ir viver corn o seu filho os ânimos acalmam-se. Apesar de tudo Nino é 
um amigo da familia e além disso é policia. O alivio dos pais é "sol de pouca 
dura" pois descobrem que Angelo e Nino nâo sâo apenas dois amigos que 
vivem juntos...sào amantes! A familia italiana entra em histeria compléta! 
Depuis do horror vem a choradeira, e à descrença segue-se a indignaçâo. Corn 
o objectivo de mostrar aos dois rapazes o caminhp para "comportamentos 
aceitâveis" toda a familia entra em guerra! 
Serào Angelo e Nino capazes de resistir a tamanha pressâo vinda de todos os 
lados e arranjar forças para sobreviver como casai? Sera que Nino vai ser capaz 
de lidar corn as investidas charmosas da voluptuosa Pina? E Angelo? Terâ ele a 
coragem de "sair do armârio" e confrontar toda a familia enquanto se aceita a 
ele prôprio? 

'The One" êxHe de 
idol Vanessa Olivarez 
A artista canadiana 
que participou no 
American Idol' com o 
tema "Fm in love with 
my best friend’s ex", 
enviou-nos a sua 
gravaçâo por intermé- 
dio do nosso amigo 
autor, compositor e 
produtor, James 
Collins. 
Para além da orques- 
traçào dos teraas, 
podemos escutar os 
bonitos trechos "The 
One" e ”Fm in love 
with my best friend's 
ex", da autoria de 
James Collins e Dave 
Pickell, corn a colabo- 
raçâo da prôpna 
Vanessa Olivarez, nesté trabalho de Para contactas corn Vanessa Olivarez, 
apresentaçâo da artista. Temas bem contactem Paul Parillo: 
cantados e trabalhados corn todo o pparillo@beIlsouth.net, ou 
cuidado e debaixo das técnicas da gogoidol@aol.com, 
actualidade. ou www.vanessaoIivarez.org 

Morreu Robert Palmer 
Cantor britânico faleceu 
aos 54 anos em Paris 
O artista que se celebrizou pela inter- 
pretaçào de vârios temas, corn especial 
destaque para “Addicted to Love”, mor- 
reu em Paris aos 54 anos. O agente de 
Robert Palmer informou que o cantor 
foi vitima de um ataque cardiaco, mas a 
policia francesa vai abrir um inquérito 
para apurar as causas da morte do mùsi- 
co britânico. 
Robert Palmer estava em Paris numa visi- 
ta privada de dois dias corn a sua compa- 
nheira Mary Ambrose, depois de uma 
deslocaçâo de trabalho ao Reino Unido. 
Segundo o relato do seu manager, o cantor 
natural da regiâo de Yorkshire, 
Inglaterra, nâo resistiu a um ataque 
cardiaco que sofreu, no quatro de hotel 
onde estava hospedado, nos Campos 
Elisios. 
Carreira e reconhecimento 
O artista que interpretou vârios estilos 
musicais, iniciou a sua carreira no inicio 
da década de 70 e foi vocalista de vârias 
bandas, incluindo Mandrake Paddle 
Steamer. 
O reconhecimento surgiu nos anos 80 
corn o grupo Power Station, que tam- 
bém incluiu elementos dos Duran 
Duran. 
Antes de iniciar a carreira a solo, Robert 
Palmer gravou très âlbuns corn a banda 
Vinegar Joe. 
O album “Riptide”, gravado jâ na fase a 
solo, inclui o tema “Addicted to Love”, 
que definitivamente o celebrizou. 
Recentemente, o cantor realizou uma 
tournée na Europa para promover o seu 

novo album “Drive”. 
Policia francesa abre inquérito 
Apesar de ter nascido em Batley, em 
Yorkshire, passou a maior parte da sua 
infância em Malta, antes de voltar a 
Inglaterra, corn 19 anos. Nos ùltimos 16 
anos residiu na Suiça, onde deverâ ser 
sepultado. 
A morte de Robert Palmer vai ser alvo de 
um inquérito. A policia francesa pretende 
indagar quais as circunstâncias e causas 
exactas do falecimento do artista. No 
âmbito da investigaçâo, foi ordenada uma 
autopsia. 



22 Quinta-feira, 02 de Outubro, 2003 COMUiyiDADi O Milénio 

"Quern sal cios seus nào degenera", 
e é bem verdade. O nosso Tony 
Camara, fiUio dos artistas Lurdes 
e Antonio Tabico, demonstrou no 
passado Domingo, no Ambiance 
Hall, toda a gama dos seus recur- 
sos, na apresentaçâo do seu ultimo 
trabalho gravado, "Dei Volta". Um 
espectaculo cheio de vida, boas 
cançôes e muito carinho. 
A sala cheia, ambiente festivo... e 
expectativa. 
Tony Câmara e seus convidados nào 
defraudaram quem neles confiou. 
Logo ap6s o almoço, a festa teve inicio 
com a presença do Padre Antero de Melo, 
velho amigo da familia Tabico, saudando 
a assistência, enviando condolências ao 
proprietario e amigo Victor Couto, pelo 
stibito falecimento de seu pai, e abençoan- 
do a festa do jovem Tabico Jr. 
Ao placo subiram, para abrir o "apetite" e 
ambientar o recinto, o autor, compositor e 
intérprete Daniel Carvalho, e de 
Kingston, Maria dos Anjos. Duas vozes 
bonitas que ofereceram algumas cançôes 
jâ conhecidas do grande publico e que 
provaram a muita qualidade que temos na 
comunidade. 
Também foi apresentado aos présentes, 
entre cantigas, o candidato a vereador 
pelas Wards 1 & 5, em Brampton, Manuel 

Alexandre, présidente do Vasco da Gama 
de Brampton, que se encontrava no salào 
acompanhado da mulher e de alguns 
membros da sua Durecçâo. 
A seguir, sob uma grande ovaçào, entrou o 
jovem Tony Câmara, sorridente, cantando 
a cantiga "Garotas aos Molhos" que Ihe 
amenizou o nervoso miudinho e Ihe deu 
chama para toda a sua actuaçào, que teve 
no apoio técnico -som e luz-, o DJ Martins. 
Tony Câmara, dividiu a apresentaçâo das 
suas cantigas, com outros müsicos seus 
companheiros na composiçào das novas 
cançôes, e com gestos de ternura para 
quem ama e para quem colaborou com 

ele. Na cantiga "Minha Pérola" foi acom- 
panhado pelo veterano e talentoso guitar- 
rista Nelson Câmara, o mesmo acontecen- 
do com o trecho "Quem me dera dançar 
contigo". O jovem Joseph Resendes, mhsi- 
co e compositor, acompanhou-o ao saxo- 
fone, na cançâo "Olhos Adorados". Daniel 
Carvalho juntou a sua voz à voz do Tony, 
na cançào "O Anel". Numa das cantigas de 
amor, Tony Câmara, correu entre notas, a 
oferecer um bonito ramo de flores à sua 
noiva Melanie Teixeira. Antes de fechar, 
teve a gentileza de dar uma pequena lem- 
brança a todos os que colaboraram no 
novo trabalho e se encontravam présentes: 

Tony Câmara, um Tabico Jr. om plona 
oscalada 
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Mario Coelho, a estrela da noite cantou, 
serti acompanhamento musical, o velho 
tema conhecido de todos, "Coimbra tem 
mais encanto na hora da despedida..." Foi 
um encanto. A voz limpa e forte de Tony 
Câmara, sobrepôs-se ao grande coral da 
sala, saindo 100% vencedora. Os compa- 
nheiros do palco, fizeram os possiveis para 
nâo destoar do todo. 
Na festa de Tony Câmarà esteve e elogiou 
os jovens luso-canadianos, o Vereador 
Mario Silva. O conhecido Liberal do 
Couto também esteve no salâo, tendo leva- 
do ao Tony Câmara, uma plaça que foi 
enviada pelo apresentador e amigo Jorge 
Machado. A familia Tabico tem razôes 
para estar feliz. Que continue assim, sâo os 
nossos votos. 
JMC 

Mario Coelho, Nelson Câmara, Joseph 
Resendes, José Manuel Resendes, 
Daniel Carvalho, sens pais Lurdes e 
Antonio Tabico, Joâo Teixeira, Manuel 
Moscatel e Jorge Cabrai. Ser grato é 
bonito. O Antonio Tabico (Tabico mais 
velho, na intimidade...), fez companhia 
ao filho corn uma gracinha na cantiga 
"Arremataçôes do Espirito Santo". Um 
pouco de tudo fica sempre bem num 
espectâculo. 
A pedido do püblico, Tabico Jr. voltou 
ao palco para interpretar o tema 
"Pesadelo de Amor", onde demonstrou 
também os seus dotes musicals, fazen- 
do o solo da cantiga, corn a sua flauta. 
Mas, nâo foi desta que saiu do palco 
pois, o püblico pedia mais, particular- 
mente, o fado. Entào, foi feita a vontade 
de todos. Acompanhado de Luciana 
Machado, Daniel Carvalho e José 

Fazendo do seu 
Sonho uma 
realidade. Confie 
nos serviços de 

VICTOR 
COUTO 
CATERING 
O cozinheiro 

que serve sempre 
um esmerado 

banqueté e 
copo de àgua 

50^ Alliance Ave. Toronto, On 
416-766-5620 416-537-104B 

Fax: 4'1 G-7S6-3S46 www.bridal.Cci/ambiance 

EufmlM Bak&iy 
A padaria portuguesa de Mississauaga 

que tem sempre pâo e pastelaria fresca, 
assim como todos os produtos de uso diàrio. 

