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Foi uma festa bonita. 
Professores, alunos e familias, 
ligados à Escola do First 
Portuguese, mataram saudades e 
divertiram-se no "2°. Encontro" e 
"39°. Aniversario da Escola", que 
teve lugar no Dundas Banquet 
Place, em Toronto. 
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sem vért:ebras 

Prontos!, como se diz na nossa terra, terra de modas e 
modos, nem sempre modelares. 
Vamos de novo a VOTOS, agora, para as eleiçôes 
Municipals -Conselheiros/Vereadores, 
Conselheiros/Trustee's para Escolas Pùblicas e 
Catôlicas, e Présidentes de Câmaras-, como toda a 
gente sabe. Mais uma etapa na vida desta provincia do 
Ontârio, berço da grande Toronto, terra de milhôes de 
pessoas oriundas de mais de um cento de paises. 
Uma mescla (in)perfeita de uses e costumes, religiôes e 
credos politicos. 
Nos, portugueses e luso-canadianos, jâ corn o estatuto de 
cidadâos deste pais, temos tanto direito e obrigaçâo de 
votar como qualquer outre cidadâo canadiano. 
Por outro lado, na ultima dezena de anos, tivémos sem- 
pre na Câmara Municipal de Toronto, um Vereador 
que, de uma forma simples mas constante, soube falar 
de nos e receber os convidados vindos de Portugal, 
politicos, governantes, indùstriais, comerciantes, intelec- 
tuais, desportistas, etc. 
Serâ que estamos dispostos a perder o pouco que con- 
quistâmos? 
Bom, amigos, para continuarmos a ter uma voz e uma 
porta aberta na Câmara Municipal de Toronto é 
necessârio que votemos na figura lusocanadiana que 
segue na frente das estatisticas, pelo menos em Toronto, 
e sem tirar valor a ninguém. A Ana Baüâo! 
Apos estas semanas de apresentaçào e de luta cerrada 
entre os vârios candidates jâ deu para ver os que mais 

hipôteses têm. E, a nossa lusocanadiana Ana Bailâo, 
esta na mô de cima. Portante, hâ que apostar nela, para 
nâo arriscarmos o todo... 
Como diz a nossa gente, "mais vale pouco que nada". 
No que respeita aos nossos luso-canadianos de outras 
cidades, nâo temos dados especiais que nos "falem" das 
suas possibiMades mas, pelo menos, estarâo em pé de 
igualâade corn os restantes. Assim, vamos também dar 
o voto/luso para que consigamos mais, sempre mais. 
Fazendo uma ronda, dentro do que conhecemos hoje, 
pensâmos que Manuel Alexandre (Conseüieiro) e Ana 
Paula Biscaia (Conselheira Escola Pùblica), em 
Brampton, têm reais possibilidades dada a grande 
comunidade portuguesa local e a popularidade que con- 
quistaram junto delà.. 
Em Mississauga, Peter Ferreira tem experiência sufi- 
ciente para "pegar de estaca" na vereaçâo da Câmara 
Municipal -esta é a sua hora!-, tal como Paulo R Simas 
que concorre pela Escola Pùblica e Tina-Louise Gouveia 
pela Escola Catôlica. 
Em Cambridge, très luso-canadianos tentam a sua opor- 
tunidade. Fâtima Pereira candidata à presidência da 
Câmara Municipal, Tony Melo tenta o cargo de 
Vereador e. Manuel da Silva, a Escola Catôlica (Trustee). 
Por Oakville, outra zona de grande concentraçâo de por- 
tugueses, conhecemos e apostamos na re-eleiçâo de Ed 
Viana pela Escola Catôlica de Halton; Gino Serra can- 
didata-se a Conselheiro da Cidade e da Regiâo e, final- 
mente, Richard Serra, que se afoita à presidência da 

Câmara Municipal. 
Mais longe, em Strathroy, Ingrid Travassos concorre a 
Conselheira da Câmara Municipal. Corn tantos por- 
tugueses na ârea, nâo deverâ ter dificuldades, assim pen- 
samos. 
Continuando nas lonjuras, Nelson Santos, em 
Kingsville, candidata-se a Deputado. Desconhecemos 
também as possibilidades em Kingsville mas desejamos 
o melhor. 
E, claro, em Toronto, a maioria de concorrentes: 
Luis Silva, candidata-se à presidência da Câmara 
Municipal. Fâtima Pinheiro e Maria Rodrigues, "correm 
uma corn a outra" para Conselheiras da Escola Pübhca. 
E, para a vereaçâo da Câmara Municipal, "atropelam-se" 
Hortência Fotopoulos e Ana Bailâo. 
Coisas da nossa gente, que acontecem mas que nâo 
deveriam suceder. Pelo menos, enquanto poucos, deveri- 
mos usar mais a cabeça e menos as cores politicas ou 
"invejinhas" de raiz. 
Se quando joga a seleccâo nacional de futebol todos 
"jogamos"com ela, é natural que façamos o mesmo em 
relaçâo à "nossa selecçâo politica", no Canadâ. Apostar 
nela e... Prontos!, seja o que Deus quiser! 
Vamos ao bailinho dos VOTOS para, a seguir, ir-mos, no 
minimo, ao "bailâo" da ANA! 

JMC 

Tu Cft Tu Lfl com os 

Olâ, queridos amigosi 
Estâo à porta as eleiçôes Municipais. Dia 10 
nâo faltem corn o vosso VOTO, se sào 
cidadâos canadianos. VOTAR é importante, 
escolher bem... mais imprtante ainda. 
Ataque pela fresquinha para nâo perder 
muito tempo... 

O Clube Desportivo Nacional de Mississauga vai 
ter a sua festa de Sào Martinho que servira de pre- 
texto para uma justa homenagem aos seus 
jogadores veteranos que sô perdem o vicio de jogar 
à bola se o destino os levar para outras paragens. 
Décio G onçalves, o também veterano jogador e 
responsâvel do Clube Desportivo Nacional, realiza 
a festa no salâo da Igreja de Cristo Rei, em 
Mississauga. 
Réservas pelos telefones do Décio: 905 848-3214, 
do Luis: 905 453-4129, do Frade: 905 455-3430, ou 
ainda do Frank: 416 996-2516. 
Na festa, além do jantar confeccionado por Luis 
Bettencourt, bavera uma travessa de castanhas em 
todas as mesas, muitas surpresas, troféus aos atle- 
tas Campeôes Juvenis e variedades corn o Rancho 
Folclôrico Madeirense, Décio Gonçalves, Manny 
Augusto, Joâo Marques e Adriano Jorge. Luz, som 
e baile corn Maria & Gerry. 
Parabéns aos nacionalistas locais. 

Os jovens do Centro Cultural Português de 
Mississauga levam a efeito sexta-feira, dia 21, uma 
grande e ritmada festa intitulada "PCCM 
Invasion 2", onde poderâo escutar e dançar o 
melhor que hâ na müsica actual, com muita luz e 
efeitos especiais, e o apoio do canal radiofônico de 
müsica moderna Z 103.5. 
As portas abrem às 21h30. Party hotline: 
905 330-1533. 
Sejam mais jovens participando no "PCCM 
Invasion 2". 

Teresa Lopes e Antonio Cordeiro gravaram o CD 
"Ecos do Povo", acompanhados do guitarrista 
Gabriel Teves e do viola Januârio Araüjo. Um tra- 
balho que vai ser lançado ao püblico Sâbado, dia 
15, na Casa do Alentejo de Toronto, corn o jantar a 
ser servido pelas 19h00. Uma grande festa para os 
amantes do fado e nâo sô. Para informaçôes e réser- 
vas, contactem pelos telefones: 416 769-8844, ou 
905 842-0061. 
Agradecemos o convite enviado. 

No fim-de-semana 14 e 15 de Novembre, o Centro 
Cultural Português de Mississauga comemora o 
seu aniversârio corn uma grande festa. Na sexta- 
feira, dia 14, convivio e "Porto de Honra" corn 
apresença de sôcios, convidados e représentantes 
de outres clubes e associaçôes. Nas variedades, a 
presença de Michelle Madeira e vindo de Portugal, 
Clemente. No sâbado, Almoço de Gala e home- 
nagem a Monsenhor Eduardo Resendes. Baile corn 
o conjunto Português Suave, que faz a sua despedi- 
da da actividade. 
Informaçôes e réservas: 905 286-1311. Obrigado 
pelo simpâtico convite enviado. 

Domingo, dia 23 de Novembre, tem lugar na Igreja 
de Santo Antonio, em Toronto, a tradicional "Noite 
Multicultural", este ano dedicada aos pioneiros 
portugueses. 
Serâ levada à cena uma pequena peça teatral sobre 
a partida de Portugal, chegada ao Canadâ e vivên- 
cia no pais. A Missa terâ lugar às 16h00 e a festa 
imediatamente a seguir. Para informaçôes e 
participaçâo contactem o Tosé Manuel Ouintal: 
416 536-5884. 

A organizaçâo ADAPTO-Associaçâo dos Amigos 

dos Déficientes Portugueses de Toronto realiza um 
"Jantar de Apreciaçâo" a todos quantos ajudam os 
déficientes portugueses, Sâbado, 29 de Novembre, 
corn inicio pelas 19h00. 
Este jantar terâ lugar no salâo da Igreja de Santa 
Helena, na Dundas e Lansdowne, em Toronto. Um 
jantar que serve de prenda de Natal a todos os 
voluntârios e patrocinadores da ADAPTO. 
Informaçôes por intermédio de Maria Pereira: 
416 5354)176. 

A Sociedade Musical de Santa Helena, em 
Toronto, realiza o seu Jantar/Concerto Anual de 
Natal, no St.John s Hall, no 2185 Stavebank Road, 
em Mississauga, com inicio às 18h00. Réservas 
pelo telefone: 416 603-1477. 
Actuaçôes da Banda do Sagrado Coraçâo de Jesus 
e do coral Echoes of Portugal, dirigidos pelo 
Maestro José Manuel Resendes. Um jantar/concer- 
to jâ tradicional entre nos, de qualidade, a nâo 
perder. 

O Grupo de Voluntârios e os Membros do 
Conselho da Casa de Sâo Cristôvâo, em Toronto, 
convidam sôcios e amigos a participarem no Bazar 
Anual de Natal'2003, Sâbado, dia 6 de Dezembro, 
entre as lOhOO e as 16h00, no salâo comunitârio. 
Para informaçôes e aluguer de mesas, podem con- 
tactar o Jorge: 416 532-4828, Ext.114. 
Grande selecçâo de artigos confeccionados à mâo 
pelas participantes das classes de Malhas e rendas, 
costura e trabalhos manuals. Pequeno-almoço e 
almoço à venda no local, por preço irrisôrio. Nâo 
faltem. 

Até p'râ semana, caros amigos. 
Que o Sâo Martinho vos dê muitas castanhas e... 
suficiente vinho! 
O que é demais enjôa, OK? 

JMC 
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Candidaia Ana Bailâo organizon convfvio 
A cajididata a vereadora pelo bair- 

ro 18 - Davenport, Ana Bailâo, 

organizon uma festa convivio no 
Blue Nites Sports Bar, este domin- 

go, corn O objective de comunicar 

aos sens apoiantes a importância 

do voto, a uma semana do grande 

dia das eleiçôes municipais. 

Nâo obstante a chuva, os amigos e 
apoiantes de Ana Bailâo fizeram questâo 
de estai présenté na festa, juntamente corn 
alguns politicos. Entre as figuras püblicas 
que se juntaram à festa de Ana Bailâo, 
encontravam-se Tony Ruprecht, deputado 
provincial. Alan Tonks, deputado federal, 
Mario Silva, vereador municipal, entre 

outros. Para além da festa/convivio no 
Blue Nites, o dia 2 de Novembro marcou 
também o dia de voto avançado para os 
diferentes bairros de Toronto. 
Calma e confiante, Ana Bailâo, acom- 
panhada da candidata a conselheira 
escolar Fâtima Pinheiro, transmitiu aos 
présentes a mensagem que tem vindo a 

dar aos residentes da ârea pela quai con- 
corre: a importância do voto e, de 
preferêneia nela, uma vez que possui a 
experiência e o conhecimento necessârio 
em assuntos municipais para représentai 
muito bem o bairro 18 - Davenport, 
para além de ser a voz portuguesa na 
câmara municipal. 

Se procura mobflias.. Boas 
onitas 
aratas 
om serviço 

...s6 hà um local, 
Artnova furniture Plus! 

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

garantia dos melhores preços! 

VISITE IA A ARTNOWA f URNITBBE Plus 
üJiJüj' iJi ijjjj 'iuiujjiü 
416-53S-1133 
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Présidente Açerlane assumiu Presidëncia das RUP 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, assumiu a 
presidëncia da Conferência de 
Présidentes das Regiôes Ultraperiféricas 
(RUP) da Uniâo Europeia (UE), numa 
cerimônia que contou corn a presença do 
comissârio europeu Michel Barnier, e 
que encerrou o encontre dos respon- 
sâveis das RUP que decorreu na 
Martinica. 
Na ocasiâo, o chefe do executive açori- 
ano traçou os grandes objectivos do seu 
mandate, que passam pelo reforço da 
consagraçâo institucional das RUP, pela 
sua afirmaçâo no espaço de uma Uniâo 
Europeia alargada e pela credibilizaçâo 
do projecto global europeu nas regiôes, o 
que, segundo disse, obriga a uma 
aplicaçào das politicas comuns corn as 
correspondentes e necessârias modu- 
laçôes. Para isso, Carlos César defendeu 
que a especificidades constitucional- 
mente protegidas devem corresponder 
tratamentos especificos igualmente pro- 
tegidos. A propôsito, citou, mesmo, o 
comissârio Barnier na afirmaçâo de que 
“a Politica Regional é uma das melhores 
politicas da UE e nâo é arcaica, nem estâ 
ultrapassada”, e lembrou que a 
Conferência de Présidentes tem o dever 
de defender essa politica e os meios para 
a realizar. 
O présidente açoriano advogou o 
favorecimento do crescimento das RUP 
em contraponto a politicas de 
manutençâo artificial, no respeito pelas 
suas escassas vocaçôes produtivas, as 
quais, disse, em nenhum caso represen- 
tam uma dimensâo econômica que afecte 
os equilibrios e as regras da Uniâo 

Europeia. 
Para atingir os objectivos 
politicos a que se propôe, 
Carlos César defende que é 
necessârio “um planeamen- 
to cuidado e devidamente 
estruturado do trabalho em 
conjunto dos présidentes, 
assente numa definiçâo 
clara das prioridades de 
aeçâo, dos meios a empre- 
gar e dos métodos a uti- 
lizar”, pois considéra que s6 
assim se poderâ mostrar aos 
outros aquilo que as RUP 
têm como adquirido, ou 
seja que a sua existência 
enquanto grupo de regiôes europeias 
corn preocupaçôes comuns tem vindo a 
permitir uma melhor soluçâo dos seus 

problemas e um maior contributo para o 
projecto europeu. 
Carlos César vai liderar o grupo das 

RUP durante um ano, sendo que em vir- 
tude desse facto os Açores serâo, em 
2004, o palco da X Conferência de 
Présidentes. 