Eurostar Bakery 
295 Eglinton Ave. East 
Mississauga, Ont. L4Z 3K8 

Telef; 905 712 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 
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Dra. Alzira Silva assina pretecolo no CCPHI 
A Dra. Alzira Maria Serpa Silva, 
Directora Regional das 
Comunidades Açorianas, depois 
de participar no II Encontro de 
Organizaçôes de Serviço Social e 
no 17 O. Ciclo Cultural Açoriano, 
em Toronto, deslocou-se a London 
para uma visita de trabalho e, a 
Mississauga, ao Centro Cultural 
Português de Mississauga, onde 
assinou um protocole cultural. 
Estivemos présentés e registâmos 
as palavras da Dra. Alzira Silva 
sobre o acon- 
tecimento. 
Milénio - Dr“ 
Alzira Silva, esta 
assinatura é 
muito impor- 
tante, nâo sô para 
a regiâo, como 
também para a 
diaspora. 
Descreva os pon- 
tos principais 
deste protocolo? 
Dr“ Alzira 
Silva - Este pro- 
tocolo é O reco- 
nhecimento, por 
nos, pelo extra- 
ordinârio traba- 
lho que tem sido 
desenvolvido 
pelo Centro 
Cultural 
Português de 
Mississauga. Nos 
quisemos reconhecer isso através de um 
protocolo que firma um acordo do Centro 
Cultural Português de Mississauga conti- 
nuar a desenvolver actividades culturais 
em prol da entidade cultural que a diaspo- 
ra trouxe para aqui e, por outro lado, nos 
nos comprometemos também a financiar 
algumas dessas actividades, ou pelo menos 
a contribuir para a realizaçâo de algumas 
dessas actividades. Nào é nada que o 
Centro Cultural jâ nâo venha a desen- 
volver, mas é um estimulo para que co- 
ntinue a desenvolver cada vez mais e me- 
Ihor, como nos também procurâmes estar 
cada vez mais e melhor corn as organiza- 
çôes que desenvolvem um trabalho impor- 
tante na preservaçâo da nossa identidade 

cultural ou na area social. 
Milénio - Quai é contrapartida finan- 
ceira, nomeadamente corn o Centro 
Cultural Português de Mississauga? 
Dr“ Alzira Silva - Este ano, a contra- 
partida financeira é de cinco mil euros. 
Milénio - Existem outros projectos para 
o futuro, nomeadamente a assinatura de 
mais protocoles corn outras associaçôes do 
Ontario? 
Dr“ Alzira Silva - Sim. Nos desenvolve- 
mos nestes ültimos dias um encontro de 
organizaçôes de serviço social que 

envolveu, nào sô 
organizaçôes do 
Ontario - embo- 
ra a maioria 
tivesse essa 
proveniência - 
mas também 
organizaçôes 
pùblicas e pri- 
vadas de 
serviços dos 
Açores e dos 
Estados Unidos. 
Houve uma 
troca de expe- 
riências muitis- 
simo intéres- 
sante, um inter- 
eâmbio que jâ 
tinha começado 
e que se firmou 
para procurar- 
mos juntos 
respostas - uma 
vez que as 

comunidades têm problemas idênticos - 
para esses problemas. Estas respostas 
podem também desenvolver estratégias 
comuns. Nesse mesmo encontro, lancei 
um apelo para que as organizaçôes de 
serviço social nos apresentem projectos e 
programas de desenvolvimento que bene- 
ficiem especificamente as nossas comu- 
nidades. Obviamente nào houve promes- 
sas, mas hâ um conjunto de intençôes que 
nos permite pensar que talvez ainda este 
ano, ou no proximo, estejamos a assinar 
outros protocolos noutras areas que nào a 
cultural. 
Na ocasiào, também dialogâmos corn o 
Présidente do CCPM, Jack Prazeres, que 
nào escondeu a sua satisfaçào pela assi- 

COMUNICADO 
Mais uma vez, para ir ao encontro da maioria dos telespectadores de 
FPtv a progranuiçâo foi alterada. Chamamos a vossa atençâo para a 
nova grelha: 

05;00 - SIC 10 Horas (directo satélite) 
08:00 - SIC 1 Jornal (directo satélite) 
09:00 - As Duas por Très (directo 
satélite) 
11:30 - FPtv Jornal ( repetido do dia 
anterior) 
12:30 - Acerto de Emisào ( possivel- 
mente corn Receitas do Dia) 
13:00 - Jornal 18H (directo satélite) 
13:30 - Jornal do Desporto (directo 
satélite) 
14:00 - Xica da Silva (directo satélite) 
15:00 - SIC Jornal da Noite (directo 
satélite) 

16:30 - Programaçào de Satélite 
18:30 - Programaçào Local do dia 
anterior (gravado) 
19:00 - FPtv Jornal (directo) 
20:00 - Programaçào Local (directo) 
20:30 - Passaporte (gravado) 
21:00 - Xica da Silva (gravado) 
22:00 - SIC Jornal da Noite (gravado) 
23:00 - Programaçào do Dia (gravado) 

natura do protocolo corn o Governo 
Regional dos Açores. 
Milénio - Jack Prazeres, como se sente 
corn a assinatura deste protocolo? 
Jack Prazeres - Estou muito satisfeito. 
Gostava de agradecer à Dr^ Alzira Silva 
por este protocolo. Trata-se de um traba- 
lho que temos vindo a desenvolver jâ hâ 
muito tempo. Ver que hâ pessoas do lado 
de là que nos ajudam, é magnifico. 
Milénio - Até porque a maioria dos 
sôcios do Centro Cultural Português de 
Mississauga é oriunda dos Açores? 
Jack Prazeres - Sim. 
Milénio - O que pensam fazer, de 
imediato, corn os cinco mil euros que 
receberam? 
Jack Prazeres - Essa quantia vai ser 
dedicada ao desenvolvimento da cultura 
açoriana no campo musical, literârio, 
tradicional... 
Milénio - Este protocolo também con- 
siste de uma permuta entre a Regiâo 
Autônoma dos Açores e o Centro Cultural 
Português de Mississauga. Hâ possibili- 
dade de digressôes? 

Jack Prazeres - Estamos jâ a estudar a 
hipôtese de fazer uma digressào corn o 
nosso rancho pelos Açores e, simultanea- 
mente, trazer um rancho dos Açores ao 
Canada. 
Mais um marco histôrico entre a comu- 
nidade portuguesa do Ontârio e o 
Governo Regional dos Açores. Muitos 
mais estâo para vir. 
Estamos todos de parabéns. 

JMC/L.Fernandes/Ana Fernandes 

Banco Comunitàrio luso Canadiano 
celebrou son 37” aniuersàrio 
O Banco Comunitàrio 
Luso Canadiano 
(Portugpiese Credit 
Union) celebrou este ano 
O seu trigésimo sétimo 
aniversàrio. Hà sômente 
5 anos o Banco 
Comunitàrio Luso- 
Canadiano tinha apenas 
no activo 230,000.00 
dôlares e menos de 160 
membres. Hoje, o 
nosso activo é de quase 
15 milhôes de dôlares e o 
Banco Comunitàrio està 
agora a providenciar aos 
sens clients todos os' 
serviços bancàrios. 
Este crescimento sem precedentes, é o 
resultado do empenho dos Directores do 
Conselho de Administraçâo do Banco, 
os quais, fizeram hâ mais de 5 anos o 
compromisso irrevogâvel de desenvolver 
e construir o Banco Comunitàrio ao seu 
potencial mâximo, no sentido de melhor 
servir a Comunidade. 
Este objectivo foi incorporado na 
Declaraçào da Missâo do Banco, e tem 
sido apoiado anualmente, na totalidade, 
pelos sens membros, na sua Assembleia 
Anual. 
Em adiçâo, o Banco Comunitàrio foi 
afortunado ao encontrar o Director 
Executivo certo, na pessoa do Sr. 
Humberto de Carvalho e os funcionârios 
e gerentes dedicados, para levarem o 
Banco Comunitàrio através dos muitos 
desafios encontrados durante os ültimos 
5 anos. 
Em cada ano do nosso passado recente, 
estabelecemos, atingimos e ultrapassâ- 
mos novos objectivos e recordes, adicio- 
nando novos serviços, melhorando as 
nossas instalaçôes e apresentaçâo, con- 
quistando todos os desafios que surgiram 
ao longo da caminhada. 

O Banco Comunitàrio acabou de ser 
autorizado pelo Ministro das Finanças 
a emitir cotas de investimento especi- 
ais para adquirir novo capital até 
ao montante de 3 milhôes de dôlares, 
65% das quais foram jâ subscritas na 
totalidade. 
O novo capital permitirâ que o Banco 
Comunitàrio cresça até ao montante de 
75 milhôes, o que é de uma importâneia 
imensamente significativa para o desen- 
volvimento futuro do Banco 
Comunitàrio e da sua capacidade de 
servir os seus cüentes e membros, em pé 
de igualdade corn todos os outros bancos 
que servem a comunidade. 
Isto permitirâ também que o Banco 
Comunitàrio se expanda noutras âreas 
geogrâficas, e abra novas agêneias para 
melhor servir a comunidade. O banco 
Comunitàrio estâ inteiramente grato ao 
Exmo. Senhor Deputado Cari De Faria - 
Ministro da Cidadania e ao seu pessoal 
pela sua valiosa assistência e inter- 
vençâo, junto do Ministério das 
Finanças, para a aceleraçâo e realizaçâo 
deste processo. 
Votos de continuo sucesso ao Banco 
Comunitàrio. 
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Nova Scotia limpa estragos 
causados por furacâo Juan 

Cerca de 180 mil habitantes de Nova 
Scotia continuavam, segunda-feira, sem 
electricidade, depois do furacâo Juan, o 
pior das ultimas décadas, ter atingido 
aquela peninsula, segundo apurou ptvirtu- 
al. Ao inicio da manhâ, um dos hospitals 
de Halifax foi atingido de uma tal maneira 
que as entidades hospitalares foram obri- 
gados a evacuar 200 dos sens pacientes, 
por razôes de segurança. 
Ruas bloqueadas 
pela queda de 
ârvores tornou a 
conduçâo impos- 
sivel e as autori- 
dades pediram ao 
püblico para que 
permanecesse afas- 
tado da baixa da 
capital, Halifax, 
para que as équipas 
de socorro e res- 
gate pudessem 
limpar todos os 
destroços. 
O ministro da defe- 

sa John McCallum disse que iria enviar 
cerca de 600 soldados para ajudar na 
limpeza de Halifax e o présidente da 
câmara de Toronto, Mel Lastman, ofere- 
ceu ajuda a Nova Scotia e Prince Edward 
Island. 
O furacâo Juan, transformado em tempes- 
tade tropical quando chegou à regiâo do 
Labrador, segunda-feira à tarde, deixou 
sinais de estrago na maioria da costa 
atlântica do Canada. Os fortes ventos 
arrancaram ârvores, arrastaram barcos e 
destruiram prédios, inclusive os escritôrios 
do Centro de Controlo de Furacôes no 
Canada. Duas pessoas morreram esma- 
gadas debaixo de ârvores. 
Juan atingiu a costa de Nova Scotia com 
ventos que chegaram a- atingir os 140 
quilômetros â hora. As autoridades muni- 
cipals declararam estado de emergência, 
encerrando todos os serviços püblicos da 
provincia. 

Conseruadores vencem 
governo maioritàrio em P.E.I. 
Pat Binns fez histôria eleitoral na provin- 
cia de Prince Edward Island ao vencer, 
esta segunda-feira, o terceiro governo con- 
secutivo maioritàrio, algo que o partido 
conservador nunca tinha conseguido 
naquela provincia. Corn apenas 17 por 

cento de abstinência, os eleitores de P.E.I. 
deram aos conservadores 23 dos 27 
lugares do parlamento, tendo os libérais 
conquistado os restantes quatro, enquanto 
o NDP foi eliminado do parlamento, nâo 
tendo eleito nenhum deputado. 

ConversaçSes para unir 
a direita poderâo falhar 
O cancelamento da reuniâo entre a 
Aliança Canadiana e o partido 
Conservador federal, que deveria decor- 
rer em Toronto, poderâ ser uma indi- 
caçâo que as negociaçôes para unir a 
direita poderâo estar perto do colapso. 
O porta-voz do lider conservador Peter 
MacKay disse aos jornalistas que as con- 
versaçôes “infelizmente tinham termi- 
nado”, enquanto o lider da Aliança, 
Stephen Harper, acusou MacKay de 
nâo ter conseguido responder ao piano 
de 14 sugestôes proposto pela Aliança, 
corn o objectivo de formar um novo 
partido. 

< Cada parte culpa a outra pelo fracasso 

nas negociaçôes, mas alguns apoiantes 
da ideia disseram que o cenârio era 
inevitâvel. O piano da Aliança pedia a 
escolha de um hder interino para o novo 
partido e a eleiçâo de unC lider par- 
tidârio até 17 de Novembro. Uma con- 
vençâo para delinear a pohtica do novo 
partido deveria ocorrer durante o mes 
de Fevereiro. 
MacKay recusou-se a comentar o piano, 
mas o deputado conservador Loyola 
Hearn, um dos très conservadores esco- 
üiido para tentar estabelecer um acordo 
entre as duas partes, disse que foi a ati- 
tude de Harper que contribuiu para o 
fim das conversaçôes. 

Medicos e enfermeiros atacam 
governo durante inquérito 
sobre pneumonia atipica 
o governo do 
Ontario foi atacado 
esta segunda-feira, 
durante a cerimônia 
de abertura do 
inquérito püblico 
sobre a crise causada 
pelos dois surtos de 
pneumonia atipica, 
no inico do ano. 
Uma das représentantes 
dos enfermeiros disse que 
o governo provincial nâo 
tomou medidas sufi- 
cientes para protéger os 
médicos, enfermeiros e o 
püblico da sindroma res- 
piratôria aguda, mais conhecida por pneu- 
monia atipica. Por seu lado, ao que soube 
ptvirtual, a présidente da Associaçâo de 
Médicos do Ontario disse que o governo 
tornou a vida mais dificil para os médicos 
quando decidiu resolver o problema. 
Barb Wahl, présidente da Associaçâo de 
Enfermeiros do Ontario, disse ao painel 
que as inspecçôes obrigatôrias aos hospi- 
tals nâo foram feitas de maneira eficaz, 
“tendo colocado o püblico em risco”. 
Dois surtos da doença respiratôria alta- 
mente contagiosa causaram 44 mortes no 
Ontârio, entre elas duas enfermeiras, e 
colocaram milhares em quarentena. 
A economia também foi afectada corn os 

surtos, especialmente a cidade de Toronto. 
O testemunho de Wahl abriu o primeiro 
de très dias do inquérito püblico sobre a 
crise, a decorrer em Toronto. Wahl disse 
que, durante a crise, os avisos e preocu- 
paçôes dos enfermeiros foram ignorados. 
O Dr. Larry Erlick, présidente da 
Associaçâo Médica do Ontârio, disse que 
os médicos deveriam ter tido um papel 
mais activo nas decisôes sobre os surtos. 
Entre os assuntos discutidos e analisados, 
consta a maneira como o virus chegou a 
Toronto e se espalhou, como a informaçâo 
foi distribuida entre as autoridades médi- 
cas, se a protecçâo à pneumonia atipica foi 
adequada, se os esforços melhoraram e a 
lei existente sobre quarentena. 

AIDS Committee of Toronto 

SERVIÇOS E PROORA«AS DO 
AIDS COftftMiTTEE OE JOHOMTO 

Church SL, Ath floor 
Toronto, ON SISB 

Fernanda da Silva 

Rui Pires 

Serviço de aconselhamento gratu^o para famibas e iitdfvkluos 
mfectados ou afectados pelo virus da AîDS/SXDA. 

A|uda na procura de errtprego e curriculum vitae (résumé), 

Preenchlmento de Oeclaraçâo de Impostes 
(Income Tax return). 

■ Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

' Programas de educaçâo e prevençao para jovens e aduttos. 

> Oportunidades de voiuntarîado e respectivo treino. 

• Acompanbamento ao medico e ao hospîtai. 

• Assistència para profissionai® que trabalham na ârea de 
HïV/AIDS (médicos, assistentes socials, etc), 

TÊLî 416-340-8484, ext.2t0 (Fernanda) ou ext, 242 (flui) 

E-MAIL; fdasilva©actorooto,org ou rpires#actoronto,org 
WEBSITE; wvsfw.actoronto.org/poftuguese/index.htfnl 
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Morreu José Manuel Casqueiro 
Secretàrio-geral de Confederaçâo 
da Agricultores de Pertugal 
José Manuel Casqueiro faleceu, 
no Brasil, vitima de um ataque 
cardiaco. O secretario-geral da 
Confederaçâo de Agricultores de 
Portugal (CAP) tinha 59 anos. 
Casqueiro nasceu na Varzea, em 
Santarém, no ano de 1944. Catôlico pra- 
ticante, foi dirigente da Juventude 
Agrâria Catôlica (JAC), assumindo-se 
como opositor passive do regime do 
Estado Novo. 
Aos 17 anos torna-se regente agricola e 
um ano mais tarde começa a trabalhar no 
Centro National de Fruticultura em 
Alcobaça. 
Prestou serviço militar no Regimento de 
Cavalaria de Santarém e fez parte do 
grupo de militares destacados para a 
Guiné durante a guerra colonial, sendo 
que terâ sido aqui onde conheceu o 
general Antonio Spinola. 
Neste pais Casqueiro incentivou as popu- 
laçôes locais a adoptar novas formas de 
exploraçào agricola, com a utilizaçâo do 
milho e do arroz, através de sementes 
importadas de Portugal. 
Mais tarde tornou-se secretario-geral da 
Confederaçâo dos Agricultores 
Portugueses. 
José Manuel Casqueiro foi também, e 

entre outros cargos, présidente da 
Cooperativa dos Produtores Agricolas de 
Santarém, vice-presidente da Feira 
National de Agricultura e deputado 
independente pela AD e pelo PSD. 
Nos ültimos anos Casqueiro estava a 
cargo da presidência da Federaçào dos 
Produtores Florestais de Portugal, em 
representaçào da Associaçâo dos 
Produtores Agricolas da regiào de Rio 
Maior. 