Paiiigiî^ 
vacinas da varîala 
Portugal comprou vacinas contra a 
variola. A aquisiçâo foi confirmada à 
Agência Lusa pelo secretârio de Estado 
da Saùde. Carlos Martins recusou~se 
contudo a revelar outros pormeaores 
sobre o assunto, alegando tratar-se de 
informaçâo «cîassificada». 
A variola estâ erradicada desde 1980, 
mas sempre se temeu a utilfeaçâo deste 
virus corn fins terroristas. Os paises da 
Uniâo Europeia estâo particularmente 
preocupados corn a realizaçâo do Euro 
2004, que deve juntar em Portugal 
milhares de pessoas de vârios paises. A 
variola é a arrna biolôgica de contâgio 
mais râpido e de maior mortalidade. A 
propagaçâo pode ser feita simples- 
meute através do ar. : 
O sub-director-geral de Saùde, 
Francisco George, diz que Portugal ja 
tinha iuteuçôes de se protéger, mesmo 
que nâo recebesse o Europeu de 
Futebol, Francisco George diz que o 
piano de contingêneia português foi 
desenhado logo apôs o 11 de Setembro. 
As autoridades de saùde recusam a 
ideia de um piano de vacinaçâo maclça. 

Nâo perçant a grandiosa passagem de ano de Roberto 
Leal e sua magnifica Banda no fabuloso salâo 
Mississauga Convention Centre, corn um requintado 
jantar -corn Bar incluido-, e um ambiente familiar e 
alegre. 

As portas do Mississauga Convention 
Centre abrem às 19h00. O jantar sera 
servido às 20h00. Esta grandiosa festa 
é reservada a famtlias e solteiros devi- 
damente acompanhados de familiares. 

B©S(BDi^ïfâ OS DQQ® llBQQâ 00S 0(M1“1]020 
Mississauga Convention Centre, 75 Derry Road, West, em Mississauga. 
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Harris nâo concorrerâ a liderança 
de partido 

O ex-primeiro ministro do Ontârio, Mike 
Harris, disse nâo concorrer à liderança do 
novo partido que deverâ sair da unifi- 
caçâo dos partidos Progressista 
Conservador e Aliança Canadiana. Num 
comunicado publicado domingo a que 
ptvirtual.com teve acesso, Harris confir- 
mou que pensou regressar à politica, 
desde que iniciou o processo de unifi- 
caçâo dos dois partidos a 16 de Outubro. 
“No entanto, conclui que a decisâo que 
tomei hâ dois anos foi a mais acertada 
para mim e continua a sê-lo agora”, afir- 
mou O ex-primeiro ministro. 
O primeiro ministro de Alberta, Ralph 
Klein, encontrava-se entre os que encon- 
rajavam Harris a concorrer à liderança. 
Harris, no entanto, disse ter intençâo de 
continuât a apoiar a unificaçâo. “Espero 
poder tornar-me membro do novo partido 
e de poder trabalhar corn o novo lider 
para colocar o Canadâ num melhor 
caminho. Temos uma grande oportu- 

nidade de dar um 
excelente inicio ao 
partido e ao pais”. 
Os apoiantes da unifi- 
caçâo acreditam que 
uma direita unida é 
ünica maneira de dar 
aos partidos da 
oposiçâo a oportu- 
nidade de enfrentar e 
derrotar os Libérais. 
No entanto, alguns 
conservadores estâo a 
lutar contra a propos- 
ta de unificaçâo, argu- 
mentando que o par- 
tido irâ perder a sua 
identidade e ideologia 
na uniâo corn a 
Aliança. 
Os dois partidos terâo 
de ratificar o acordo 
até 12 de Dezembro. 
Se a proposta for 
aprovada, uma con- 
vençâo para escolher o 
lider do novo partido 
terâ de ser organizada 
até à primavera. O 
lider conservador, 
Peter MacKay, 
e o lider da Aliança 
Canadiana, Stephen 
Harper, ainda nâo 
anunciaram se têm 
pretençôes de concor- 
rer a essa liderança. 

Safda de Harris poderà ser 
benéf ica para a Aliança 
Os membres do partido conservador canadiano a favor 
da unificaçâo do partido à Aliança Canadiana disseram 
que a decisâo de Mike Harris em nâo concorrer à 
liderança do nova partido foi um desapontamento. O ex- 
primeiro ministro conservador Brian Mulroney, um dos 
apoimtes mais fortes da unificaçâo, disse que é de lamen- 
tât a decisâo do ex-primeiro ministro do Ontârio. “Penso 
que séria um tremendo candidato, mas devido a razôes 
pessoais, decidiu nâo concorrer”, disse Mulroney. 
Quando questionado se consideraria concorrer à posiçâo, 
Mulroney disse, corn ar de brincadeira, que, primeiro, 
teria de encontrar uma nova mulher. 
Ken Kalopsis, ex-presidente da Aliança Canadiana, disse 
que Mike Harris tinha muitas qualidades corn as quais os 
conservadores e os membros da Aliança se poderiam 
identificar. O deputado conservador Scott Brison, que 
concorreu â lideranço do partido conservador em Maio, 
clisse que a decisâo de Harris tornarâ o actual lider da 
Ahança, Stepehn Harper, o melhor candidato para 
liderar o novo partido da direita, caso este seja aprovado. 
Quando ao actual lider do partido progressista conser- 
vador, Peter MacKay, ainda nâo se sabe se irâ ou nâo can- 
didatar-se, mas acredita haver muitas pessoas interes- 
sadas no cargo. 
Stephen Harper ainda nâo anunciou oficialmente se ten- 
ciona concorrer, mas disse nâo querer ser vitima de dis- 
criminaçâo sô por ser o lider da Aliança Canadiana. 
Os membros dos dois partidos deverâo votar no inicio do 
proximo mes se concordam ou nâo corn a unificaçâo da 
direita. Caso seJa positivo, as eleiçôes para a liderança 
ocorrerâo no prôximo mês de Março. 

Di'vida pessoal atinge nfvel 
mais alto de sempre 
Os canadianos têm um pouco mais de 

dinheiro nas carteiras, mas estâo cada 

vez mais endividados, segundo sugere 

um estudo publicado por um grupo de 

activistas sociais. 

O estudo do Conselho Canadiano em 

Desenvolvimento Social, elaborado num 

periodo de cinco anos, a que 
ptvirtual.com teve acesso, revelou que 

“os canadianos, em gérai, têm mais 

dinheiro no bolso, mas estâo menos con- 

fiantes, o que provoca um aumento de 

dividas pessoais”. 

O montante do rendimento pessoal, 

depois de subtraidos os impostos, aumen- 

tou em $1.500 desde 1998 até 2001. Porém, 

os canadianos atingiram o nivel mais alto 

de sempre em dividas pessoas, estando a 

adquirir maiores empréstimos para com- 

prar casas e bens. 

O estudo compara a divida de hipotecas 

e do consumidor corn o rendimento 

disponivel. Em 2002, os canadianos 

pediram emprestado o équivalente de 

98.4 por cento do rendimento disponivel; 

em 1984, a percentagem foi de apenas 56 

por cento. 

Excesso 
orçamental 
de $2.3 biliôes 
o excesso do orçamento fede- 
ral para o actual ano fiscal 
està projectado em 
$2.3 biliôes de dôlares, segim- 
do revelou o ministro das 
finanças John Manley. Ao que 
ptvirtual.com apurou, a maio- 
ria deste excesso sera distribui- 
do pelo sistema de saûde das 
provincias. 
Num comunicado sobre economia 
dirigido ao comité financeiro da 
Câmara dos Comuns, Manley disse 

que algumas despesas inesperadas, 
assira corao uma baixa de rendimen- 
to em impostos contribuiram para 

que o excesso fosse inferior a 
$4 biliôes de dôlares que estavam pre- 
vistos por Manley, no orçamento de 

Fevereiro. A pneumonia atipica, a 
doença das vacas loucas, o apagâo do 

Ontârio, o tufâo Juan e os fogos flo- 
restais de British Columbia causaram 
uma baixa no montante que Otava 

destina às provincias. “O ano de 2003 
tem sido dificil para a economia cana- 
diana. No entanto, nâo teremos um 

défice orçamental este ano”, disse 
Manley sobre o orçamento que, neste 
momento, tem um excesso de $3.5 
biliôes de dôlares. No entanto, cerca 
de $1,2 biliôes Jâ foram prometidos 

para iniciâtivas diversas no pais. 
No inicio deste ano, o governo 
prometeu às provincias $2 biliôes de 

dôlares para o sistema de saûde se o 
excesso do orçamento federal ultra- 
passasse os $3 biliôes de dôlares. O 

ministro das finanças disse que o 
crescimento econômico deveria ron- 
dar 1.9 por cento em 2003 e aumen- 
taria para 3 por cento em 2004. 
Na Câmara dos Comuns, a oposiçâo 
mostrou-se céptica quanto ao anùncio 
do ministro das finanças. Monte 
Solberg, um dos criticos da Aliança 

Canadiana disse que o excesso anun- 
ciado no orçamento federal é errôneo 
dada a situaçâo econômica do pais. 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrlos, trabalho estàuel. 
Contactïe jà: 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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34 CUNTON ST. mesmo a sul da 

CoUege - TEL! 416.533.3923 

E-MAIL! FRANK@PASQUALINO.CA 

PasqualinO - mais do que uma loja de arügos para 
homem, é uma forma de vida! 

PASQUALi 
M £ N s W t 

Uma eataçâo termina, logo uma outra começa. 
Pasqualino, orgulhosamente, f^tresenta a nova 
cdecçio de Outono de 
Hugo Bas 
PalZileri 
Cinque 
e sapatos italianos dejonston & Murphy 

ao som da Marcha da Casa dos Açores, 
composta e interpretada por Daniel 
Carvalho. Momento justamente aplaudido 
pelos présentes. O video "Conselho das 
Lajes do Pico-Recanto de Baleeiros" foi 
bem recebido, tal.como o Présidente da 
Câmara Municipal das Lajes do Pico, 
Claudio José Gomes Lopes, que homena- 
geou Pioneiros picoenses corn a Medalha 
do Conselho. Receberam medalhas, os 
pioneiros picoenses présentés, Arnaldo 
Tolentino, Albertino Machado, Marino 
Machado e Lidia Cardoso, "gente que 
honra o Pico e todos quantos lâ vivem", 
salientou Claudio José Gomes Lopes. As 
nossas felicitaçôes aos picoenses. 
O Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Artur 
Magalhaes, salientou na sua apresentaçào. 

que iria sugerir ao Secretario de Estado 
das Comunidades Portuguesas para que 
condecore todos os pioneiros ainda entre 
nos que vieram na primeira leva oficial no 
navio "Saturnia", em 1953, proposta aceite 
com satisfaçâo na abertura da Semana 
Cultural Açoriana. 
Dos convidados de honra présentes, 
dialogâmos com o Director-Geral do PS- 
Açores, Professor Carlos Avila, o Lider 
Parlamentar do PS à Assembleia Regional 
dos Açores, Dr.Vasco Cordeiro e com o Dr. 
Artur Boavida Madeira, da Universidade 
dos Açores. 
Ao nivel local, Fernando Faria e Luis 
Carlos Moniz deram também as boas vin- 
das ao Vereador Mario Silva, as candi- 
datas Ana Bailao (Conselheira) e Fatima 

Esta a decorrer com grande entusiamo e 
animaçâo a "7a. Semana Cultural dos 
Açores" na Casa dos Açores, em Toronto. 
Tudo começou no Domingo, dia 2 de 
Novembro, com a sala cheia e muito por 
onde escolher. As bonitas exposiçôes de 
artesanato dos artistas Idalina Negalha, 
Arménio Soares e Duarte Gouveia, e a pin- 
tura de Hildebrando Silva -infelizmente, 
em ponto pequeno-, sao um regalo para 
quern gosta de apreciar a beleza que o ser 
humano pode transmitir através da arte. 

A abertura oficial da "7a. Semana Cultural 
Açoriana" teve inicio com o içar das ban- 
deiras e entoaçâo dos hinos do Canadâ, 
Portugal e Açores, seguindo-se saudaçôes 
aos convidados de honra pelo Présidente 
da Assembleia Geral da Casa dos Açores, 
Professor Luis Carlos Moniz e, pelo 
Présidente da Direcçâo, Fernando Faria. 
Seguiu-se com muita cor e ritmo, um des- 
file de trajes regionais dos Açores, pelo 
Grupo Folclbrico da Escola do 
Transmontano, liderado por Ana Costa, 

VII Semana Cultural Açoriana 
des Açores 

-Casa 
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Pinheiro (Trustee), ao Comendador 
Damiâo Costa e familia, ao Présidente da 
ACAPO, Joe Eustâquio, entre outros. O 
primeiro dia teve ainda a presença do 
intérprete Miguel Cordeiro e, um fecho à 
maneira, com um Pico de Honra. 
Na segunda-feira, o Professor Dr. José 
Carlos Teixeira falou da "Presença 
Portuguesa no Canada, uma Perspectiva 
de 5 Décadas", corn a facilidade e lineari- 
dade que lhe é reconhecida, sem fugir ao 
seu açorianismo. A Dra. Irene Blayer fez a 
leitura da biografia do Dr. José Carlos 
Teixeira. Léo Machado lembrou Fernando 
Feliciano de Melo e, Laudalina Rodrigues, 
declamou "Textos Escritos e Ditos". A 
jovem Tiffany Costa encerrou a noite corn 
as suas cantigas. Na terça-feira, o Dr. 
Pereira da Rosa, da Universidade de 
Ottawa, dedicou a sua palestra a "Quo 
Vadis? Dilemas da Sociedade Açoriana 
nos Açores e na Diâspora", um estudo 

bem exposto e importante. A Dra. 
Manuela Marujo, falou das "Mulheres 
Açorianas; Ecos das suas Vozes" e, a 
Advogada Cidâlia Faria (Crown Attorney) 
debruçou-se sobre o tema "Azorean 
Women Strong and Proud". A fadista 
Luciana Machado, acompanhada por 
Gabriel Teves e Januârio Araüjo, encerrou 
o dia de festa. Quarta-feira, o Professor 
Carlos Avila fez uma palestra muito 
intéressante, intitulada "Impacto dos 
Bairrismos no processo de desenvolvimen- 
to das Ilhas e no reforço da presença dos 
Açores no Mundo". Um tema para 
pensar... 
Seguiu-se o lançamento do livro de 
Antonio Vallacorba, intitulado "Peito 
Açoriano". 
Tudo terminou com o compositor e intér- 
prete Daniel Carvalho, e convivio. 
Hoje, quinta-feira, dia 6 de Novembro, a 
noite começa com uma palestra do 

M! 