lŸaodlUn 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Résidantes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina 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, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tern o piano 
de Verâo para Portugal. 
Informe-se e reserve o seu 

fugar o mais rapidamente pos- 
sivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

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

M29 

Abertura das aguas portuguesas 

Capoulas dos Santos 
diz quo Governo estO a 
estudar procasso 
Capoulas dos Santos disse aos 
microfones da TSF que o 
Governo estâ a estudar a abertu- 
ra das aguas portuguesas a 
embarcaçôes espanholas. Uma 
medida, que segundo o prôprio, 
sera desastrosa para a pesca por- 
tuguesa. 
"Nao tern sido possivel que o ministro da 
Agricultura va à Comissâo de 
Agricultura e Pestas para a quai jâ foi 
solicitado pelo PS, e estarâo a decorrer 
negociaçôes entre os dois Estados-mem- 
bros que apontam para que a abertura 
das âguas portuguesas se faça em fases 
progressivas", disse Capoulas dos Santos. 
O antigo ministro referiu ainda que o 
processo iria durar cerca de très anos. A 
Comissâo Europeia tem vindo a defen- 
der a abertura aos barcos dos paises 
membros. Capoulas dos Santos acredita 
que Sevinate Pinto poderâ estar agora a 
abrir caminho para as intençôes de 

Bruxelas. 
"Suspeito que o Governo se prépara para 
apresentar como uma grande vitôria a 
abertura progressiva das âguas portugue- 
sas à frota espanhola, dizendo que muito 
pior séria abri-la jâ", disse. O Governo 
ouviu e desmentiu. Também na TSF, o 
secretârio de Estado das Pescas negou as 
declaraçôes de Capoulas dos Santos e 
référé que as negociaçôes ainda estâo em 
curso. 

Abuses no subsidio de desemprego 

Cerca de 63 mil pesseas 
pedem estar a receber 
indeiddamente 

Uma fonte governamental citada pelo 
Semanârio Econômico diz que, pelo 
menos 185 milhôes de euros podem 
estar a ser pages de forma indevida a 
titulo de subsidio de desemprego. 
Quantia que représenta cerca de 15 por 
cento dos 1,232 milhôes de euros orça- 
mentados, este ano, para o subsidio de 
desemprego. 
Estas estimativas têm por base amostras 
realizadas em dois grupos considerados 
"de risco". Pessoas que estâo desempre- 
gadas e que estâo constantemente a 
recusar propostas de emprego e as 
pequenas e médias empresas corn forte 
reduçâo de encomendas. 
A verdade é que a despesa corn o subsi- 
dio de desemprego totalizou 852 
milhôes de euros s6 entre Janeiro e 
Julho deste ano, o que représenta um 
aumento de 35,5 por cento comparando 
corn igual periodo de 2002. 
Dados do final do mês de Agosto, 
fornecidos pelo Instituto de Emprego e 
Formaçâo Profissional, indicam que 
havia 462,941 inscritos nos centros de 
emprego. Mais 26 por cento do que em 
Agosto de 2002. 
Mais fiscalizaçào e novas regras 
Para combater o uso fraudulento do sub- 
sidio de desemprego, o ministério de 
Bagào Félix estâ a preparar acçôes de fis- 
calizaçâo mais apertadas - que vào 
envolver équipas do Instituto de 
Solidariedade e Segurança Social (ISSS) 

e também dos centros de emprego. 
De acordo corn o semanârio Econômico, 
as inspecçôes realizadas ao longo deste 
ano englobaram um universo de 20 mil 
desempregados inscritos. As situaçôes 
ilegais detectadas forain sobretudo pes- 
soas que estavam a trabalhar e de desem- 
pregados ausentes no estrangeiro. 
Ainda esta semana, Bagâo Félix anun- 
ciou que a atribuiçâo do subsidio de 
desemprego vai ser sujeita a novas 
regras, precisamente para combater os 
casos fraudulentos. A composiçào do 
agregado familiar, a idade e o numéro 
de anos de descontos para a segurança 
social vâo passar a pesar no processo 
para que o desempregado receba o sub- 
sidio. 
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USSl 
Précisa- 

Vendedora jx>rtuguesa com experiência para baicâo e Ajudante de cozinha, para infantârio em Oakville, 
venda de roupaa. Portxiguès e Inglês. Tel; 416-754-5400. Tel.:y05-33îk5659. 

Empregado, para instalar portas e janelas de alumiuio. Pessoal para restaurante, para servir âa mesas e baicâo, 
Contactar Dinis Correira. Tel.:4l64351-1432. fluente em Inglês e Portugués. Tel.;416-651-0344. 

■ Cozinheira ou ajudante, corn alguma experiência, fora Pessoa coin alguma experiência. para baicâo de padarâa,. 
|; da area de Toronto. Teli:905-417-0074. 

, Bate-chapas corn experiência. Tel.:416-534o093. 

\ Bricklayer e tractorista corn experiência. 
f Tel.:416-235-2873. 

I Casai para fazer limpeza numa escola. Tel.:905-827-5697. 

I f Cantora corn experiência para conjunto comunitârio, j fluente em Inglês e Português. TeI,;416-725-53l8. 

i Carpinteiros para casas novas. (Framing). 
! Tel.:416B32-7574. 

:Tel:4l6-656-5552, 

Pessoas corn experiência, para companhia de portas e 
janelas de madeira. Contactar Flamingo. ' 
Tel.:4l6-746-6534. i 

Marceneiros para companhia de armârios de cozinha. i 
Contactar Paulo Medeiros. Tel.:4l6-52l-7307. | 

Pessoa pai-a escritôrio, fluente em português inglês, i 
Tel.;416-531-5333. | 

' I 
Companhia Portuguesa précisa trabalhadores para • 
telhados. Tel; 416-763-2664. , 

Campanha do drgâo para a Parôquia 
de N. Sra. Dos Remédios. Bretanha 
Os organizadores da campanha de 
angariaçâo de fundos para a compra 
de um Orgào para a Parôquia de 
Nossa Senhora dos Remédios, da 
Bretanha, Sâo Migpiel, Açores, 
Antonio e Elvira de Sousa, com o 
apoio da familia e dos amigos, con- 
seguiram os $10.000. dôlares 
necessàrios para a compra do instru- 
mento musical. 
Na plaça que foi posta no Orgào, esta inscrite 
o seguinte; 
"Dos imigrantes da Comunidade de Ontârio- 
Brampton, que colaboraram corn o seu 
esforço, vontade e ajuda de Deus, este sonho 
tornou-se realidade ao oferecermos este Orgào 
à Igreja Paroquial Nossa Senhora dos 
Remédios da Bretanha". 
O casai Antonio e Elvira de Sousa agradecem 
penhorados a todos quantos colaboraram. 

Trinity Farms ltd. 
Precisa-se 

Quinta moderna especializada em cogumelos nécessi- 
ta de empregada para classificar e embalar cogumelos 
“oyster” e “shiitake”. Localizado entre Hamilton e 
Brantford. Domingo e quartas-feiras, das 9:00 da 
manhà às 6:00 da tarde. Transporte requerido. 
Nécessita falar inglês. Por favor enviar o seu résumé a 
Barbara através do 
Fax: 905 648-4731 ou pelo Tel: 905 648-0931 “ 

-Hipolécas por 5 anos. 
-Compra de casa coin financiamiieto a 100% - nâo précisa de entrada. 
-Empréstimos para renovaçôes até 25% acima do 
valor avaliado da casa. Pagamos a avaliaçào. 
-Financiamentos até 1Ü0% do valor da sua casa. 
-Financiamentos .sq la., 2a. e 3a. hipotécas. 
-Empréstimos pe.ssoais e para negôcio/companhias 
(corn bom ou mau crédito), conte connosco. 
-Mediamos o seu crédito junto da banca ou financeiras. 
-Empréstimos particulares: diga-nos quanto quer! 
Contacte-nos jâ através do 416 794-4435, 
ou por £-mail: ventures@interactive.rogers.com 

Klsiai? (yJinSsm â §|pa 
Visitem La FONMI no 
lo. sàbado de Outubro. 

Os 10 primeiros clientes receberào 
um Certificado para 1 tratamento 
de unhas, 1 tratamento da pele da 

face ou 1 corte de cabelo. 
La FONMI tainbém é especializa- 
da ein Body Freine e Massagem. 

Informaçôes: 416 516-5800, ou Fax: 416 516-9108 
M54 1699 Dundas St. West, ON M6K 1V2 

José Patricio Caires 
• Présidente • 

Angelo Martins 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-6551 • FU:905-82IMi130 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

Costeletas de Càbiito à Afrodite 

InCRtDIEniES: 

8 costeletas tenras de cabrito; 

* 4 fatias de presunto sem sal; 

4 fatias de queijo mozzarela; 

* 7 châvena de (châ) de pào ralado; 
2 dentes de alho picados; 

1 ovo batido; 

manteiga (quantidade suficiente); 

* piripiri q.b. 

(OnEECCflO: 

Colocar uma fatia de presunto sem sal e outra 

de queijo sobre uma costoleta pôr a segunda 

costoleta em cima, aparar se for précisa. 
Segurar as costoletas corn 1 palito em cada 

ponta; passâ-las pelo pào ralado, alho picado e 

piripiri. 

Corn cuidado passar por ovo batido e nova- 

mente por pào ralado e fritâ-las em manteiga 

de ambos os lados para que fiquem douradas. 

Sobremesa: 

Amores de Chocolate com 
Amêndoa 

InCREDIEHTES: 

170 grs. de chocolate para culinària 
1 lata de leite condensado Nestlé 

150 grs. de amêndoa torrada 
150 grs. de sultanas 

1 pitada de sal 

* Manteiga para untar 

^ Papel de aluminio para forrar 

(OnEECÇflO: 
Forre um tabuleiro corn papel de aluminio e 

unte-o corn manteiga. 

Parta o chocolate em pedaços, deite-os num 

recipiente e leve-os a derreter em banho-maria. 

Dette 0 leite condensado e o sal num tacho e 

junte-lhes o chocolate derretido; leve ao lume, 

mexendo sempre, durante 10 minutes. 

Retire do lume, junte as amêndoas e as sul- 

tanas e misture bem. 

Corn uma colher de sopa retire pequenas 

porçôes do preparado, coloque-as em cima do 

papel untado e deixe arrefecer até que fiquem 

bemfrias. 

Coloque-as numa taça de vidro transparente e 

sirva ou faça pequenos embrulhos corn papel 

celofane. 
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Um festival de TUNAS é um festi- 
val de vida e juventude, sons e cor. 
Irreverência. Os mais maduros que 
apreciam este tipo especial de 
festa e convivio, e que se integram 
no ambiente, reg^esseun ao passa- 
do e rejuvenescem sem dar por 
isso. 
Quem perde uma oportunidade de 
ver e ouvir um festival de 
TUNAS... nâo sabe o que perde! 
Os nosos jovens que compôem a LUSO- 
CAN TUNA desde 1998 -uns jâ sairam, 
outras entraram, como tudo na vida-, sâo 

Tuna-Académica da Egas Moniz, 
Medicina do Porto e Académica do 
ISCTE. Como surpresa-extra, a Tuna 
Feminina de Medicina do Porto e, como 
nâo poderia deixar de ser, a nossa Luso- 
Can Tuna. Um espectâculo grandioso para 
uma sala maravilhosa, a do Convocation 
Hall, da Universidade de Toronto, corn 
um magnifico som de TNT Productions. 
Os membros de Jûri, foram os seguintes: 
Ana Câmara, Ana Fernandes, Cythia 
Meneses, Nuno Miller e Alberto Ramos. 
Pelo que pudemos apreciar, nâo tiveram 
dificuldades em escolher. As qualidades - 

FITCa'2003 imagens opoiTUNAS 
de vida e cor 

uns herôis. Um pouco em cima do joelho, 
cheios de boa vontade e energia, criaram a 
tuna -ünica na América do Norte-, desen- 
volveram-na e, hoje, podem ombrear corn 
todas as outras sem envergonhar ninguém. 
Como se isto jâ nâo fosse bastante, de hâ 
très anos a esta parte, tomaram a decisào 
de organizar um Festival de Tunas em 
Toronto. Do êxito deste empreendimento 
todos sabem. Os responsâveis da Luso-Can 
Tuna têm todo o apoio de empresârios, 
comerciantes e indüstriais, clubes e associ- 
açôes, individuals e ôrgâos de informaçâo, 
e entidades oficiais. Uma iniciativa que 
honra os nossos jovens e a Comunidade 
que representam. Obrigado e parabéns! 
Este ano, trouxeram até nos as Tunas, 
Universitâria de Distrito de Jaén, Tin 

nas vârias qualificaçôes...- estiveram sem- 
pre bem à vista! 
Nas danças corn "Pandeiretas e Porta- 
Estandartes", sobressairam os elementos 
da TAISCTE, Tuna Mista Académica do 
Instituro Superior Ciências, Trabalho e 
Empresas (ISTEC), realmente os me- 
Ihores. No campo "Instrumental", venceu a 
Tuna de Medicina do Porto. 
A "Tuna mais Tuna", foi a simpâtica 
TinTuna-Académica de Egas Moniz e, 
finalmente, os prémios "Melhor Solista" e 
a "Melhor Tuna" para a magnifica Tuna de 
Distrito de Jaén-Espanha, realmente uma 
"équipa" cheia de instrumentistas e solistas 
de luxo. Parecia um grupo de profissionais 
-dos bons!-, vestidos de capa e batina. 
Impresionantes! O magnÿîco solista espanhol recebmdo rft» sett ta presidestte da Casa do Poveiros 

Como extra, apresentou-se a Tuna 
Feminina de Medicina do Porto, que 
estavam em digressâo por Montreal e 
aproveitaram a "boleia" para actuarem em 
Toronto. Embora corn "gestos cirürgicos" 
nâo acrescentaram nada de novo ao festi- 
val. Fechou o certame, a Luso-Can Tuna, 
com a sua habituai alegria mas jâ sem 
tempo de completar a sua normal apresen- 
taçâo. Foi pena. A Luso-Can Tuna foi por 
todos elogiada e aplaudida, corn toda a 
justiça. No fundo, sem nada receber, era 
quem mais merecia, pela sua coragem, 
audâcia e talento. O aplauso do püblico, 
de colegas e amigos, é sem düvida o me- 
lhor prémio para a Luso-Can Tuna. E, as 
lâgrimas de emoçâo e alegria da Ana 
Bailâo e da présidente Veronica Marques, 
"falaram" mais do que mil palavras. 
Todo o espectâculo decorreu corn simplici- 

dade, tendo como MC's Alexandre 
Campos Silva e Liliana Capela, corn o 
apoio da Maria Manuela Carvalho, nos 
slides e video. 
No palco do Convocation Hall, desfilaram 
116 tunos -rapazes e raparigas-, que deram 
um ar de festa especial ao acontecimento, 
corn muita müsica, vozes e cor, mas cada 
vez corn menos irreverência. Claro, fora do 
palco (segundo nos contaram) "partiram a 
louça toda" mas, a esse espectâculo, o 
nosso "bilhete" nâo deu direito de entrada. 
Que pena! 
Fazemos votos para que os empresârios, 
comerciantes e individuias, possam con- 
tinuar a ajudar a Luso-Can Tuna a 
prosseguir este festival ünico de Tunas na 
América do Norte. Eles e nos, merecemos! 

JMC 
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FC Porto vonce em Guimarâes e 
isola-se 
O FC Porto “arrancou” uma dificil 
vitôria em Guimarâes por 2-1 e 
isolou-se na lide-rança da Superliga 
portuguesa de futebol, em encontro 
antecipado da sexta jornada da 
prova. 
Os “dragôes” tiveram de se aplicar 
para conseguir levar os très pontos 
de Guimarâes, principalmente 
depois da équipa vitoriana ver o 
ârbitro setubalense Antonio Costa 
anular, mal, um golo a Joâo Tomâs, 
aos 51 minutos, considerando que o 
avançado viriiaranense carregou em 
falta o central portista Jorge Costa. 
No lance, Jorge Costa tropeçou e caiu, 
deixando caminho livre para Joâo Tomâs, 
que num remate cruzado bateu Vitor Baia, 
valendo aos campeôes nacionais a ma 
decisâo de Antonio Costa. 
A formaçâo vimaranense começou bem a 
partida e chegou ao golo logo aos cinco 
minutos, através de Romeu, mas os 
“dragôes” reagiram e igualaram aos 11, 

através de Derlei, que assim se destacou 
mais na liderança dos melhores mar- 
cadores, agora corn cinco tentos. 
Apôs um periodo de maior equilibrio, o 
Vitôria voltou a entrar melhor na segunda 
metade e criou muitas dificuldades ao FC 
Porto, mas a formaçâo “azul e branca” 
acabou por conseguir dar a volta no mar- 
cador corn um tento de Costinha, aos 79 
minutos. 