E tempo de mudar da Fldo para um 
maior campo de acçâo. 
Existem imensas opçôes para os clientes da Fido™ com a Rogers™ AT&T ©Wireless. 
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Cada pessoa produz, por ano, 
cerca da 800Mb de dados 
Com o crescimento da Internet e da uti- 
lizaçâo do computador e do telefone, a 
quantidade de informaçâo gerada tern 
vindo a crescer a um ritmo quase "aluci- 
nante"; Investigadores da Universidade 
da Califôrnia, aos Estados Unidos, esti- 
raam que, anuahnente, cada pessoa pro 
duza em média 800 megabytes (Mb) de 
dados. 
Investigadores norte-americanos esli- 
mam que a informaçâo em suportes 
como o papel, filme e disquetes duplicou 
desde 19110 em todo o Mundo. O papel, 
dizem, continua a ser o suporte mais 
popular e, neste caso, a quantidade de 
dados impressos era livros, jornais e 
outros documentos aumentou 43 por 
cento em très anos. 
Outra conclusâo é a de que, todos os 
anos (desde 99), a quantidade de infor- 
maçâo gerada em todo o mundo, tera 
crescido 30 por cento; 
A équipa da Universidade da California, 
hdcrada pelo professor Peter Lyman, 
descobriu ainda que, s6 em 2002, forara 
gerados em todo o Mundo cerca de cinco 
exabytes de nova informaçâo (um 
exabyte équivale a lOOGOOOGOOOOO 
megabytes). Dados que forara impressos 
de eomputadores, informaçôes em filme 
e em sistemas ôpticos e magnéticos. 
Como fermo de comparaçâo, a bibliote- 
ca do Congresso norte-americano com- 
prefende 19 milhôes de livros e 56 
miUôes de manuscritosi O équivalente a 
cerca de dez terabytes de informaçâo 

(um terabyte équivale a 1099511.6 
megabytes). 
Ou seja, séria necessano o équivalente a 
500 mil bibliotecas do Congresso para 
igualar cinco exabytes, e, neste caso, nâo 
se estâ a ter em conta as quantidades de 
informaçâo transinitidas todos os dias 
em suportes como a Internet, telefone, 
râdio e televi.sâo. 
O estudo référé, por outre lado, que em 
2002 foram gerados pela Net, TV, radio 
e telefone cerca de 18 exabytes de nova 
informaçâo. No que respeita à râdio e 
televisào, os investigadores concluiram 
que grande parte da informaçâo divulga- 
da nesses dois meios nâo é nova e répété 
varias vezes. 
Em cerca de 320 milhôes de horas de 
râdio, apenas 70 milhôes de horas 
trouxeram novidades. Jâ na TV, sô 31 
milhôes de um total de 123 milhôes de 
horas de programas, apresentaram nova 
informaçâo, référé o estudo. 
No que diz respeito aos cidadâos norte- 
americanos, os investigadores estimam 
que cada um passe, em média por mes, 
16.17 horas ao telefone, 90 horas a ouvir 
râdio e 131 horas a ver televisào. Aqueles 
que utilizam a Internet em casa gastam, 
por mes, mais de 25 horas online e mais 
de 74 horas na net no focal de trabalho. 
Com estes dados, os investigadores con- 
cluem que cada pessoa passa 46 por 
cento do seu tempo tempo a aceder a 
informaçâo dos diferentes tipos de 
media. 
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Dr. Artur Boavida Madeira, da 
Universidade dos Açores. "Autonomia e 
Emigraçâo" sera o tema seguintes, pelo 
Lider Parlamentar do PS Açores, 

Dr. Vasco Cordeiro. Para fecho, actuaçôes 
da Luso-Can Tuna e de Manuel da Ponte. 
Sexta-feira, apreciaçâo da obra do escritor 
mariense Adriano Ferreira, pela Dra. Ilda 

Ëirvaiiâifia Açares 
^ 529 Roeers Road J O tej 
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 

4n6-6S8-43S3 
Leitura 

de Cartas 

Januârio. Fim de festa corn o Rancho 
Folclôrico Bailares e Cantares de Sào 
Miguel e Mano Belmonte. Sâbado, dia 8, 
encerramento da "7a. Semana Cultural 
Açoriana", corn uma palestra pela 
Dra. Manuela Aguiar, Deputada e 
Présidente da Sub-Comissâo das 
Comunidades Portuguesas e Présidente da 
Associaçào Parlamentar de Amizade 
Portugal-Canada. De novo, desfile de tra- 
jes pelo Grupo da Escola do 
Transmontano e actuaçôes de Antonio 
Cordeiro e Teresa Lopes, acompanhados 
por Gabriel Teves e Januârio Araùjo. 
Para fechar corn chave de ouro, apresen- 

taçâo da peça de teatro "Memôrias, 
Saudades e Histôria", corn adaptaçâo e 
encenaçâo de Laudalina Rodrigues e, 
bailado, corn selecçào musical de José 
Rodrigues e coreografia de Laudalina 
Rodrigues. Os responsâveis da Casa dos 
Açores de Toronto, Luis Carlos Moniz, 
Rui Ferreira, Fernando Faria, Tony 
Arruda, Irene Moniz, Leonel Machado, e 
tantos outros, merecem o nosso aplauso e 
apoio pelo muito que conseguiram nesta 
Semana Cultural Açoriana e pelo muito 
que prometem no futuro. 
Parabéns. 

JMC 

ONU suspende funçëes de lepes 
da Silva e do coordenador de 
segurança no Iraque 
A ONU suspendeu provisoriamente as 
funçôes do chefe das Naçôes Unidas no 
Iraque, o português Ramiro Lopes da 
Silva, e do coordenador da segurança, 
Tun Myat, a pedido de ambos, anunciou 
um porta-voz da organizaçâo. 
Lopes da Silva e Tun Myat ficarâo em 
gozo de licença especial até meados de 
Janeiro do proximo ano, enquanto 
decorre uma investigaçào sobre os erros 
de segurança que permitiram a ocorrên- 
cia do atentado de 19 de Agosto contra a 
sede da ONU em Bagdad, indicou o 
porta-voz. 
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Os iovens do PGGM conseguiram $8.540.87 
Os actives jovens do PCCM-Portuguese 
Cultural Centre of Mississauga, 
realizaram no passade Domingo um Walk- 
a-Thon a favor das vitimas dos incêndios 
em Portugal no ultimo Verâo. Esta inicia- 
tiva do Departamento da Juventude do 
PCCM, embora em dia de muita chuva, 
foi de um êxito estrondoso. O grupo 
liderado pelas jovens Elizabeth Mendes e 
Vânia Gomes, conseguiu a bonita soma de 
$8.540.87 para entrar na conta jâ aberta no 
BCP (Millenium BCP), pelo prôprio BCP 
e CIRV-fm. 
Estivémos présentes -unices, pelo menos à 
partida!-, e o louvor aos jovens organi- 

zadores e aos participantes é a dobrar. Nâo 
sô pela participaçâo mas, acima de tudo, 
porque nâo desanimaram perante a chuva 
e O vente, pela rija têmpera e vontade de 
ajudar o proximo que demonstraram. 
Assim é que se vêem os homens e 
mulheres de amanhâ. Assim, acreditamos 
no future risonho da nossa comunidade. 
Esta gente jovem, a continuar assim, nâo 
sô é uma garantia para o PCCM como 
para a nossa Comunidade. Bern hajam 
jovens do Centro Cultural Português de 
Mississauga. Sâo, sem düvida, orgulho de 
todos nos. 

JMC 

Senado aprova verba de 87,5 milhôes 
de délares para e Iraque e Aleganistâe 
Apesar de algumas critlcas, o reforço de 
verba pas s ou no Senado, a 
semelhança do que jâ tinha acontecido. 
corn a Câmara dos Représentantes (que 
aprovou o documento corn 298 votos a 
favor él2r contra). 
Uma vitôria para George W. Bush, um 
dia depois do pior ataque isolado a 
tropas dos Estados Unidos no Iraque 
desde o fim da guerra, a 1 de Maio de 
2003. No total, morreram 19 norte- 
americanos, 16 deles mUitares. 
Sâo 87,5 milhôes de dôlares dos quais 
64,7 mil milhôes destinam-se a 
operaçôes militares no Iraque e 
Afeganistâo. Dessa quantia, 51 mil 
piilhôes destinam-se a acçôes desen- 
volvidas apenas no Iraque e 10 mil 
milhôes no Afeganistâo. O restante vai 
para os esforços de reconstruçâo em 
àmbos os paises, sendo que 18,6 mil como pretendiam alguns repubhcanos e 
milhôes vâo para o Iraque. democratas segundo os quais é dificil 
As prioridades sâo â restauraçâo do exphear aos norte-americanos a cana- 
sistema de distribuiçâo de electrici- hzaçâo de grandes quantias de dinheiro 
dade e de âgua, a segurança (nomeada- para um pais rico em petrôleo, numa 
mente treino de forças policiais) e a altura em que hâ intimeras necessi- 
reconstruçâo das infraestruturas dades sociais nos Estados Unidos. 
petroliferas. George W. Bush saudou a decisâo do 
Apesar de aprovado, George W. Bush Senado, através de um comunicado, 
nâo se livrou das criticas de alguns dizendo que os recursos aprovados 
senadores republicanos e da maioria sâo essenciais para fazer do Iraque um 
dos democratas, que fizeram questâo de pais mais seguro e para ajudar o povo 
lembrar as mortes de cidadaos norte- iraquiano num momento de transiçâo. 
americanos no Iraque e classificaram de No que diz respeito ao Afeganistâo, o 
"falhanço" as politicas de Washington Présidente norte-americano afirmou 
na regiào. que os fundos vâo contribuir para aju- 
Por outro lado, os senadores confir- dar o pais a tornar-se "mais pacifiço, 
marara, como queria George W. Bush, democrâtico e prôspero". Meio 
que o dinheiro serâ todo doado, e nâo caminho, diz Bush, para que se 
metade em forma de empréstimos, alcance a estabilidade na regiâo. 

CALDENS 

Elùttbeth Mtntk's na fxpHrafâa da 
circuito aos mamtonistas: 

Quadra dos patrocinadores 

Corrida a favor das vUimas 
Itirêndiiu im Portugal. 

DUNDAS^ 
TVavel & Tours 

lüiij iJijjjihjy jîj'ayîjJ. 
Toronto. ON IVI6J 

lin SERViÇO DE VIAGENS COMPETENTE 

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

E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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Professores e alunos da Escola do First Portuguese oui testa 
Foi uma festa bonita. Professores, 
alunos e familias, ligados à Escola 
do First Portuguese, mataram 
saudades e divertiram-se no "2°. 
Encontro" e "39°. Aniversàxio da 
Escola", que teve lugar no Dundas 
Banquet Place, em Toronto. 
As directoras da Escola do First, Celina de 
Melo e Ema Delgado, fizeram as honras 
da casa, bem acompanhadas dos restantes 
professores de hoje e do passado, Odete 
Melo, Margarida T^raùjo, Deolinda Silva, 

Rita Pereira, Georgina Jorge, Fâtima 
Lucas, Aida Alexandre, Rosa Branca da 
Torre, Maria Tavares, Humberto de Brum 
Ferreira e José Ramiro Pacheco e 
Filoména Favas. 
Apresentaram felicitaçôes, Rosa Marques, 
Dra. Graça Assis Pacheco e, Joâo Pacheco, 
leu a mensagem de Rosario Marchese. 
O Consul-Geral de Portugal, Dr. Artur 
Magalhaes, salientou o trabalho dos pro- 
fessores da Escola de Português do First 
Portuguese e encorajou pais e alunos a 

^ Leituras ^ 
Palma da mao * Cartas * Bola de Cristal * Horôscopo 

Por Mrs. De Anna 
Lê o seu futuro na palma da mao e em cartas. 
Ela foi escoUiida para assistir pessoas com problemas e 
tern ajudado muita gente de todas as categorias sociais 
com os sens problemas de Amor, Casamento, Negocios 
e Saüde. Nenhum problema, quer ele seja grande ou 
pequeno, fica por resolver. 

Para uma consulta telefone: 

416-603-7755 
447 Bathurst Street. 

(a sul da College) 

jOr. Artur 
%nt4) Ant pmjtsso^^t 
lip Afl/f du Escola*^P 

Convivio entre Connie Litna^Jiosa 
. Marquet0[aria Machado, 

, ^ ^ Joaquiifa Nunes, Carmen Shave, 

Manuela Marujo e Anabela 
4, Castro. 

lutarem pela lingua portuguesa. 
O jornalista Liberal do Couto fez a entre- 
ga de Certificados de Felicitaçôes ao dedi- 
cado Professor Humberto Ferreira, pelo 
trabalho que desenvolveu na Escola do 
First Portuguese, e à Directora Ema 
Delgado, pelo saber e empenho que pôe 
nas suas funçôes. 
Um dos momentos mais importantes neste 
"2°. Encontro de Alunos, Professores e 
Amigos", foi o desempenho dos alunos da 
Escola, quer corn peças de Teatro, quer no 
"Poema Portugal", no diâlogo "A cidade e 
a Aldeia", e na liçâo na classe entre a pro- 

fessora e os alnnos. Os jovens da Escola do 
First têm jeito e gosto. 
Um abraço de todos nos para os profes- 
sores e alunos de ontem e de hoje, corn o 
desejo de que consigam atrair sempre e 
mais jovens de ambos os sexos para a hn- 
gua portuguesa, como disse o poeta: "A 
minha Pàtria é a lingua portuguesa". 
No campo do som e variedades, esteve pré- 
sente o conhecido mùsico, compositor e 
intérprete, John Ferreira que, corn a sua 
experiência e talento, ajudou os mais 
jovens e animou a festa. 

JMC/Bemardete Gouveia 
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Associaçâo Luso-Canadiana 
dos Romeiros de S. Miguel, 
em Toronto 

Aproxima-se mais uma romaria 
às freg^esias de Sâo Miguel, 
Açores. 
O Mestre Antonio Tabico, da 
Associaçâo Luso-Canadiana dos 
Romeiros de Sâo Miguel, funda- 
da em 1991, tem jâ em andamen- 
to a preparaçâo dos Romeiros 
de Toronto. 

De novo, em 2004, o Mestre Antonio 
Tabico levarâ o seu rancho de Romeiros 
à Ilha Graciosa e, depois, a Sâo Miguel. 
Para a Graciosa (ou Graciosa e Sâo 1 Miguel), os Romeiros partirâo de 
Toronto, na SATA, no dia 20 de 

Fevereiro de 2004. 
Sô para Sâo Miguel, os Romeiros de 
Toronto sairâo na SATA, a 27 de 
Fevereiro de 2004. 
O regresso sera a 13 de Março de 2004, 
ou em datas a combinar entre as partes 
interessadas. 
Para informaçôes e inscriçôes, podem 
contactar o Mestre Antonio Tabico: 
416 533-5485, ou o Contra-Mestre 
Durval Faria, em Brampton: 
905 459-1124. 
Os romeiros interessados devem inscre- 
ver-se o mais rapidamente possivel para 
que tudo seja preparado a tempo e 
horas. 

Semana da Ungua 
Partuguesa na U of T 
O Departamento de Ëspanhol e 
Português da üniversidade de Toronto^ 
sob a direcçâo da Dra.Manuel Marujo, 
realiza de 12 a 19 de Novembre, a 
"Semana da Lingua Portuguesa". 
Antes, no dia 10: de Novembro serâ 
inaugurada um exposiçâo denominada 
"A Lingua Portuguesa no Mundo". Esta 
exposiçâo no Northrop Frye Hall, estarâ 
patente ao pùblico até 31 de Dezembro. 
No dia 12, das lOhOO às 12h00, Room 
215, Victoria College-91 Charles St. 
West, 2d. Floor, serâ orador o escritor 
Paulo da Costa, autor do livre "The 
Scent of a Lie", que falarâ sobre 

"Writing in English with a Portuguese 
soul". 
Dia 13, no Bloor Cinema -esquina com 
a Bathurst, às 19h00, serâ exibido o 
filme luso-brasileiro "We're samba". 
Dia 18 de Novembro, entre as lOhOO e 
as llhOO, no Room 405, St. Michael's 
College, France Luce falarâ do tema "As 
vantagens de saber português para um 
estrangeiro". 
No encerraraento, dia 19, das 18h00 às 
20h00, no Gonsulado de Portugal, 
Manuela Marujo farâ o lançamento do 
seu livre "The First time I saw snow". 
Informaçôes: 416 585-4554. 

Festival de Felclere no 
PCCM 
No Domingo, dia 9 de Novembro, o 
PCCM - Centro Cultural Português 
de Mississauga, realiza um "Festival 
de Folclore" e a cerimônia do descer- 
ramento da "Pedra do PCCM", uma 
oferta da firma Melo Landscaping, 
propriedade de José Melo. 
A inauguraçâo da "Pedra do PCCM" 
terâ lugar pelas 10h30. 
As 10h45, terâ lugar o içar das ban- 
deiras. A Missa serâ às llhOO. Depois, 

pelas 14h30, o jâ tradicional "Festival 
de Folclore" que, este ano, conta corn 
os seguintes participantes: 
Rancho Juvenil do PCCM; Lechovra 
Polish Canadian Folk Dance; o 
Rancho As Tricanas; Os Tradicionais 
de London, Rancho Folclorico do 
PCCM e o Rancho Folclorico da 
Associaçâo Cultural do Minho de 
Toronto. 
Info: 905 286-1311. 

DHALIWAL 
COMMITMENT 

• Reduce Crime 
•Eliminate Grid Lock 
• More Parks & Recreation 
•Welcome More Industries 
• Environment 

EXPERIENCE 
• Resident of Brampton for past 27 years 
• Lobby for H\W 410 Extension 
• With help of community & media raised '/2 Million Dollars for 

Sick Children’s Hospital 
• Affiliated with voice media past 8 years 
• Plant manager 18 years (Automotive) 
• Married with 3 children 

For more information 
Of to become a volunteer 

Contact us at: 
Teh 

‘www.davetatla.com 
Approved by: Dave Tatfa Campatÿn Committee 

«“‘COUNCILLOR 
». Wards 1 &5 

o 

>- 
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EMBAIXADA DE PORTUGAL 
OTTAWA 

MENSAGEM DE DESPEDIDA 

Termino a minha missâo como Embaixador 
de Portugal no Canadâ com o grande prazer de, 
ao longo de quase très, anos ter desenvolvido um 
diâlogo intense e aberto com a Comunidade 
Portuguesa espalhada por este vastissimo e grande 
pais. Escutei as vossas preocupaçôes, testemunhei 
dos vossos sncessos, envidei todos os meus 
esforços junto das autoridades canadianas para 
que a Comunidade Portuguesa tivesse o protago- 
nismo e reconhecimento que merece, e das por- 
tuguesas para tentar resolver aqueles. 

Nomeadamente, parto com a certeza de ver 
em vias de resoluçâo a questâo da reaquisiçâo da nacionalidade, problema que, legiti- 
mamente, tanto preocupa muitos elementos da nossa comunidade. 

Durante a minha permanência no Canadâ, tivemos o privilégie das visitas dos 
mais Altos Magistrados do nosso pais: Suas Excelêneias o Présidente da Repüblica, o 
Primeiro-Ministro e, a terminar, o Présidente da Assembleia da Repüblica. Tivemos 
ainda as visitas de S. Ex^. o Ministre dos Negôcios Estrangeiros e de outres membres 
do Governo da Repüblica e do Présidente do Governo Régional dos Açores. Elas sâo 
testemunho inequivoco das excelentes relaçôes entre os nossos paises e da grande 
importâneia que Portugal atribui ao Canadâ e à Comunidade Portuguesa aqui 
residente. 

Quero ainda reiterar o meu apelo a uma maior participaçâo civica - a Comunidade 
Portuguesa contribuiu e contribui para o desenvolvimento do Canadâ, graças às suas 
grandes qualidades e capacidades de trabalho e poder de integraçâo. Mas fâ-lo a maior 
parte das vezes de uma forma invisivel e discreta - chegou o tempo de se tornar mais 
visivel e actuante em todos os quadrantes da vida da sociedade, incluindo o da 
pohtica. 

Nestes ültimos meses, consegui pôr em marcha um projecto que hâ muito acalen- 
tava e que tem em vista colmatar um bloqueamento que vim encontrar na 
Comunidade lusoKzanadiana: a dificuldade em aceder a cursos superiores e a niveis de 
excelêneia em educaçâo. 

Assim, e sabendo da existência de programas de concessâo de boisas de estudo, 
alguns deles jâ corn alguma relevância, como o da Federaçâo dos Empresârios 
Portugueses, lembrei-me de incitar à criaçâo de uma Fundaçâo a nivel nacional que 
desse cobertura aos programas jâ existentes e entusiasmasse benévolos a contribuir. 

A comemoraçâo dos 50 anos da imigraçâo oficial portuguesa, parecia-me ser o 
momento oportuno para esta iniciativa. 

Estâ, assim, em vias de ser constituida e legalizada a Fundaçâo Luso-Canadiana 
para a Educaçâo e que logo que estabelecida irâ solicitar que as contribuiçôes que lhe 
forem feitas recebam beneficios fiscais. Sei também que poderemos contar corn o 
vosso generoso apoio. 

Em suma, parto corn o sentido de missâo plenamente cumprida e grato pelo 
enriquecimento humano que o contacto corn todos vôs me proporcionou. 

José Pacheco Luiz Gomes 
Embaixador de Portugal 
Novembro de 2003 

Intenso tràfego aéreo 
iraquiano atrasa 
viagem para o Iraque 
Os militares da GNR destaca- 

dos para o Iraque sô vâo partir 

na segunda-feira. O embarque 

foi adiado devido ao intenso 

tràfego aéreo iraquiano. 

Os 128 elementos do sub-agrupamen- 

to ALFA terâo agora de fazer escala 
no Kuwait e ao que tudo indica serâ 
uma companhia aérea portuguesa a 
assegurar o seu transporte. 

O transporte de carros de combate e 

veiculos pesados de apoio às forças 
portuguesas destacadas para o Iraque 
é outro dos problemas que estâo 

em cima da mesa, embora estes mate- 
riais sô sejam enviados pelo fornece- 
dor no inicio do ano. 
Chegado o dia da partida, os 

militares da GNR vâo para jâ levar 
equipamento ligeiro. 

Sampaio contra 
proteccionismo 
espanhol 
o Présidente da Repüblica, 
Jorge Sampaio, criticou o 
proteccionismo espanhol 
devido à reduzida abertura 
do mercado a empresas por- 
tuguesas. O chefe de Estado 
considerou esta situaçào 
uma "anomalia assimétrica" 
e mostrou-se "preocupado" 
corn o processo de criaçâo 
do Mercado Ibérico de 
Energia. 
"Admira-me que empresas por- 
tuguesas sejam sistematicamente 
preteridas nos processos de privati- 
zaçào a decorrer em Espanha", afir- 
mou o Présidente português, Jorge 
Sampaio, em Madrid, no Forum 
do jornal ABC. 
Em véspera da Cimeira Luso 
espanhola, a decorrer na Figueira da Foz, 
o chefe de Estado revelou alguma 
inquietaçâo ao constatar que "nenhum 
contrato significativo tenha sido obtido 
por empresas portuguesas" na realizaçâo 
de grandes infra-estruturas. 
Jorge Sampaio disse ainda estar "espanta- 
do" corn "as insuperâveis dificuldades de 
penetraçâo no sector de distribuiçào de 

petrôleo", e revelou preocupaçâo corn "os 
condicionalismos que têm envolvido a 
criaçâo do Mercado Ibérico de Energia". 
O Présidente da Repüblica deixou assim o 
conselho aos empresârios portugueses 
para se esfôrçarem "na ponderaçâo de 
estratégias e colaboraçôes", considerando 
"urgente" alcançar um "caminho de 
entendimento" de forma a "protéger a 
credibilidade do mercado ibérico". 

Marque uma eutrexnsta corn o Naturista Homeopata 
Autôiîio Medeiros, jti corn muitos auos de experiêcia, 
que o poderd ajiidar iia soluçâo dos seus problemas. 

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

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODÜTOS NATURAIS E MÉbICINA HOMcOPATICA 
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Dia 6 de Novembre 
-Inauguraçâo da nova secursal do bcpbank na University Avenue, às 19h30. 
Informaçôes pe!o telefone: 416 588-9819. 

Dia 7 de Novembro 
-Jantar de bomenagent/despedida ao Dr. José Carlos de Sousa, no Dundas 
Banquet Place. 
Réservas: 905 279B368, ou 416 531-1647, ou 905 2864239, ou 905 829-1549. 

Dia 8 de Novembro 
-Baüe de S. Martinho da Associaçâo de Barcelos. Baile corn o E)J-Iris e actuaçâo 
do Grupo Folcôrico de Barcelos, no Dundas Banquet Place. Info: 416 516-5417. 
-A Associaçâo Festa do Imigrante realiza a Matança de Porco no Dovercoiut 
Boy's & Girl's Club, em Toronto. Réservas: 416 6588999, ou 416 537-0257. 
-Festa de aniversârio 2Qo. do Rancho Provlncias e Ilhas de Portugal, no 
St. Stephens's Hall, em Hamilton, sâbado e domingo. Ana Patricia e vârios ran- 
chos folclôricos e baile corn conjunto Nossa Moda. Info: 905 547-9752, ou 

905 5224169, OU 905 523-0948. 
-Cozido à portuguesa no FC Porto de Toronto. Castanhas, müsicapaxa dançâr e 
folclore da Casa. Info: 416 536-2921, 
-Jantar de Gala e entrega de Boisas de Estudo da FPCBP, no Pearson C, Centre. 
Inforaiaçôes:416 537-8874, ou 9Q5 494r-0444. 
-Festa de S. Martinho da Associaçâo Cultural do Minho, na Casa do Benfîca de 
Toronto. Jantar, variedades do Michelle Madeira e Nazaré Praia. 
Info: 416 261-1396, ou 767-5835. 
-Nolte do Fado no Lusitania de Toronto, com Porfirio Ribeiro, Maria Aidé e 
Floriano Rodrigues, acompanhados por Antônio Amaro e Leonardo Medeiros. 
Tel: 416 5328501. 
-A Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo do Ontârio realiza jantar de 
apresentaçâo da nova Direcçâo e do Mordomo 2003/04, no Clube Português de 
Cambridge. Baile corn o Conjunto United London. Info; 623-0991, ou 623d714. 
-Festa de S. Martinho no Madeira Club, Info: 416 533-2401. 

-Marc Dennis no Vasco da Gama de Brampton. Info; fX)5 4534457. 
-Baüe de S. Martinho no Angrense de Toronto, corn o conjunto Os vadios. 
Info: 416 537-1555. 
-Baile de S. Martinho na Casa do Aientejo, com o conjunto Santa Fé. 
Info; 416 537-7766. 

Dia 9 de Novembro 
-Almoço anual da entrega de Troféus às équipas de futebol da "Friendship Soccer 
League", no Ambiance Banquet Hall, às 13h00. Info: 416 537-2463. 

Dia 10 de Novembro 
-Campanha a favor da United Way, das 12h00 às I4h00, no Europa Convention 
Centre. Réservas no Abrigo Centre com Melanie Braga: 416 5348434 Ext. 40 

Dia 15 de Novembro 
-Festa do 7o. aniversârio do grupo AA. NOVA VIDA no 1070 Dovercoiut Rd., 
junto da Dupont. Aberto ao publico. Réservas, com o Jorge: 416 535-7033. 
-Noite fadista no First Portuguese, com Mârio Jorge e Rosa Marques, 
acompanhados por Antonio Amaro, Antônio Melo e Leonardo Medeiros. 
Réservas: 416 531-9971/72. 
-Festa de Sâo Martinho da Irmandade do Divino Espirito Santo da Igreja de 
Santo Antônio, em Toronto. Jantar e baile. Info: 416 536-3333. 
-Jantar de 29o. Aniversârio do PCCM. Jantar e baile com o conjunto Português 

Suave. Informaçôes: 905 286-1311. 
-Os Amigos de Rabo de Peixe realizam no Ukrainian Hall C. Centre, da Christie 
e BloOr, o seu 5o. Aniversârio, com jantar, baile com os Starlight e o "Bailinho 

j de Rabo de Peixe". Informaçôes; 416 5368364, ou 416 654-9313, 
-Homenagem aos jogadores do Clube Nacional de Mississauga na Igreja de 
Cristo Rei. 
Réservas com Décio Gonçalves: 905 8488214. 
-Apresentaçâo do CD "Ecos do Povo", na Casa do Aientejo, dos fadistas Teresa 
Lopes e Antonio Cordeiro. Info: 905 842-0061 
-Festa de S. Martinho e aniversârio do Rancho na Casa das Beiras. 
Info: 416 604-1125. 

Dia 21 de Novembro 
-Festa de Gala celebrativa do 5o. Aniversârio da Academia do Bacalhau de 
Toronto. Informaçôes e réservas; 416 254^7060, ou 905 427-9923. 

Dia 22 de Novembro 
-Tradicional Matança do Porco no Asas do Atlântico. Jantar e baile. 
Jantar/Concerto de Natal Anual da Sociedade Musical de Santa Helena, no St. 
John's Hall, em Mississauga. Info: 416 603-1477. 
-Matança do Porco do Amor da Pâtria, na Igreja de Santa Helena. 
Info: 416 535-2696. 
-Império das Crianças apresenta os Mordomos'2004, no Oriental de Cambridge. 
Jantar e bade com os Sonhos de Portugal. Info; 519 623-2020. 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

3 
0 GRANDE SAIDO DE S. MARTINHO 
Acontece na ADDISON na Bay junto a College até o dia 8 de Novembro. 

A General Motors acaba de anunciar maiores descontos 
nos modelos novos de 2003, que podem atingir os 

$9,300.00 num veiculo novo! 

NAO MGÜE jmOS 
BUMAHTE 5 AMOS 

NÂO BÊ MABA BE 
EMTEABA. 

Existe uma grande variedade de carros usados com 
juros a partir de 1,9% e sem £azer pagamentos até 

Março de 2004. 

Tudo isso s6 com José da Costa o 
Addison on Bay 

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

Telefone: 416-964-3211 
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0 Fado nunca està longe, estd dentro de nés 
Nâo tivémos oportunidaile de escu- 
tar a fadista vilacondense Eliana 

Castro quando deu o seu contribu- 
to à festa do 6o. Aniversârio da 
Casa Cultural de Vila do Coude 
mas, devido às boas referências 
que ouvimos, nâo perdemos o 

ensejo de escutà-la no Restaurante 
O Tabico, numa noite de fado que 

serviu, simultaneamente, de des- 

pedida à jovem fadista e seus 
acompanhantes, os mùsicos 
Manuel Alves (guitarra), José 
Saredva (viola) e Fernando 

Pimenta (viola baixo). Uma noite 
em que tivémos o 

prazer de escutar também o 
casai da casa, Lurdes Faria e o 
filho Tony Câmara. 

Foi realmente uma noite para recordar. A 

Eliana Castro, bonita, elegante, de voz ave- 

ludada e cheia, canton sem o apoio do 

microfone, mostrando todo o seu poten- 

cial, particularmente, os seus afinados 

pianinhos que nos entravam pela aima e 

faziam esquecer a saudade da terra e das 

coisas. 