Maus resultados afastam Jaime 
Pacheco do Maiorca 
Jaime Pacheco vai ser afastado do cargo de 
treinador do Maiorca. A garantia de que o 
clube vai dispensar os serviços do técnico 
português surgiu nas paginas do jornal 
desportivo espanhol Marca e jâ foi confir- 
mada pelo présidente, Alemany. Uma 
decisâo tomada devido aos maus resulta- 
dos do clube, que se encontra actualmente 
no 16° lugar da tabela. 
A decisâo de demitir Jaime Pacheco 
foi tomada durante uma reuniâo de 
emergência. 
“O ünico ponto que discutimos foi a situ- 
açâo desportiva que o clube vive actual- 
mente, o que nos preocupa hâ algum 
tempo. Preocupa-nos a imagem que o clube 
deu no passado domingo em Albacete (2-0) 
e uma série de acontecimentos que tém 
ocorrido”, disse Alemany. 
“A situaçâo é grave, tanto pelos resultados 
como pela imagem que a équipa estâ a dar. 
Por coerència, temos de nos sentar corn o 
treinador e analisar eventuais decisôes. O 
mâximo responsâvel pela équipa é Jaime 

Pacheco e tenho de falar corn ele”, 
acrescentou. 
A situaçâo grave traçada pelo présidente 
do clube espanhol refere-se a quatro pontos 
apenas conquistados, em 15 possiveis, 
équivalentes a uma vitôria e a um empâte 
na liga. O Maiorca ocupa assim o 16° lugar, 
depois de na época passada ter conquista- 
do a Taça do Rei. 
O técnico português estreou-se corn uma 
vitôria frente ao Real Madrid em casa por 
2- 1 na primeira mâo da Supertaça de 
Espanha. O segundo jogo foi marcado pela 
derrota clara do Maiorca, ao perder por 
3- 0 em Madrid. 
No campeonato, as coisas nào foram 
melhores. Pacheco começou corn uma der- 
rota no terreno do Racing de Santander, 
seguindo-se uma vitôria na recepçâo do 
Saragoça. Na ronda seguinte foi goleado 
por 4-0 pelo Athletic Bilbao. Em casa, 
empatou frente ao Sevilha. A derrota por 
2-0 frente ao Albacete acabou por ser a 
gota de âgua. 

QUE mz A DIKRENÇA COM ESPECIAB TODOS OS DUS! 

Os clientes «le Kluk Kluck's 
votaram e deram a sua primazia 
aos nossos &angos. Os franges 
mais baratos de Mississauga. 

Para além dos saborosos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamente outros sabores de 
Portugal: Mâo de Vaca, 
Feÿoada« Dobrada, Bacalhau de 
mil maneirast Polvo Guizado, 
LuiaS) Sopas^ Saladas, Sandes e 
muHo mais! 

Eî^XJMENDAS PEtX) TELEK»æ: 

905272-4459 
3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 

(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 
na esquina da Bumhamthorpe) 

Aceito a 
sua casa 

em troca... 
Se comprar 

a sua 
proxima 

casa comigo! 

Fernando Vilhena 
BROKER 

Um nome de confiança 

416-536-5600 
Comissôes desde $990 

cflsfl DQ senono 
Dufferin/Dupont - Casa de 2 andares corn 
6 divisôes, cozinha grande e moderna. 
$10,000 de entrada, $978/mês. 

Real Madrid bateu FC Porto 
nas Antas por 3-1 
o Real Madrid venceu o FC 
Porto por 3-1, em jogo da 
segunda jornada do grupo F 
da Liga dos Campeôes em 
futebol, disputado no Porto. 
0 Porto adiantou-se no marcador 
corn um golo de Costinha logo aos 7 
minutos, mas aos 28, Ivan Helguera 
marcou para o Real Madrid e nove 
minutos depois a équipa espanhola jâ 
estava em vantagem, corn Santiago 
Solari a fazer o 2-1. 
Apesar dos esforços do FC Porto, a 
équipa nâo conseguiu evitar mais um 
golo, marcado por Zinedine Zidane 
aos 66 minutos, fixando a vitôria do 
Real por 3-1. 

1 Portugal goleou Alemanha no 
I mundial de hôquei em patins 

Ao intervalo, a formaçâo portuguesa, 
que nos quartos-de- final vai defrontar a 
sempre aguerrida selecçâo brasileira, 
vencia jâ por 6- 0. 
A França, corn a goleada por 6-1 impos- 
ta à Holanda, garantiu o segundo lugar e 
consequetite passagem aos quartos-de- 
final, onde vai defrontar a Itâlia. 

I Portugal goleou na terça-feira a 
I Alemanha por 8-1 e asseg^rou 
I tranquilamente o primeiro lugar 
I do grupo D do campeonato do 
I Mundo de hôquei em patins, que 
I decorre no Pavilhâo da Uniâo 
I Desportiva Oliveirense, em 
I Oliveira de Azeméis. 
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Futebol - jovens de Toronto 
em grande niano 
Glen Shields Sun Devils, uma enuipa coesa que ganha campeonatos sem 
perder urn jogo, o mesmo acontecendo nos torneios em que participou. 
Estes Subis, sâo urn regale para a vista, craques com urn future risonho, 
particularmente, o ponta-de-lança Emanuel. 

O nosso bem conhecido Domeni Cugliari 
-que com sua mulher, dirige com grande 
sucesso a Loja do Espirito Santo, em 
Toronto-, continua o seu apoio ao futebol 
jovem, ao futebol amador. 
Naturalmente, tern um grande motivo 
para o fazer, para além de gostar de fute- 
bol. O seu filho, Emanuel Cugliari, é um 
atleta jovem de eleiçâo. Bola no pé, é golo 
com certeza. 
A equipa do Emanuel, a Glen Shields Sun 
Devils, que disputou esta época que findou 
a Liga e Torneios de Sub-13, foi vencedora 
absoluta. 
Em futebol de salâo, foram campeôes da 
Indoor Ontario Cup, em Voughan, e da 
National Indoor Championships North 
America, em Baltimore, Maryland-USA. 
Nos campos abertos -Outdoor Season-, os 
Sun Devils venceram o West Niagara 
Invitational Tournament, em Grimsby: 
City of Vaughan International 
Tournament, em Vaughan; Ontario Cup, 

em Vaughan; Central Soccer League U-13 
Regional Premier e Tom Dunleavy 
Tornament of Champions, em Oakville. 
Na Liga nâo perderam um ùnico jogo , nos 
Torneios, venceram 25 e empataram um. 
É obra! 
A equipa é constituida por: 
Guarda-redes, Alessandro Casalinuovo e 
Joey Dudumas. 
Defesas, Michael Dellapina, Paul 
D'Amario, Tryston Mahoney, Alex Tilatti 
e Daniel Tannous. 
Médios, Peter Dimitrakopouls, Eric 
Amato, Uri Barak, KostaBarka, Taylor 
Lord, Kyle Boffo e Bobby Lee. 
Avançados, Daniel Segreti, Jahel 
Gushway, Sebastian Dignoti, Emanuel 
Cugliari e Hugo Hernandez. 
Estes jovens sâo treinados por Enzo 
D'Amario, assistido por Tony Segreti. 
Estes jovens passaram agora para o U-14. 
Parabéns. 

JMC 

roAasEgaimMâvEi 

2612 SL Clair Ave. W 

Um “galo” para o futebol defensive 
Sporting vence Gil Vicente Il-O) 
mesmo ao cair do pane 

Foi um jogo de sentido ünico e fez jus à 
velha maxima de que “quern joga para o 
empâte acaba por sair derrotado”. Paulo 
Jorge adiou por diversas vezes o golo dos 
leoes que, durante 90 minutes, evidencia- 
ram iniimeras falhas na zona de con- 
cretizaçâo. Quando jâ se esperava o apito 
final, Tello furou os pianos dos minhotos e 
apontou o golo da vitoria no periodo de 
descontos. 
O Sporting arrancou um triunfo “a ferros” 
por 1-0 frente ao Gil Vicente, na sexta jor- 
nada da SuperLiga. 
O resultado premeia o inconformismo dos 
leoes que, apesar de terem perdido alguma 
clarividência na recta final da partida, 
nunca baixaram os braços, acreditando 

sempre na obtençào dos très pontos. 
Por outro lado, o desfecho castiga o fute- 
bol superdefensivo dos minhotos que 
apareceram em Alvalade com a estratégia 
clara de somar um ponto e que viram o 
“sonho” virar pesadelo, ap6s o tiro certeiro 
de Rodrigo Tello, quando decorria o 
minute 95. 
Ricardo foi um mere espectador numa 
primeira parte inteiramente dominada 
pelos locais que estrearam Liedson no 
“onze”, ao lado de Lourenço. Mario Reis 
apostou em très centrais e no reforço do 
meio-campo, deixando as quase inexis- 
tentes iniciativas de ataque a Nandinho e a 
Fabio, duas presas faceis para a defesa 
contraria. 

EQUIPA J 

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

  Resuitados 
P 

Madalena - Miramar, 4-1 
6 Barreiro - Santiago, 1-5 
4 Angrense - Praiense, 2-1 
4 Ideal - Velense, 2-1 
^ Operario - Boavista, 0-0 

3 3^ Jornada 
^ Madalena - Barreiro 
3 Santiago - Angrense 
2 Praiense - Ideal 
0 Velense - Operario 
0 Miramar - Boavista 

Aceitamos encomendas, 
com especiais todos os dias: 
Bacalhau, arroz de 
mariaco, costeletaa, 
galinha grelhada na 
braaa e no eapet:a, 
aaladas e muit:o mala. 