O fado nunca estâ longe, estâ sempre den- 

tro de nos. 

Tony Câmara e Lurdes Faria, acompa- 

nhados pelos mùsicos que vieram de 

Portugal, deram, cada um à sua maneira, 

um pouco do muito quer têm dentro de si. 

Na ocasiâo, Humberto Silva que assistiu à 

noite fadista na companhia do guitarrista 

Manuel Moscatel, e respectivas familias, 
também nâo deixou de colaborar corn très 

fadinhos à maneira. 
O fecho da noite fadista aconteceu corn o 

célébré "cheira bem, cheira a Lisboa", nas 

vozes da Eliana Castro e da Lurdes Faria, 

claro, sempre acompanhadas pelo coral 

dos présentes no restaurante. 

Serâ que Antonio Tabico vai apostar futu- 

ramente na Eliana Castro? 

O futuro a Deus pertence. 

JMC 

Elegância è classe para o seu 
Outone e Inverne. 

Na Elite Furs tem 
sempre um conselho amigo 
e apropriado para as suas 
dùvida^;. 

A linha (S/fle 
mantém a sua linha! 

204 Spadina Ave. - Toronto - www.bridal.ca/eiitefurs 

• Remodeling 
• Repairs 

S' 

Manufacter of fine 
Furs & Leathers 

416-504-2177 
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Harry Poner tem Hinâe» 
rica Sâo là 15 OS mortos 

do holicôptoro 
abatido no Iraquo 

A escritora Joanne Kathleen Rowling, 
autora dos sucessos de Harry Potter, foi a 
mulher corn mais rendimentos na Grà- 
Bretanha entre Setembro de 2002 e 
Setembro de 2003. Um estudo publicado 
pelo «Sunday Times» révéla que a «mâe» 
do famoso feiticeiro fica bem à frente da 
rainha. J.K. Rowling teve ganhos oito 
vezes superiores aos de Isabel IL J. K. 
Rowling arrecadou qualquer coisa como 
125 milhôes de libras (quase 184 milhôes 
de dôlares). Sô corn o mais recente 
volume da saga, «Harry Potter e a Ordem 
da Fénix», ganhou 75 milhôes de libras 
(110 milhôes de dôlares). Mesmo assim. 

surge apenas em quinte lugar da lista de 
500 maiores fortunas, encabeçada pelo 
multimilionârio russe Roman 
Abramovitch, proprietârio do clube de 
futebol londrino Chelsea. 

Pelo menos 15 pessoas jà mor> 
reram e outras 21 ficaram feri- 
das na sequência do incidente 

que envolveu um helicôptero 
do Exército dos EUA. O apare- 
Iho foi abatido, presumivel- 

mente por um missil terra-ar, 
na regiâo de Fallujah. 
Este terâ sido o ataque mais mortifero 
para as tropas da coligaçâo, desde 

que, hâ seis meses, foi declarado o fim 
das hostilidades. Além deste ataque 
outros dois visaram as tropas norte- 
americanas. 
O secretârio de Defesa dos EUA, 
Donald Rumsfeld, mostrou-se 
consternado corn a morte dos solda- 
dos, mas reafinnou a determinaçâo 
da Casa Branca em combater o 
terrorisme. 

Châ verde reduz 
risco de cancre 
da prostata 
o consumo diârio de châ verde reduz 
em cerca de dois terços os riscos de 
cancro da prôstàta, conclui um estudo 
elaborado por investigadores aus- 
trahanos e Chineses. 
Nos homens que bebam châ verde em 
grandes quantidades durante muitos 
anos a reduçâo dos riscos pode ser 
ainda mais significativa, indica o estu- 
do, levado a cabo em conjunto pela 
Universidade australiana de Curtin e 
pelo hospital chinés de Hagzhu, espe- 
cializado no tratamento do cancro. 
Os investigadores, que no ano passado 
jâ haviam concluido que o consumo de 
châ podia igualmente reduzir os riscos 
de cancro dos ovârios, levaram a cabo 
o estudo na China em virtude de neste 
pais haver muitas pessoas que bebem 
exclusivamente châ. 

Dez mil estudantes 
gritaramvitdriae 
prometeram continuar 
iuta contra proninas 
A luta contra as propinas levou à capi- 
tal mais de dez mil estudantes, que 
reclamaram a saida do Governo e 
ameaçaram continuar os protestes até 
à revogaçâo da Lei do Financiamento 
do Ensino Superior. 
Para os dirigentes estudantis de 
Coimbra, Lisboa, Porto e Aveiro, esta 
foi uma das maiores contestaçôes dos 
ùltimos anos, que résulta de um 
descontentamento generalizado dos 
alunos do ensino superior face à 
politica do Governo para o sector. 
"Foi uma vitôria dos estudantes e 
vamos continuar", garantiu Vitor 
Hugo Salgado, présidente da 
Associaçào Académica de Coimbra, 
num momento em que os manifes- 
tantes começavam jâ a desmobilizar 
depois de duas horas de concentraçâo 
no Largo de Sâo Bento. 
Sob o olhar atento de um forte apara- 
to pohcial, os manifestantes elegeram 
como principal alvo de critica o 
primeiro- ministro. 

Segunda-Feira, 10 dc NoVCïUbrO 

Manuel 
ALEXANDRE 

Brampton City Councillor 
Wards 1 & 5 

Para maiores informaçôes chame para 

(905) 874-6018 
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H AIR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâoî 

• Psoriase 
’Eczema ’Rosâcea 
’ Herpes-Zôster 
’ Escoriaçôes 
• Feridas nos lâbios 
‘Acné ’Verrugas 
’ Descoloraçâo da pele 
’Bolbas 
’ Queimaduras 

1 S 

ill 

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

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

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de UMM 

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

Produtos também disponiveis no: 

■EAEn SENSE II 
23S8 Lalies&ore Bd West 

CEO 

De Oliveira 
Hoir Care Systems 

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

Toronto, On 1B4 
ivww.deoliveirasystems.com 

Nos PRODUTOS E TRATAMENTOS 

SAUO PRË-NJIIAl 
de 4 a 8 de Nevembre/03 

Depois 
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No DECOR Termingi eitconfar^^dp 
quando necessitatn para decBl^^ot^ 
requinte as vossas casas. Adquira^lfi^ 
DECOR Terminal. 

seu futuro no 

db(Ztiltt£t no dia 7 de Novembro, dos 

18h00 às ZZhOO, no 1554 PundcLS SU West, em Toronto 

VICTOR TAVARES convi- 
da a comunidade por- 
tuguesa para esta oportu- 
na inauguraçâo. Participe 
na abertura oficial da 
DECOR Terminal sem 
obrigaçôes de compras. 

Mobilias modernas, Tapeçarias, 
Pinturas, Estatuetas, 
Candeeiros, Varôes modernos 
para Cortinas, Cortinados de 
todas as qualidades, Persianas 
diversas, pràticas e modernais, e 
um serviço de Tintas onde 
encontra sempre a sua cor! 

TERMINAL INC. 
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Governo Regional inaugura caminlio rural José da 
Silva em Sâo Bràs 
O secretàrio regional da Agricultura e 
Pescas disse, na Freguesia de Sâo Bras, em 
Sâo Miguel, que o maior investimento 
financeiro do executivo açoriano, em 
caminhos agricolas, foi executado nos con- 
celhos da Ribeira Grande e do Nordeste. 
Na cerimonia de inauguraçâo do 
Caminho Rural José da Silva, em Sâo 
Bras, com uma extensâo de 5.200 metros, 
Ricardo Rodrigues anunciou que o 
concelho de Vila Franca do Campo ira ser, 
também, objecto de um grande investi- 
mento publico no sector agricola em 2004, 
por parte do executivo de Carlos César. 
Sublinhou, igualmente, que o investimen- 
to publico governamental em caminhos 
rurais da responsabilidade do Instituto 
Regional do Ordenamento Agrârio 
(IROA) e da Direcçâo Regional dos 
Recursos Florestais ascende a cerca de 15 
milhôes de euros apenas, na ilha de Sâo 
Miguel. 
O governante açoriano anunciou que, jâ 
no proximo ano, irâ investir cerca de 520 
mil euros na melhoria do Caminho da 
Mata Alta, numa extensâo global de cerca 
de cinco quildmetros, na Freguesia do 
Porto Formoso. 
Consciente do indispensâvel trabalho que 
é preciso continuar a fazer em todas as 
ilhas para melhorar o acesso dos agricul- 
tores âs suas exploraçôes, Ricardo 
Rodrigues garantiu que o Governo 
Regional tern duplicado os investimentos 

destinados ao sector em cerca de 1,5 
milhôes de euros por ano. 
Segundo adiantou, esse esforço de investi- 
mento tern resultado na melhoria anual de 
10 quilometros de caminhos rurais e na 
regularizaçâo de outros, também da 
responsabilidade da Direcçâo Regional 
dos Recursos Florestais, em cerca de 150 
quilometros por ano. 
O secretàrio regional da Agricultura e 
Pescas revelou que entre 1997 e 2003, o 
executivo de Carlos César duplicou o seu 
esforço de investimento no sector agricola 
e que entre 1990 e 1996 nâo foi realizado 
qualquer investimento, em termos de betu- 
minoso, no concelho da Ribeira Grande. 
Ao invés disso, o Governo Regional jâ 
investiu na asfaltagem de cerca de 10 
quilometros de caminhos rurais somente 
naquele concelho da costa norte da ilha de 
Sâo Miguel. 
A obra de beneficiaçâo do Caminho Rural 
José de Silva, em Sâo Brâs, orçou em cerca 
de 520 mil euros e serve um total de 10 
exploraçôes agricolas que correspondem a 
uma ârea de pastagem de 120 hectares. 
A empreitada, permitindo melhores aces- 
sos de veiculos e mâquinas âs exploraçôes, 
incluiu a construçâo de 8.634 metros de 
valetas corn 6,85 metros de largura, 1.766 
metros de lands, 15 metros de muros de 
suporte e 30 aquedutos. 
Nas duas pontes, jâ existentes do Caminho 
Rural José da Silva, o Governo Regional 

Phifi i'atk AIHHK Ri'jl Muncv 

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. 

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. 

™Tradcniarlcs of The Bank of Nova Scotia. Certain liiniution.s and/or exclusions apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 

Scotiabank ” 

procedeu ao reforço dos respectivos apoios 
e executou novos tabuleiros. 
Este investimento do executivo açoriano 
na Freguesia de Sâo Brâs facilita, ainda, 
a mecanizaçâo nas exploraçôes agricolas 
locals e o escoamento da produçâo. 
O secretàrio regional da Agricultura e 
Pescas aguarda, por outro lado, que os 
autarcas locals nâo fiquem aborrecidos 

pelo facto do Governo Regional ter 
realizado aquele investimento e disse 
esperar que a obra constitua uma efecti- 
va melhoria e nâo uma contrariedade 
para a Junta de Freguesia de Sâo Brâs, 
que nâo se fez representar, no acto, por 
nenhum dos sens membros, apesar do 
convite ter sido formalizado pelo executi- 
vo açoriano. 

25 mortos nas estradas durante a 
semana passada 
A Brigada de Trânsito da GNR divul- 
gou que durante a semana passada, de 
27 de Outubro a 2 de Novembro, mor- 
reram nas estradas portuguesas 25 
pessoas, na sequência de 2,616 aci- 
dentes rodoviârios, tendo-se ainda 
verificado 69 feridos graves e 745 
ligeiros. 
De acordo corn o as informaçôes da 
BT, 129 condutores foram ainda deti- 
dos por excesso de âlcool, tendo sido 
autuadas 2.289 pessoas por excesso de 
veiocidade e ainda detectados 372 
condutores sem cinto de segurança e 

40 sem carta de conduçâo. 
Em relaçâo à semana anterior, houve 
uma reduçâo dos acidentes de viaçâo 
(2.271 para 2.616), tendo-se registado, 
no entanto, um aumento do nümero 
de mortes (15 para 25). No total do 
mes de Outubro, a BT deteve 598 con- 
dutores çôm excesso de âlcool no 
sangue, num total de 1607 pessoas 
que conduziam embriagados. Ainda 
de acordo corn os dados divulgados , 
11.887 condutores foram autuados 
por excesso de veiocidade, o que 
équivale a uma niédia de 383 por dia. 

((Bibi» nâo quer ser dado 
como inimputâvel 
Carlos Silvino nâo estâ louco. Nâo sô nâo 
estâ louco, como nâo quer passar por 
isso. O advogado de «Bibi» jâ requereu 
ao juiz a dispensa do médico Rui Frade 
que levantou a questâo no dia do julga- 
mento. José Maria Martins garantiu 
mesmo que o seu cliente nâo estâ â 
procura de uma doença mental para ser 
dado como inimputâvel, ou seja, impos- 
sivel de responsabilizar pelos crimes que 
tenha praticado. 
O defensor frison que «Carlos Silvino 
nunca suscitou inimputabilidade, nem 
amnésia», quer dizer, nâo estâ esquecido 
do passado. O falso psiquiatra precipi- 
tou-se ao fazer uma consulta a olho no 
tribunal e errou no diagnôstico que 
tornou pùbhco à saida. O advogado de 
Defesa desmente agora o médico e 
oferece a versào de «Bibi» de que a 
Justiça précisa: de boa memôria e... dis- 
posto a falar. 

No esclarecimento escrito prestado ao 
Juiz, o advogado volta a piscar o olho aos 
investigadores da Casa Pia, 
prometendo um «Bibi» colaborante. 
José Maria Martins garante que 
«Carlos Silvino quer colaborar corn a 
Justiça, neste ou noutro processo», ou 
seja no processo dos arguidos notâveis, 
que é aquele onde «Bibi» espera vir a 
ser julgado. 
O advogado jâ antes tinha requerido 
ao tribunal uma pericia sobre 
personalidade que nos termos do arti- 
go (160° CPP) visa determinar «carac- 
teristicas psiquicas independentes de 
causas patolôgicas» e um relatôrio 
social (370° CPP) que nos termos da 
lei nâo serve para Bibi alcançar o 
estatuto de inimputâvel, mas antes 
para fazer a correcta «determinaçâo 
da sançâo», ou seja, de eventuais 
atenuantes da pena. 
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SêuSttM 
Labatt Brewers 

Fabricante da cerveja Carlsberg, 
a cerveja dos portugueses 

ligue jà: 

532 5000 
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□ownlïown Lumber 
e Building Supplies co. 

WWW. downtown lumber, com 

172 OssingLon Ave., l'oronto 
Tel.: 41ü-534^347 e 416-532-2813 Fax: 416-532-6040 

D Morrow Ave.. Toronto. 
 Tel: 416-532-435G Fax: 41G-5B^781j   

393 Soramcn Ave., Toronto 
Tel: 416-533-6591 Fax: 416-533-3862 

JOE’S GRAPE J UICE 
COMP.4NY LIMITED 

JOE M. SILVA 

President 

lf)21 Davs-npovt Road, 
l'oronto. Ontario 
M6N ICI 

Tel 4i()-o5G-7250 
Cell. 4I0-79I-39iW 
Fa>. ‘Il(>-65(i-378o 

JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 

M6N ICl 

JOE M. SUVA 

Tel. 416-656-7250 
Fax 416-656-3786 
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Tel.: 416-439-0000 

CRV 
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iN’fHNATIONAl*/ TOKONTO 

CIRV-fiti e Happy Travellers 
apresentam ltm6.LU*s 

m g 2004 

® ® (si (siUtKaia w>(§) 
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Ja imaginou o que é 

estar numa praia 

escaldante e virgem, 

em pleno Inverno, em 

Santa Clara, Cuba, e 

no Hotel Melia Cayo Santa Maria, e, 

pela noitinha, desfrutar do prazer de 

ver e ouvir Tony Melo, Jessica Amaro, 

Eduardo Santana vindo de Portugal e 

âSSÿWHftoi ® â© * VaniUe vlndos do BrasU? 
- j -, Entâo, contacte a Happy Travellers, 

^ >A A ^ ^ A I porque a oportunidade pode perder-se! 

Metick Oayo 0arvta Maria 

è ©'â.ÿ 

MÊÊBÊlŒMtSMsMMürm^ 
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mm 
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Partidas de Toronto a 18 e a 20 de 
Janeiro de 2004, por uma ou duas 

semanas. 

1 semana, desde $1.310.00 dôlares + taxas. 
2 semanas, desde $ 2.125.00 dolares + taxas. 
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CARN^IRO 
21/03 À 2b/0|1. 

Sera o fim de um ciclo e o inicio de outro. O seu mundo interior poderà 
ser dominado por algum pessimismo ou sentir alguma fragilidade emo- 
cional. Uma forte e marcante relaçào poderà surgir nesta altura. Tente 

nào tomar decisôes demasiado radicais e tenha atençâo a tudo que tenha 

a ver com bens do seu cônjuge ou sôcio. 

TOURO 
21/04 A 20/05 

Ôptima fase de convivio e troca de impressôes corn os outros. Novas 
perspectivas poderào surgir se se abrir ao diâlogo, em vez de tirar as 
suas prôprias conclusôes apenas com base num s6 ponto de vista - o 
seu. Como esta mais sensivel à reacçâo dos outros, aproveite para dar 
um pouco mais de atençào ao mundo dos afectos, nomeadamente ao 
seu poder de seduçào, e dedique algum tempo ao seu par. 

GêMEOS 
21/05 A 20/06 

Se jâ é seu hâbito gostar de fazer as coisas bem feitas, ao longo desta 
semana notarâ um maior desejo de perfeiçâo e eficiência, as quais nào pas- 
sarào despercebidas aos que consigo trabalham. Em termes de saùde, dê 
alguma atençào ao seu corpo, pratique exercicio fisico, nào fume e nào 
cometa excesses alimentares. Se nào esta muito bem, consulte um novo 
médico, expérimente novas terapias e obterâ bons resultados. 

CARANGLEJO 
J ‘ r : 21/06 A 20/07 

r 

LcÂo J 
22/07 A 22/68 

Grande criatividade intelectual e abertura de espirito a novas 
filosofias de vida, no entante nào deixarâ de defender as suas 
ideias, intensa e agressivamente, se for preciso. Em vez de des- 
perdiçar as suas energias em disputas ideolôgicas, aventure-se a 
fazer uma longa viagem expandindo os seus horizontes. 

3T 
J2l 

Vai estar numa fase em que vai ajudar todos os que estào em seu redor. 
Sera o ombro amigo, confidente e a pessoa que dâ conselhos a todos 

os seus amigos. Esta fase astrolôgica tem a ver corn a familia, logo, 
também vai ter disposiçào de dar uma especial importâneia aos seus 
familiares. 

VlROEl^' 
23/08A!U/09 

Todas as formas de comunicaçào, durante a passagem de 
Mercùrio por esta casa, estào fortemente incrementadas. 
E a altura ideal para fazer uma pequena viagem, 
estabelecer um contacto corn o estrangeiro ou fazer 
novos relacionamentos. Uma conversa, à partida casual, 
poderà ganhar subitamente grande importâneia. 

BALANçA 
23/Oa A 22/10 

/m 

Nesta altura, em que Vénus transita na casa dos bens e da vida material, 
ira atravessar um periodo de boas oportunidades financeiras, mas pre- 
cisarà de ter um pouco de cuidado corn essa tendência de ser extrava- 
gante e exagerar nos seus gastos. Por outro lado ira identificar-se mais 
corn aquilo que possui ou valoriza. 

ESCORPIâO 
23/10 À 21/11 

Estâmes a juntar duas energias do elemento Fogo, pelo que de novo hà um 
apelo à individualidade. Procurarâ expressar-se e afirmar-se tal quai como 
é. Nào é propriamente um periodo de perseverança, disciplina ou de dis- 

criçâo, antes de autoconfiança e criatividade. Procure apenas nào se tornar 
arrogante e pensar sô em si. 

SAOITâRIO 
22/11 A 21/12 

Serà um tempo de incremento e expansào da sua vida interior de ver 
mais desenvolvidas as suas capacidades de premoniçào, de adivinhar 

situaçôes. Dê mais atençào às suas intuiçôes, pois elas neste momento 
podem trazer-lhe, num segundo, aquilo que normalmente leva muito 
tempo a descodificar. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

zszis: 
Poderà ter necessidade de ver alargado o seu grupo de amigos, a ponto 
de desejar conhecer outros mundos muito diferentes do seu e corn eles 

aprender. Aliàs, tem grande capacidade para se relacionar corn pes- 
soas de qualquer meio. É um periodo especialmente favoràvel se tiver 
uma actividade ligada às novas tecnologias. 

AQLâRIO 
21/01 A19/02 

û ?v-; 

A relaçào corn pessoas em cargos de autoridade ou de chefia parece 
ser mais fâcil durante este trânsito de Vénus na Casa X. A necessidade 

de segurança no trabalho, bem como a preocupaçào em manter uma 
boa reputaçào poderào tornar-se importantes. Se tiver uma actividade 
ligada aos negôcios é uma boa altura para formar uma parceria. 

20/02 A*^/03 

pu 
Sentir-se-à corn disposiçào para trabalhar arduamente para 
atingir os objectivos a que se propos, a ponto de, mesmo 

inadvertidamente, impressionar as outras pessoas. O seu 
nivel de energia é muito alto. Em ultima anàlise, poderà 
baver tendência para gostar de correr riscos e para eventuais 
acidentes. Acautele-se. 

Horizontal: 
1 - Fruto da nogueira (inv.), 

de ocasiào (pl.); 

2 - Reze, continente; 

3 - Mâ, apanhadeira (inv.); 

4 - Meio ente, sumo; 

5 - Empecilhos; 

6 - Livre; 

7 - Tomba, verso; 

8 - Estùpido, postura (inv.); 

9 - Rancor, Verào; 

10 - Atomo electrizado, 

despido. 

Vertical: 
1 - Tonto, ruminante; 2 - Rezo, é um peixe; 3 - Preciso; 4 - Complète; 
5 - Lô (inv.), meia anta; 6 - Pron. posses., no meio do acto, pron. pes.; 
7 - Tem estado muito quente, abundam no verào; 8 - Mâgoa, quase lua 
(inv.), pron. demonstrativo; 9 - Nào transparente, maça; 10 - Hâ quem os 

engula, depois. 

As SOLUCÔES DA EDICÂO ANTERIOR: 

Horizontais: 1-parabens; 2- unidade, ac; 3- bo, aceno; 4- so, cesta; 5- ic, existir; 

6- cais, ds; 7-arit, aa, or; 8- di, andro; 9- oe, doeis, 10- suor, oala. 

Verticals: 1- publicado; 2- ano, caries; 3- ri, ii; 4- admoestado; 5- ba, nor; 

6- edacidade; 7- necessario; 8- est, osa; 9- antigo; 10- ecoar, rota. 

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

The Matrix Revolutions 

^CTORES : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss 

Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Monica Bellucci 

Género: Ficçâo Cientifica Duraçâo: 114 min Director. The 

Wachowski Brothers 

The Matrix Revolutions, o ultimo capitule da triologia Matrix, apre- 
senta a longa busca da liberdade dos rebeldes e que vai terminar numa 
explosiva batalha contra o lado inimigo da Mâquinas. 
Zion, o ultimo local existente corn presença humana no planeta, 
prepara-se para a grande batalha contra o exército das Mâquinas que 
estâ a avançar na sua direcçâo, uma batalha que à partida jâ parece 
perdida. 
A ùnica esperança que existe chama-se Neo. Sô ele poderâ mudar o 
destino da humanidade e tirâ-la das garras das mâquinas que os têm 
escravizado durante muito tempo. Mas serâ que vai sair victorioso? 

The Gift apresentam-se 
ao vivo em londres 

Os portugueses The Gift vâo actu- 
ar a 30 de Novembre em Londres. 
Esta actuaçâo estâ inserida na 
segunda ediçâo do London 
Portuguese Film and Music 
Festival que ira decorrer entre 21 e 
30 de Novembre, noticia o site ofi- 
cial da banda. 
Esta nâo é a primeira vez que a banda de 
Alcobaça apresenta-se ao vivo em 
Londres. Em Setembro, Sonia Tavares 
juntamente corn Nuno Gonçalves, 
Miguel Ribeiro e John Gonçalves 

rumaram até Londres para realizar a 
primeira parte do espectâculo dos 
Cousteau. 
Neste festival, que abrange âreas tâo dis- 
tintas como design, multimédia, cinema, 
arte, video e müsica, os The Gift vâo 
poder apresentar o seu trabalho numa 
actuaçào exclusiva da banda. 
Participam ainda neste evento, que pré- 
tende divulgar anualmente a cultura con- 
temporânea portuguesa fora de portas, os 
Micro Audio Waves e Lisbon City 
Rockers. 

Justin Timberlake 
favorito nos prémlos 
MTV Europa 

dos Prémios de Müsica da MTV 

Com cinco nomeaçôes, Justin LTimberlake, cantor dos N'Sync, é o 
grande favorito para a ediçâo de 2003 

Europa, os "ô scares europeus” do 
pop-rock, a atribuir em 
Edimburgo. 
Christina Aguilera, Robbie 
Williams, os grupos norte- ameri- 
canos de rock White Stripes e 
Evanescence, bem como; Beyoncé, 
a vocalista das Destiny's Child, 
estâo na disputa de vârias catego- 
rias dos prémios. 
Na cerimônia da décima ediçâo 
dos prémios, a MTV anuncia 
como apresentador do espectâculo 
Christina Aguilera e as partici- 
paçôes de Kyhe Minogpe, 
Beyoncé, Kraftwerk, Pink, Missy 
Elliott e Naomi Campbell. 
O actor Van Diesel, que participou 
no filme "O resgate do soldado 
Ryan", de Steyen Spielberg, vai 

efectuar uma série de pequenos sketches 
ao longo do espectâculo, que serâ trans- 
mitido em directo para 160 paises. 
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Grtnica à distância 
Estratégias... 

Quando hâ um ano e meio, face à 
constataçâo do descalabro em que os 
socialistas haviam mergulhado Portugal - 
nâo fora estarmos na moeda ünica Euro, 
suceder-nos-ia pior que à Argentina - 
descalabro em que até o futuro das pen- 
sées de reforma estava em causa se nada 
se fizesse urgentemente, entâo tomei uma 
posiçâo que foi desdenhada por alguns. 

Era ôbvio que o novo Governo da 
Repùblica teria de assumir posiçôes 
muito drâsticas para salvar o Pais, e que 
tais opçpes, fatalmente, teriam por algum 
tempo de passar por desagradâveis conse- 
quências econômicas e sociais. Para além 
da previsibilidade da tentativa da sua 
sabotagem, quer pelos costumeiros comu- 
nistas, quer pela falta de vergonha dos 
socialistas que para tal nos arrastaram. 

Mas também era ôbvio que a Regiâo 
Autônoma da Madeira nada tinha a ver 
corn a situaçâo. 

Durante anos e anos de poder 
socialista - quem comete erros, votando 
mal, paga-os - tivemos, em Portugal, um 
Présidente da Repùblica socialista, uma 
Assembleia da Repùblica, corn metade 
dos Deputados, socialistas, um Governo 
da Repùblica socialista, o Governo 
Regional dos Açores socialista, os princi- 
pais Municipios do Continente nas mâos 
dos socialistas. 

A Madeira foi o ùnico grande bastiào 

à escala nacional que nunca caiu. 
Mas, durante esses loucos seis anos, 

fomos dizendo e escrevendo que os 
caminhos seguidos estavam errados, que 
O Pais ia acabar mal. Nâo pactuâmos. 

Lembro-me, até, de um dia explicar 
na reuniào mensal da Comissâo Politica 
Regional da Madeira do Partido Social 
Democrata, a nossa similitude de entâo, 
corn O que reza a milenâria estratégia 
militar. 

Nos éramos a “fortaleza cercada”. 
Quando a fortaleza estâ cercada, duas 

estratégias simultâneas têm de ser desen- 
volvidas. Uma, a de assegurar os abasteci- 
mentos. Dai a negociaçâo permanente 
que, corn êxito, se manteve corn o 
Governo central socialista. A outra, era a 
de manter a solidariedade activa corn os 
adversârios dos sitiantes, no caso o PSD 
e O CDS nacional (o de câ, é outra 
“estôria” sobejamente conhecida...), até 
que O esforço de todos levasse ao levanta- 
mento do cerco. 

Recordo-me que o Ministre Jorge 
Coelho, aliâs pessoa inteligente, dizia que 
eu fazia “bom relacionamento institu- 
cional âs segundas, terças, quartas e quin- 
tas, e terrorisme partidârio às sextas, 
sâbados e domingos”. 

Mas, voltando à orientaçâo que 
estabeleci e de que varies desdenharam, a 
verdade é que o decorrer do tempo pôs a 

nù a decadência em que 
Portugal Continental estâ 
mergulhado, agora jâ corn a 
grave chamada de atençâo 
pela opiniâo pùblica 
estrangeira, e, infelizmente, 
sem se poder evitar que nâo 
haja alguns respingos sobre o nosso ter- 
ritôrio autônomo. 

E verdade que Portugal fenece sob 
uma estrutura constitucional inadequada 
e num clima de descrença generalizada. É 
verdade que a Democracia 
Representativa foi subvertida pelos 
poderes das corporaçôes e pela inépcia e 
covardia politica de muitos eleitos. 

E isto faz resvalar a Confiança na 
prôpria economia, corn as graves conse- 
quências inerentes. 

Dai que a minha preocupaçâo fosse 
logo, a todo o preço, manter os niveis de 
confiança, ao menos na Regiâo 
Autônoma, afastando-nos, tanto quanto 
possivel, das estratégias seguidas em 
Lisboa, bem como dos climas psico-politi- 
cos ai deteriorados. 

Por isso, a decisâo de nâo abrandar o 
investimento pùblico previsto, nem de 
abandonai' a concretizaçâo do Programa 
do Governo Regional, recorrendo aos 
meios possiveis. O que, pelas consequên- 
cias econômico-sociais no mercado, man- 
teve os niveis de confiança no global da 

estrutura econômico-finan- 
ceira da Regiâo Autônoma. 

E, por outro lado, nâo se 
produzir qualquer posiciona- 
mento pùblico que nos mis- 
turasse corn os principais fac- 
tores de decadência animica 

do rectângulo peninsular. 
Os problemas sâo “deles”. Nâo fomos 

nos que os criâmos. Até bem os avisâmos. 
Nâo queremos ser incomodados, nem 
lesados “por tabela”. 