AD serviçD da cpmunidade 
^ 905-829-8395 

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADOA2^FEIRA • 6^FBRA10AM-9PM 

2828 KlllgSWa,y Drive, Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 
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SyPERLIGA 
PORTUCUCSO DE fUTEBOL PUOEISSIOnOL 

EQUIPAS 

J 

1 FC PORTO 6 

2 MARlTIMO 6 

3 BOAVISTA 6 

4 SPORTING 6 

5 BELENENSES 6 

6 BEIRA-MAR B 

7 ALVERCA 6 

8 SP.BRAGA 6 

9 MOREIRENSE 6 

TO BENFICA 5 

11 ACAOÉMICA 5 

12 GIL VICENTE 6 

13 UNIÀO LEIRIA 6 

14 NACIONAL 6 

15 EST.AMADORA 6 

16 GUIMARÀES 6 

17 P.FERREIRA 6 

18 RIO AVE 6 

RESULTADOS 

Rio Ave - Boavista, 1-2 
VII. de Gulmaràes - FC Porto. 1-2 

Paços de Ferreira - Alverca, 0-3 
Sporting . - Beira-Mar, 0-2 

Estrela Amadora - Maritimo. 1-0 
Uniâo leirla - Moreirense, 2-1 
Benlica - Naclonal. 1-0 
Aeadénilca - Belenenses, 0-1 
Sporting - Gll Vicente, 1-0 
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PRôXIMA JORNADA 

Boavista - Belenenses, 21:00 ISPORTVI 
Maritime - Spirting, 19:15 IRTPll 
Moreirense - Benlica, 21:00 ISPORTVI 
Rie Ave - Pages de Ferreira, 16:00 
Beira-Mar - Estrela da Amadira, 16:00 
Gll Vicente - Uniâi leirla, 16:00 
Naciinal - Vitiria de Gulmaràes, 16:00 
FC Perte - Académica, 20:15 ISPORTVI 
Alverca - Sparling, 19:45 ISPORTVI 

elhores Iwlarcadores 

DERLEI (FC Porto) ■ s> 1 

ANTCHOUET (Belenenses) 

DÀRIO (Académica) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 
"BENNI" MCCARTHY (FC Porto) 
JFERREIRA ("H") (Gil Vicente) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 
"GAÛCHO" (Maritimo) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
"TONITO" (Sporting) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 
LEONARDO (Belenenses) 
"NECA" (Belenenses) 
SANÉ (Belenenses) 
FEHÉR (Benlica) 
"WENDER" (Braga) 
JÜLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
CASPAR (Gil Vicente) 
MANOEL (Moreirense)... 

LIGA 
* ^4^ ' PORTUGUESO DE fUTEBOL PROEISSIOnflL 

EQUIPA J P 

1 FEIREIMSE 
2 VARZIM 

3 ESTORIL 

4 OVARENSE 
5 NAVAL 

6 SALGUEIROS 

7 D.CHAVES 
8 SANTA CLARA 

S U.MADEIRA 
10 LEIXÔES 
11 V.SETÙBAL 

12 D.AVES 
13 PENAFIEL 
14 PORTIMONENSE 

15 FELGUEIRAS 
16 MARCO 

17 MAI A 

18 SP.COVILHÀ 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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S 
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6 
6 
4 
4 

3 

O 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

FEIRENSE - SP. COVILHà, 3-1 

N. 1® MAIO - S. CLARA, 2-2 

PORTIMONENSE - SALGUEIROS, 2-3 

VARZIM - ESTOIUL, 1-0 

D. CHAVES - D. AVES, 3-2 

U. MADEIRA - MAIA, 3-2 

LEIXôES - V. SETüBAL, 1-1 

OVARENSE - MARCO, 1-1 

PENAFIEL - FELGUEIRAS, 2-0 

V. SETüBAL - OVARENSE 

SP. COVILHÀ - PORTIMONENSE 

NAVAL 1® MAIO - FEIRENSE 

SALGUEIROS - PENAFIEL 

FELGUEIRAS - VARZIM 

ESTORIL - D. CHAVES 

D. AVES - U. MADEIRA 

SANTA CLARA - MARCO 

MAIA - LEIXôES 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - Il Divisâo ** *• m % % m % 

EQUIPA J P 

1 DRAGÔES SAi\D 6 Ui 
2 GONDOMAR G 15 
3 P. RUBRAS G 13 
4 VIZELA G lü 
5 INFESTA G 10 
G FC PORTO B GU 
7 BRAGANÇA 5 U 
8 PAREDES G U 
U FAFE 5 8 
lü VALDEVEZ G 7 
U LIXA 5 7 
12 VILANOVENSE G 7 
13 LEÇA G 7 
14 C.TAIPAS G G 
15 TROFENSE 5 5 
IG LOUSADA G 5 
17 ERMESINDE 5 4 
18 FREAMUNDE G 3 
lU SP. BRAGA B 5 3 

Resultados 
FC Porto B - Sp. Braga B. 2-0 
Vilanovense - Gondomar. 1-3 
Leça - Vizela. 1-0 
Ixmsada - Paredes, 2-2 
Freamunde - C. Taipas, 1-2 
Bragança - Infesta, 1-0 
Trofense - Pedras Rubras. 4-2 
Lixa - Valdevez, 2-2 
Fafe - D. Sandinenses, 1-1 
Folgou: Ermesinde. 

7“ Jornada 
FC Porto B - Vilanovense 
Gondomar - Leça 
Vizela - Lousada 
Paredes - Freamunde 
C. Taipas - Bragança 
Infesta - Trofense 
Pedras Rubras - Lixa 
Valdevez • Fafe 
Sp. Braga B - Ermesinde 
Folga: Dr. Sandinenses 

EQUIPA J P 

1 SANJOANENSE G IG 
2 TORREENSE 6 14 
3 CALDAS G 12 
4 SP. ESPINHO G lü 
5 ALCAINS G 10 
G FÂTIMA G 10 
7 U. LAMAS () lü 
8 PORTOMOSENSE G U 
U ESMORIZ G U 
lü ÂGUEDA G 8 
IIPOMBAL G 7 
12 ACADÉMICA B G 7 
13 OLIVEIRENSE G 7 
14 OLI.BAIRRO G 7 
15 VILAFRANQUEN G 5 
IG OLI.HOSPITAL G 5 
17 ESTARREJA G 4 
18 AC. VISEÙ G 4 
19 MARINHENSE G 4 
2Ü PAMPILHOSA G 3 

Resultados 
Oliveirense - Porlomosense, ü-ü 
Torreense - Alcains, 2-2 
O. Hospital - Académica B, 1-ü 
T. Lamas - Viiafranquense. 2-1 
Agueda - Ac. Viseu, 1-1 
Sanjoanense - Marinhense, 1-ü 
Pampilhosa - Sp. Espinho. 1-2 
Calcias - Estarreja. 2-U 
Fâtima - Esmoriz, 3-2 
Pombal - O. Bairro, 3-0 

7‘ Jornada 
Oliveirense - Torreense 
Alcains - Ol. Hospital 
Académica B - U.Lamas 
Viiafranquense - Agueda 
Ac. Viseu - Sanjoanense 
Marinhense - Pampilhosa 
Sp. Espinho - Calcias 
Estarreja - Fâtima 
Esmoriz - Pombal 
Porlomosense - Ol. Bairro 

EQUIPA J P 

1 OL.MOSCAVIDE G IG 
2 BARREIRENSE G 15 
3 OLHANENSE G- 14 
4 MICAELENSE G 12 
5 ORIENTAL G 11 
G PONTASSOLENS G 11 
7 L.AÇORES G 11 
H MARITIMO B G lü 
U AMORA G 9 
lü RIB.BRAVA G 8 
11 MAFRA G 8 
12 CAMACHA G 7 
13 ODIVELAS G 7 
14 SPORTING B G 5 
15 LOULETANO G 5 
IG SINTRENSE G 5 
17 FARENSE G 4 
18 PINHALNOVENS G 3 
19 V. NOVAS G 3 
2Ü ST.ANTÔNIO G 3 

Resultados 
Maritimo B - O. Moscavide, 0-2 
Oriental - Micaelense, 2-1 
Amora - Pinhalnovense, 3-2 
Ribeira Brava - Sintrense, 2-ü 
E. Vendas Novas - Farense, ü-1 
Olhanense - Odivelas. 2-1 
Louletano - Pontassolense, (K) 
Camacha - Barreirense, 0-1 
Lusitania - Sporting B, 2-1 
Santo Antonio - Mafra, 2-1 

7“ Jornada 
Maritime B - Oriental 
Micaelense - Amora 
Pinhalnovense - R. Brava 
.Sintrense - E. V. Novas 
Farense - Olhanense 
Odivelas - Louletano 
Pontassolense - Camacha 
Barreirense - Lusitânia 
Sporting B - S. Antonio 
O. Moscavide - Mafra 

f t: ♦#> 
^0 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III ■%'** 

SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 VILAVERDENSE 4 lü 
2 VIANENSE 4 9 
3 VALENCIANO 4 « 
4 MIRANDELA 4 7 
5 STA MARIA 4 7 
ÜJOANE 4 7 
7 M. FONTE 4 7 
8 SANDINENSES 4 7 
9 MONÇÀO 4 ü 
lu ESPOSENDE 4 5 
IIVALPAÇOS 4 5 

MONTALECRE 4 4 
13 AMARES 4 4 
14 RONFE 4 4 
15 REBÜRDELO 4 3 
lü CABECEIRENSE 4 3 
17 CERVEIRA 4 2 
18 P. BARCA 4 1 

SÉRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 FIÀES 4 12 
2 VILA REAL 4 10 
3 T. MONCORVO 4 lü 
4 A. LORDELO 4 9 
5 TIRSENSE 4 9 
ü LOUROSA 4 7 
7 CINFÀES 4 Ü 
8 FAMALICÀO 4 5 
9 PEDROUÇOS 4 4 
10 OLIVEIRENSE 4 4 
11 RIBEIRÀO 4 4 
12P. BRANDÀO 4 4 
13RIOT1NTO 4 3 
14 CANELAS 4 3 
15 NOC;UElRENSE 4 3 
lü S.P. COVA 4 3 
17 REBORDOSA 4 2 
18 RÉGUA 4 1 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOURIZENSE 4 10 
2 MILHEIROENSE 4 10 
3 TOCHA 4 9 
4 ARRIFANENSE 4 7 
5 SANTACOMBADE 4 7 
ü SOCIAL LAMAS 4 7 
7 PENALVA 4 7 
8 F.ALGODRES 4 Ü 
9SÀOJOÀOVER 4 Ü 
10 GAFANHA 4 Ü 
IIAROUCA 4 5 
12 U. COIMBRA 4 4 
13 SATÀO 4 4 
14 VALECAMBRENS 4 3 
15 MANGUALDE ’ 4 3 
lü AGUIAR BEIRA 4 3 
17 ANADIA 4 2 
18 CESARENSE 4 1 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

1 LOURINHANENS 4 12 
2 BENFÏCA CB 4 10 
3 ABRANTES 4 lü 
4 SOllRENSE 4 9 
5 CARANGUEJEIRA 4 8 
ü RIACHENSE 4 7 
7 PENICHE 4 ü 
8 FAZENDENSE 4 Ü 
9 TORRES NOVAS 4 Ü 
10 BENEDITENSE 4 5 
11 BIDOEIRENSE 4 4 
12 1DANHENSE 4 4 
13 CHN.ALCOBAÇA 4 4 
14 SERTANENSE 4 3 
15MIRENSE 4 3 
1ÜALQUE1D.40 4 3 
17 RIO MAIOR 4 2 
18 ALMEIRIM 1 0 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

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

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 VASCO G AM A 4 12 
2 ATLÉTICO 4 10 
3 SIEVES 4 9 
4 U.SANTIAGO 4 8 
5J.ÉVORA 4 8 
ü DESP. BETA 4 8 
7 LUSITANO VRSA 4 7 
8 FABRIL 4 7 
9 MESSINENSE 4 Ü 
10 BEIRA-MAR 4 ü 
11 ALMANSILENSE 4 5 
12SESIMBRA 4 5 
13 IMORTAL 4 4 
14 QUARTEIRENSE 4 4 
15 ^IXAL 4 1 
lü ESP.LAGOS 4 ü 
17 MOURA 4 0 
18 MONTE TRIGO 4 ü 

t 
] 
J 

AMARES -VAIPAçOS, 1-2 
McmTALECRE - ViLAVERDENSE, 80 
SANDINENSES - REBORDELO, 1-0 

CERVEIRA - RONFE, 1-2 

MONçAO - SANTA MARIA, 80 

CABECEIRENSE - VALENCIANO, 0-2 
MOtANDELA ■ JOANE, 00 
ESPOSENDE - VlANENSE, 3-4 
P. BARCA - MARIA DA FONTE, 1-2 

LOUROSA - FAUAUCAO, 4â 
CANELAS GAIA - RêCUA, 4-1 

OUVEIRENSE - TIRSENSE, 4-1 

REBORDOSA - CINFAES, M 

NOGUEIRENSE - FlÆS, 1-2 
R. TINTO - T. MONCORVO, 34 

A. LOROELO - F. BRANDAO, 2-0 

s. P. COVA - PEDROüçOS, 1-0 

VILA REAL - RIBEIRAO. 2-1 y 

SANTACOMBADENSE-TOURIZENSE, 1-1 

VALECAMBRENSE - GAFANHA, 1-2 

AGUIAR BEIRA - TOCHA, 82 

CESARENSE - SATAO, 1-1 

ARRIFANENSE - FORNOS ALCODRES, 2-1 

ANADU - MILHEIROENSE, 1-1 

MANGUALDE - PENALVA CASTELO, 80 

SAo JoAo VER - AROUCA, 1-0 

UNIAO COIMBRA - SOCIAL LAMAS, 2-1 

t 
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J 

Sourense - Fazesdecte, 31 
BenediteDM • CvuigueJdrB, 80 
Abrante* - Rio Maior, 2-0 
Torrea Nova* - Mlreoae, 1-2 
IdaziliMiM - Penlche, 2-0 
BidoeircDM - Riachenae, 33 
Almeirlm - GinAato Akobaça, 82 
Sertanenae - Louiinhanenae, 1-2 
A. Serra Benfica CB, 8S 

REAL - BENFICA B, 32 

AL(XXWITEN3E - MACMCO, 1-0 

BENAVILENSE - SANTACRUSNSE, 0-2 

ViALONGA - CASA PIA, 81 

CAMARA LOBOS -1* DEZEMBRO, 10 

O ELVAS - CARREGADO, 10 

PORTOSANTENSE - MALVEIRA, 30 

SACAVENENSE - MCWTUO, 30 

SANTANA • LOURES, 8-2 

V. GAMA - E. LAGOS, 4-2 
QUARTEIRENSE • SiLVES, 1-3 
F. BARREIRO • MOURA, lO 
LUSITANO VRSA - IMORTAL, 32 

MONTE TRJGO - SESIMBRA, O-I 

J. ÉvoRA - BEIRA-MAR, 30 

SEDCAL - ATLéTTCO, 1-2 

D. BEJA - ALMANSILENSE, 80 

MESSINENSE - U. S. CLUBE, 0-2 



32 Quinta-feira, 02 de Outubro, 2003 DESPORTO O Milénio 

ORCULftOSO DE SCI^ PORÎUCUfS 

Carlos Româo, Toronto 
Resp.: José Travassos 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 

■J/, 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

V 
orlsbcf^ 

PROVD SPONSOR OF INTERNOTIONU SOCCER 

0 "apagâo" italiano chegou a Guimarâes 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O MILéNIO - CONCURSO LAHATT 

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

Nome 

Morada: A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 
DIA 06 DE OUTUBRO, 2003, 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel: 

Nâo fora o apagâo de Itàlia ter 
chegado a Guimarâes, particular- 
mente, ao arbitre, e tedvez a 
histôria desta jornada fosse dife 
rente. Mas, o que conta sâo os pon- 
tes amealhados e, o FC Porto, con- 
quistou mais très. O reste sâo 
estôrias... Esperemos que o arbitre 
italiano -o melhor do mundo!- 
Pierluigi Colina, nâo traga trau- 
mas do "apagâo" na sua terra para 
as Antas. 
Esta ultima jornada, foi a jornada dos visi- 
tantes; o FC Porto, venceu em Guimarâes, 
por 2-1, e isolou-se no comando da classifi- 
caçào da I LIGA; o Belenenses foi a 

Coimbra para bâter a Académica, por 1-0; 
o Beira Mar deslocou-se ao lo de Maio e 
bateu o Sp. Braga, por 2-0; o Alverca, na 
sua visita ao Paços de Ferreira, arrecadou 
os très pontos, corn um vitorioso 2-1; o 
Boavista, na sua viagem a Vila do Conde, 
também ganhou, por 1-0. 
No Jamor, o Benfica bateu pela diferença 
minima o Nacional da Madeira e, o Estrela 
da Amadora, "matou o borrego" vencendo 
o Maritimo, por 1-0. Benfica e Académica 
têm o seu jogo da terceira jornada adiado 
para a abertura do novo Estâdio de 
Coimbra. 
Em Alvalade, o Sporting "viu-se e desejou- 
se" para marcar um golo jâ no fim da con- 

tenda ao aguerrido Gil Vicente. Quase que 
o Galo cantava no Alvalade XXL 
A 7a. jornada oferece os seguintes jogos: 
Sexta-feira, dia 3 de Outubro, Boavista- 
Belenenses, às 16h00, corn transmissâo na 
SporTV. No Sâbado, dia 4, às 14hl5, 
Maritimo-Sporting, corn imagens na RTPi 
e, às 16h00, Moreirense-Benfica, corn 
transmissâo na SporTV. 
Domingo, às llhOO, Rio Ave-Paços de 
Ferreira; Beira Mar-E. da Amadora; Gil 
Vicente-Uniào de Leiria e Nacional-V. 
Guimarâes. As 15hl5, FC Porto- 
Académica, corn imagens na SporTV. 
Na segunda-feira, às 14h45, o Alverca-Sp. 
Braga, com transmissâo na SporTV. 
Uma jornada cheia de incertezas, armadi- 
Ihas e emoçôes. 

JMC 

PERGUNTA: 
-QUM O GUARDA-REDES PORTUGUES DE FlfTEROl CONHEOIDO POR 

"PASSAROAZUrP 

TMlC LâEtfclîït-.’ingCo. 