O que é lamentâvel, pelo contrârio, 
é o facto de as medidas destinadas a 
endireitar o Pais - e nâo sâo sufi- 
cientes... - também se estendam sobre 
quem nada tem a ver corn as respectivas 
causas. Antes, alertâmes e nâo as 
praticâmos. 

Embora também tenha de pensar 
sobre se algumas medidas excepcionais, 
privilegiadamente abertas em nosso 
favor, nâo poderiam causar-nos novos 
problemas, face à instrumentalizaçâo hos- 
til da Opiniâo Pùblica, em Lisboa, contra 
nos. 

Lâ voltamos outra vez, aliâs como na 
sequência das vârias conjunturas desde 
que O regime de Autonomia Politica 
existe, ao trapézio sem rede. 

O que significa, de novo, encontrar, 
sempre e discretamente, a estratégia 
adequada. 

iNeiGO S4 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Estes radios estâo è ven ̂  IrO®©" ©@i][y]0O=Dfê©© D(D©@S 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
603-9572 * Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Panasonic RX-D13 
$150.00* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

$60.00* 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519452-7511 * Ocean Food Center, 778 
Hamilton Rd. 519-452-1220 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 00* 
Cassette/Recorder Player ^ ” ■ 

General Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

00* *125. 
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Antonio Tabico lançon "Romolros-A Fé do 
nm Povo", em Ponta Dolgada 
No salâo nobre da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada decorreu o lançamento 
do livro de Antonio Tabico, o jâ divulga- 
do, "Romeiros- A Fé de um Povo", que 
teve a presença da Présidente da 
Câmara Municipal Dra. Berta Cabral e o 

amigo de longa data, o Dr. Lopes de 
Araüjo que, embora estando a residir em 
Lisboa, deslocou-se a Sâo Miguel para 
estar présente naquele momento tâo 
importante para o amigo Antonio 
(Tabico) Câmara. 

Rui Frade alvo de 
buscas 
A casa e os dois consultôrios do falso 

psiquiatra Rui Frade, que acompa- 

nhou Bibi no dia do julgamento, 

foram esta segunda-feira alvo de bus- 

cas em simultâneo por parte de 

Brigadas de Investigaçâo Criminal da 

PSP. Ao que os meios de comuni- 

caçâo apuraram, foram apreendidos 

centenas de documentos e disquetes 

de computadores. As buscas ocor- 

reram no âmbito do processo-crime 

que o Ministério Püblico jâ instaurou 

ao falso psiquiatra, por alegada 

usurpaçâo de funçôes. 

As buscas decorreram em simultâneo 

na residência, no consultôrio de 

Cascais e num outro no centro de 

Lisboa. A meio da tarde, elementos 

da Brigada de Investigaçâo Criminal 

cumpriram um mandado de busca 

emitido pelo Departamento de 

Investigaçâo e Acçâo Penal. As buscas 

foram acompanhadas por uma juiza 

de Instruçâo Criminal, por um procu- 

rador-adjunto e por um représentante 

da ordem dos médicos. 

Antonio Tabico sentiu uma emoçâo 
muito forte ao receber tanto carinho à 
sua volta na Ilha que o viu nascer. A Dra. 
Berta Cabral apresentou o convidado e 
as razôes do lançamento do livro 
"Romeiros - A Fé de um Povo" na 
Câmara Municipal de Ponta Delgada e, 
o Dr. Lopes de Araüjo, debruçou-se 
sobre a pessoa e a sua caminhada. 
O livro de Antonio Tabico foi extrema- 
mente bem recebido pelos autarcas de 
Ponta Delgada, pelos amigos e, especial- 
mente, pelos muitos Romeiros de Sâo 

Miguel que estiveram présentes. Pelas 
fotografias que nos chegaram às mâos, é 
bem visivel o contentamento de Antonio 
Tabico assinando os sens livros junto 
dos irmâos Romeiros de Sâo Miguel e, 
da solenidade de que se revestiu a 
cerimônia, corn a presença na mesa de 
honra de Antonio Tabico, Dra. Berta 
Cabral e Dr. Lopes de Araüjo. 
"ROMEIROS - A Fé de um Povo", um 
livro de luxo, muito bem eleborado, que 
deve ter na sua biblioteca. 

JMC 

ms 416>34Ô-84a4, ext.150 

WEBSîTlî www*actoro4t;o,oiti/poitMg«eis«/te<J«x»litmï 

A 
AIDS of Torofis© 

SÊRVIÇOS Ê RROGRAMAS DO 
AIDS COf4MITtee OF TOROMTO 

CHorcb SL, 4th floor 
Toronto, ON «58 2Jè 

Servie de aconselhamento gratuit» para famiiias e individuos 
infectados ou afe«Tados pelo virus da AIDS/SIQDA» 

- Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (resutné), 

- Preenciiimento de Deciara^o de împostos 
(Income Tax return), 

> Aulas de computadores para pessoas HIV positivas. 

> Programas de educaçao e prevençâo para jjovens e adultes. 

- Qportunidades de voiuntarfcado e respectîvo treino. 

- Acompanitamento ao médioo e ao hospital. 

Assistência para profissionais que trahafham na àrea de 
HIV/AIDS (médicos, assistantes socials, etc). 



24 Quinta-feira, 06 de Novembre, 2003 MISCELANIA O Milénio 

s AUDE RM SUA CASA 

SAÜDE GENITAL DA MULHER 
As infecçôes vaginais mais frequentes 

dâo sinais pelo aspecto do corrimento. O 
aspecto das secreçôes inflamatôrias pode 
ser espesso, queijoso, leitoso, espumoso, 
ou corn cheiro intense, dependente do 
micrôbio envolvido; como sâo incômodas 
e facilmente visiveis, ou desagradâveis 
pelo cheiro, sâo geralmente tratadas 
prontamente corn cremes vaginais, repre- 
sentando pouco perigo na propagaçào 
por transmissâo sexual. A vagina é um 
ôrgâo oco que dâ para o exterior do 
corpo e tem uma flora normal de bac- 
térias que nâo lhe causam doença, mas 
fazem corn os micrôbios causadores de 
infecçào, incluindo alguns tipos de bac- 
térias e fungos, nâo infectem a vagina 
com facilidade. É por isso os duchés vagi- 
nais, ao modificarem o equilibrio ecolôgi- 
co dentro da vagina, causam mais proble- 
mas do que bénéficiés por destruirem os 
micrôbios protectores que habitam a 
vagina habitualmente. A Candida é um 
fungo do grupo das leveduras que, quan- 
do se reproduz em exagero, causa um 
corrimento branco e espesso, e é a 
causa mais frequente de vaginite que 
causa comichâo. O tricomona é um 
microrganismo unicelular do grupo dos 
protozoârios que infecta a vagina corn 
relativa frequência; causa geralmente um 
corrimento abondante de liquide 

espumoso, geralmente bastante mal 
cheiroso, corn uma cor amarela ou 
esverdeada. 

O virus herpes simplex genitalis é 
transmitido por via sexual e pode infectar 
a vulva e a vagina causando vesiculas 
dolorosas que levam algum tempo a desa- 
parecer; depois da infecçào primâria o 
virus fica em estado dormente, reactivan- 
do corn vesiculas dolorosas por certes 
periodos, que continuam de vez em quan- 
do a reaparecer. O virus do papiloma 
humano, o VPH, dâ origem aos condilo- 
mas, os craves genitais venéreos, que rara- 
mente podem atingir na vulva tamanhos 
énormes, que lembram a couve flor. A 
infecçào cervical corn VPH esta associada 
a uma maior propensâo para o apareci- 
mento de cancro no colo uterino, a parte 
do utero situada no topo da vagina. 

A funçâo do utero é a de um ninho 
temporârio, onde um ôvulo, depois de 
fecundado por um espermatozôide, se vai 
implantar para se desenvolver e criar um 
novo ser; por isso algumas doenças do 
utero estâo relacionadas corn a gravidez. 
Antes da menopausa, a doença mais fre- 
quente do utero é o desenvolvimento de 
crescimentos benignos, os fibromiomas, 
que podem atingir tamanhos énormes e 
causar sintomas de compressâo em 
ôrgâos adjacentes, ou às vezes crescerem 

HDPPV 
lŸaoe.Ue.ŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina estâo mais felizes que 
nunca por proporcionarem aos amigos e clientes um 

interfest'2004, de 5 estrelas, em 
Santa Clara, Cuba, no fabuloso 

Hotel Melia Cayo Santa 
Maria. 

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

desde $1.310. dolares e 
$2.125. dolares, mais taxas, 

respectivamente. Ligue jà! 

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

para dentro da cavidade uteri- 
na podendo causar perça 
excessiva de sangue menstrual. 
Todavia a maioria destes 
crescimentos nâo necessitam 
de ser removidos cirurgica- 
mente porque diminuem de 
tamanho depois da 
menopausa. Apôs a menopausa os can- 
cros da cavidade uterina sâo mais fre- 
quentes. Por isso toda a mulher que, 
depois da menopausa comece a sangrar 
pela vagina, deve consultar um médico 
imediatamente; o sangrar pode ser o 
primeiro sinal dum cancro què, se for 
detectado cedo, pode ser curado corn 
maior facilidade e menos sofrimento. 

O cancro da vagina é bastante raro, 
mas os cancros do colo e da cavidade ute- 
rina sâo, depois do cancro da marna, os 
cancros femininos mais frequentes. Por 
isso toda a mulher adulta deve fazer 
anualmente um exame médico gérai e, 
sobretudo se for activa sexualmente, um 
exame pélvico que deve incluir o teste de 
Papanicolau. Neste exame a vulva, a vagi- 
na, e o colo uterino, sâo visualizados pela 
introduçâo dum espéculo, e o ütero e 
ovârios sâo examinados pela palpaçâo. O 
teste de Papanicolau é uma raspagem 
superficial do colo do ütero onde as célu- 
las sâo colhidas e preservadas numa lami- 
na de vidro para serem e.xaminadas por 
um citologista para uma possivel 
detecçâo de modificaçôes celulares antes 
de se tornarem malignas ou, na pior das 
hipôteses, de células malignas. Essa 
citologia pode detectar o cancro do colo 
uterino antes dele se tornar invasivo, 
quando se pode curar corn facilidade. Na 
mulher corn um ünico parceiro sexual, 
em que o risco de cancro é menor, se o 
teste de Papanicolau for normal durante 
très anos consecutivos, é suficiente repeti- 
do-lo de dois em dois anos, nâo sendo 
necessârio faze-lo anualmente. 

Ao contrario do cancro da cavidade 
uterina, o cancro do colo do ütero é mais 
frequente em mulheres corn muitos filhos 
e nas mulheres em piores condiçôes 

socioeconômicas. A 
incidência deste cancro é 
muito maior em mulheres 
corn vârios parceiros 
sexuais, sobretudo em 
prostitutas, e em 
mulheres que jâ sofreram 
doenças venéreas. De 

uma maneira gérai, as mulheres corn 
menos riscos de desenvolverem cancro 
do colo sâo as que, por terem adquirido 
conhecimento, fazem exames para a 
detecçâo précoce da doença corn maior 
frequência; aquelas que estâo em maior 
risco sâo as que menos fazem ou 
nunca fizeram exames preventives. É 
lamentâvel que muitas mulheres tenham 
grande relutâneia em se submeterem ao 
exame ginecolôgico periôdico, perdendo 
assim o bénéficié de poderem detectar 
cedo um cancro que tem alto grau de 
mortalidade se a detecçâo nâo for a 
tempo, mas sô uma melhoria das 
condiçôes educacionais e econômico-soci- 
ais poderâ reverter essa situaçâo de 
negligêneia. 

Para além das falhas de funcionamen- 
to, entre as quais a falta de ovulaçâo a 
causar infertilidade, ou a menopausa pré- 
coce que raramente pode aparecer ainda 
antes dos quarenta anos, os problemas 
mais importantes dos ovârios sâo o 
aparecimento de quistos e de tumores 
sôlidos. Os tumores malignos dos ovârios 
sâo pouco frequentes, mas podem apare- 
cer em pessoas ainda jovens, ou na 
mesma familia por causa genética. 

O cuidar da saüde genital deve 
começar, o mais cedo possivel depois da 
puberdade, para evitar gravidezes 
dolorosas, infertilidades infelizes, ou 
mortes prematuras na mulher. A sexuali- 
dade, sô serve o prazer do corpo e dâ feli- 
cidade, se houver responsabilidade; e, 
nos sexos désignais, a irresponsabilidade 
é menos perigosas para o homem, e causa 
muito mais desgraças à mulher. 

Artigo baseado no livra SAÜDE NO 
CICLO DA VIDA , recentemente publica- 
do pelo autor 

Sampaio critica dificuldades 
das empresas portuguesas 
entrarem em Espanha 
o Présidente da Repüblica criticou as 
dificuldades das empresas portugue- 
sas em entrarem em Espanha, classifi- 
cando como uma anomalia o desequi- 
librio entre a presença empresarial 
espanhola em Portugal e a portuguesa 
em Espanha. 
"O desnivel quanto às empresas insta- 
ladas é francamente penalizador para 
Portugal, numa proporçâo de um 
para oito", notou Jorge Sampaio. 
Este desnivel é bem maior do que as 

diferenças entre os dois Estados que, 
em termos de populaçâo, é de um 
para quatro e em termos do produto 
de um para 5,5, sublinhou o 
Présidente da Repüblica no "Foro 
ABC". 
Trata-se de uma "anomalia pouco 
saudâvel", referiu o présidente 
perante as dezenas de empresârios, 
defendendo a necessidade de que o 
mercado ibérico seja de "genuina 
abertura e de confiança". 
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Doente mental executado nos EUA 

Organîzaçôes de defesa dos 
direitos humanos condenam 
decisâo 
As autoridades prisionais do 
Estado da Georgia confir- 
maram a morte de James Willie 
Brown, de 54 anos, executado 
por injecçâo létal. O individuo 
tinha sido condenado pela vio- 
laçâo e assassinio de uma 
mulher, Brenda Watson, em 
1975. 
A aplicaçào da pena de morte 
em vârios Estados dos EUA nào 
é novidade, mas este caso despertou maior 
atençâo dado que James Brown sofria de 
paranoia com tendência para a esquizofre- 
nia. Uma doença que foi diagnosticada por 
17 vezes em vârios anos. Apesar disso, foi 
considerado "apto" a ser executado. 
De acordo corn uma fonte prisional da 
Georgia, a injecçâo foi administrada às 
20h25 de terça-feira (hora local) e James 
Brown foi dado como morto oito minutos 
depois. 
Tal como James Willie Brown, ainda este 
ano deverâo ser executados outros dois 
individuos que foram declarados doentes 
mentais. 
Num comunicado, a Coligaçào Nacional 
para a Aboliçâo da Pena de Morte nos 
Estados Unidos condena a medida, pela 
voz do director da organizaçâo. Brian 
Roberts. 
"Estes homens sofrem de doenças mentais 

graves e como tal a pena de morte nâo 
pode ser aplicada", diz Roberts explicando 
que as pessoas a quem sâo diagnosticadas 
doenças deste tipo "nâo podem ser 
consideradas como adultos totalmente cul- 
pados, como acontece corn as pessoas que 
sofrem de atrasos mentais ou corn os 
menores". 
Em Novembro de 2002, o Conselho da 
Europa, Uniâo Europeia e o Governo 
suiço tinham enviado, separadamente, 
uma carta às autoridades do Estado da 
Georgia pedindo clemência para James 
Willie Brown. De nada adiantou. 
A contar corn James Willie Brown, jâ 
foram executadas nos Estados Unidos 58 
pessoas desde o inicio do ano, de acordo 
corn os numéros do Centro de Informaçâo 
sobre a pena de morte, sediado em 
Washington. 

Retirada temporària 

A ministra espanhola dos Negôcios 
Estrangeiros, Ana Palacio, anunciou a 
retirada "temporària" do pessoal 
diplomâtico a trabalhar em Bagdad. A 
situaçâo "muito complicada" que se 
vive no Iraque é o motivo apontado 
pela ministra para a saida dos fun- 
cionârios espanhôis. 
"Neste periodo muito complicado, nos 
vamos retirar temporariamente o pes- 
soal de Bagdad, mas eles regressarào 
em breve", declarou Ana Palacio à 
imprensa espanhola em Berlim, onde 

participa na 18“ Cimeira 
germano-espanhola. 
A ministra garantiu que 
a Espanha jâ iniciou a 
retirada de pessoal 
diplomâtico e civil do 
Iraque. De acordo corn a 
governante espanhola, 
os funcionârios foram 
deslocados para a 
Jordânia. 
Ana Palacio informou 
ainda que grande parte 
dos funcionârios vai 
abandonar "temporaria- 
mente" a capital 
iraquiana, permanecen- 
do apenas na embaixada 
espanhola "quatro pes- 
soas", entre elas o encar- 
regado de negôcios, 
Eduardo de Quesada, e 
o mimero dois da dele- 

gaçâo diplomâtica. A ministra nào 
disse quem sâo os outros dois fun- 
cionârios que vâo permanecer no 
Iraque. 
A chefe da diplomacia espanhola lem- 
brou que o inicio do Ramadâo agravou 
as condiçôes de segurança no Iraque. 
Nos ùltimos dias, os ataques têm-se 
sucedido. No domingo passado, 16 sol- 
dados norte-americanos morreram 
quando o helicôptero onde seguiam foi 
abatido perto de Fallujah, 50 quilôme- 
tros a oeste de Bagdad. 

_Jl\atta s^^nçalvcs 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

1245 DUPONT ST, STE. 35B 
TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

Casa impecâvel, despegada de um 11 1 
tem sido tratada com muito carinliii 

Co^{nha espaçosa em carvallio i oin 'l>ack* 
splash’, balcâo e châo em cerâmic.T i om 

Saida para o terraço. 3 quartos de canaa, 51 

casas de banho modernas, tijolo novo, 

mâquina de aquecimento e ar i ondu itjna- 

do de um ano, sistema de al.u un , e 
garagera para 2 carros. Contacte me para 

mais delalhes ou faça uma visita! 

iMHADiKcn: IKII-ZI l-fZd4 
EscHTlno:416-535-8000 • Rue416-539-9223 
EiwHt magoncalves@trebneLcom 

Caros Amigos: 

Com a aproximaçâo das 
eleiçôes municipals de 10 
de Novembro, faço aqui 
um apelo para que, naque- 
le dia, exerçam o dever 
civico de votar. 

So assim o seu voto terâ 
algum efeito e contribuirâ 
para a manutençâo de 
uma voz Portuguesa no 
Conselho Municipal. E a 
concretizaçâo desse objec- 
tivo, que implica a partici- 
paçào de todos nôs, passa 
pela eleiçào de Ana Bailào 
como Vereadora 
Municipal, pelo Circulo 
Eleitoral de Davenport. 

•stism mxsmm 

Wi 

Como é do conhecimento gérai e, apôs nove anos em funçôes, optei por nào me 
recandidatar ao cargo de Vereador. Esta nâo foi uma decisâo fâcil, pelo muito 
respeito que os moradores de Davenport me merecem e pela honra que me con- 
cederam, como seu représentante. Durante estes anos na Câmara Municipal, 
tive a oportunidade de servir em vârias instâneias, designadamente, como Vice- 
Presidente da Câmara, Présidente da Comissào da “Exhibition Place”, para além 
da participaçâo em projectos comunitârios e cooperaçâo com diversas organi- 
zaçôes municipals internacionais. Todavia, a minha determinaçâo em continuar 
a servir a Comunidade, assumirâ novas dimensôes corn a minha candidatura a 
Deputado pelo Partido Liberal, no Circulo Eleitoral de Davenport, nas eleiçôes 
fédérais do proximo ano. 

E entretanto, é com enorme prazer, que manifesto o meu incondicional apoio a 
Ana Baüâo, na candidatura ao cargo de Vereadora. A Ana, durante os ùltimos 
cinco anos em que trabalhou como minha Assistente Especial, revelou sempre 
uma grande capacidade de trabalho. Nesse contexte, ela desempenhou um papel 
prépondérante, em conjunto corn os comerciantes e residentes locals, na 
resoluçào de problemas comunitârios. Ela tem uma percepçào correcta dos 
assuntos importantes que urgem soluçào e, como tal, merece o nosso inteiro 
apoio. 

A Ana tem sido de um dinamismo brilhante na Comunidade Portuguesa, pelo 
sua participaçâo em inümeros eventos e organizaçôes locais. O apreço pela sua 
dedicaçâo, foi publicamente reconhecido no Almoço de Homenagem à Mulher 
Portuguesa, efectuado este ano. 

A Comunidade Portuguesa de Toronto e todos os cidadàos de Davenport, nece- 
sitam da Ana Bailâo como a sua interlocutora vâlida no Conselho Municipal. 

Ela é a candidata que merece o nosso voto, no dia 10 de Novembro. 

Muito Obrigado pelo apoio corn que sempre me honraram. 
Com os melhores cumprimentos, 

Mario Silva 
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Caranguejeirenses am confraternizaçâo 
Os naturais e amigos da Vila de 
Carang^ejeira reuniram-se no 
salâo de festas da Local 183 para 
angariaçâo de fiindos a favor do 
Lar da Terceira Idade da 
Caranguejeira. 
De Portugal, para participarem na 
festa, vieram, o Pâroco da 
Freguesia-Padre Pedro Ferreira, o 
Présidente da Junta de Freg^esia 
da Caranguejeira-Adriano 
Francisco, o Vice-Presidente- 
Manuel Ferreira e o Tesoureiro- 
Manuel Francisco. 
A Comissâo de Festas da 
Caranguejeira em Toronto, consti- 
tuida por Henrique Pereira, Padre 
Joâo Mônico, Jack Pereira, Alvaro 
Ruivo, Bento de Sâo José e Emilia 
Ôrfâo, estâo de parabéns pelo 
sucesso da festa. Seg^undo nos 
informou Âlveiro Ruivo, foi 
entregue ao Padre Pedro Ferreira, 
um cheque no valor de $21.000.00 
dôlares, conseg^dos na festa onde 
estiveram em confraternizaçâo 750 
pessoas. 

Na visita que fizeram à FPtv e CIRV-fm, 
Luis Fernandes registou a opiniâo do 
Padre Joâo Mônico, da Igreja de Santa 
Inès, em Toronto, um natural da 
Caranguejeira que viu a obra nascer. 
L.F. - O padre Joâo Mônico tem 
conhecimento do projecto Lar dos Idosos 
da Caranguejeira. Em que consiste este 

trabalho? 
Pe. Joâo Mônico - Felizmente, assisti 
ao nascimento deste projecto e agora, 
numa fase terminal, também visitei as 
instalaçôes que estâo praticamente con- 
cluidas. Este sonho surgiu em 1988, foi 
aprovado em 1999, começou em 2001 
corn a colocaçâo da primeira pedra e sera 
inaugurado, ao que tudo indica, no prôxi- 
mo mes de Janeiro. Portanto, foi uma 
obra que começou, continuou e vai ser 
terminada, sobretudo para evitar mais 
despesas e um elevado custo da obra. 
Mesmo assim, a obra estâ orçada num 
milhâo e duzentos e cinquenta mil euros. 
Trata-se de uma tarifa bastante elevada 
que é comparticipada pelo Estado, pela 
câmara e também pela freguesia. Este lar 
da terceira idade é um polo independente 
da freguesia, que agora é vila, e serâ supor- 
tado em parte pelo Estado e pela colabo- 
raçâo da parôquia. 
L.F. - Uma freguesia que se estende além 
fronteiras, uma vez que existem muitos 
caranguejeirenses em Toronto. Gostaria 
de fazer um apelo a este grupo de pessoas? 
Pe. Joâo Mônico - Poderâo fazê-lo de 
variadissimas formas, contribuindo corn o 
donativo, adquirindo o livro “ A 
Monografia da Caranguejeira” que eu 
mesmo tive o cuidado de escrever e 
publicar em 2002 e o produto da venda 
reverterâ a favor do lar da terceira idade. 
Assim, corn estas pequeninas migalhas, 
poderemos ajudar aqueles que trabalham 
la, ou seja, a Comissâo Instaladora do Lar. 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 
Bolos para Casamentos, Baptizados 
Aniversârios e todo o tipo de festas Licenciado 

pelo LCBO 

Especializados em Salgadinhos 

Abertos 7 dias por semana 
das 5h00 da manhà 
às 2h00 da manhâ 

(H[ü)[i[ÜÜTni 1MD® ® E)[U\ 

Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 

Faça a sua encomenda com antecedência 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 
a diferença. 

SPORTS BAR 
Corn antena parabôlica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

Salas Privadas 
para fumadores e 

nâo-fumadores Licenciado 

pelo LCBO 

1728 EGLINTON AVENUE WEST - TORONTO • TEL: 416-256-7833 

Aberto 7 dias por semana, das 8h00 da manhà às 2h00 da manhà 

Para essa comissâo, vai o nosso apreço, 
carinho, amizade e parabéns por esta obra 
tâo necessâria na vila. 
L.F. - Boa Sorte no projecto. 
Pe. Joâo Mônico - Obrigado. Agradeço 
também a oportunidade de me dirigir a 
todos. Desejo continuaçâo de saüde e feli- 
cidades. Espero que todos possam colabo- 
rar e participar para que o lar da terceira 
idade da Caranguejeira, que jâ é uma 
realidade, seja depois um espaço onde os 
nossos entes queridos nâo vivam isolados, 
mas em familia. O lar nâo significa termi- 

nar a vida, mas criar condiçôes para a 
vida continuar. Obrigado. 
Os caranguejeirenses sonharam e a obra 
nasceu. Onde quer que esteja um 
caranguejeirense estâ corn certeza alguém 
que dâ um pouco de si para bem dos que 
mais precisam. E, as gentes da Terceira 
Idade, tal como as crianças, precisam de 
todos nôs. 
As nossas felicitaçôes aos caranguejeiren- 
ses e sens amigos. 

JMC/Ana Fernandes 
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0 noivado do principe das 
Asturias 

oficialmente a mâo da jornalista esta 
quinta-feira, no Palàcio da Zarzuela. O 
casamento sera em Madrid jâ no proximo 

Verâo. 
Letizia Ortiz é natural das Asturias, a provincia 

de que Felipe é principe. A noiva tem 31 anos, é 

filha e neta de jornalistas, e é a actual apresenta- 

dora de segundo telejornal mais importante da 

TVE. 

Jâ trabalhou para o jornal ABC, para a EFE. 

Cobriu assuntos da actualidade internacional 

como o 11 de Setembro e o desastre ambiental do 

Prestige. 

Os dois encontraram-se o ano passado na festa de 

um colega de trabalho de Letizia. Conta quem viu 

que simpatizaram logo um corn o outre, que 

falaram animadamente durante toda a noite. 

Depois, e até agora, foi tudo às escondidas. Nunca 

ninguém suspeitou que as setas de Cupide tinham 

acertado em cheio. Nem mesmo os mais intimos. 

Secretamente namoraram. Letizia falava apenas 

de um namorado, diplomata, a que chamava Juan. 

Divorciada, esteve casada pelo civil durante um 

ano corn um professor. Novo casamento, e pela 

igreja, darâ imagem moderna da monarquia 

espanhola - dizem os analistas politicos. Além de 

primeira rainha divorciada, Letizia poderâ ser a 

primeira soberana espanhola desde os finals do 

século XIX. 

O principe das Asturias fez a primeira 
apresentaçâo püblica com a noiva, 
Letizia Ortiz. A Casa Real espanhola 

anunciou o noivado este sàbado, apan- 
hando os espanhôis de surpresa e susci- 
tando euforia entre os ôrgâos de comuni- 
caçâo social. Felipe de Bourbon vai pedir 

Qo(d Star Jezüe[[ery 

Jewellery and Watch Repairs 
Venda de Ouro Portugais eArtigos 

Religiosos. 
A. Rodrigues & Sons 

3635 Cawthra Rd. Mississauga, Ont. L5A 2Y4 

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

Se sofre de dores nas costas e de cabeça 
nào hésité em visitât o 

OAKVILLE CHIROPRACTIC CENTRE, 
onde tem um exame e relatôrio preliminar 

gratis. Pessoal que fala português. 
Oakville Chiropractie Centre é uma 

divisâo da Alliance Healthcare Professionals. 

232 South Services Road East, Oakville Ont. 

Gozinheira ou ajudante de eozinha para chur 
rasquéira: portuguesa em mississauga 
TeL:905-272-4459. 

Senhora cdm 
TeL;416-889-4420. 

Condutor coin carta DZ 
Tel:416-894-696a 

experiêiicia em limpeza. 

Contactât Manuel. 

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

Contactem: 416 604-4555 

Pessoas para companhia de limpeza, em regime dep 
part-time, para a ârea de Toronto. TeL:905-457-8874.j 

Empregado para limpeza de restaurante, das 11 da| 
manhâ âs 6 da tarde. Tel,:416-633-7492. | 

Padeiro corn experiência. Contactar Rocco.J 
Tel.:416-537-9352. j 

\ 
Empregada de mesa com experiência. Contacta^ 
Freitas, entre as 4 e 6 da tarde. TeI.:4i6-5 34-7354. \ 

Cozinheira corn experiência e empregada de balcâo,| 
para fora de Toronto. Tel.:905-417-{)074. * 

Carpinteiros de acabamentos com experiôncia.1 
Tel.:4l6-473-4021. 

Frango na Cataplana 

InCRCDItnTES: 
* Dois frangos pequenos 
* 2 dl de vinho da Madeira 
*1,5 Kg de conquilhas 
* 2 dl de azeite 
* 4 dentes de alho 
* Uma folha de louro 
* Piripiri 
*Sal 

(OnPECCftO: 

Cortam-se os frangos empedaços regulares, tem- 
peram-se com sal e fritam-se no azeite corn os 
dentes de alho esmagados e a folhas de louro. 
Depois de ter o frango frito coloca-se um pouco 
de vinho da Madeira no fundo do recipiente 
onde se procedeu à fritadura. 
Introduzem-se os bocados de frango na cata- 
plana, assim como o molho da fritadura. 
Acrescenta-se o vinho restante, tempera-se corn o 
piripiri e, por fim, juntam-se as conquilhas 
muito bem lavadas e escorridas de âgua e sal 
onde estiveram algumas horas. 
Fecha-se a cataplana e leva-se a lume brando, 
virando de vez em quando até as conquilhas 
abrirem. 

Sobremesa: 

Bolinhos de Canela 

InCREDItriTES: 

* 2 ovos 

* 200 grs. de açûcar amarelo 

* 150 grs. de manteiga ou margarina amolecida 

* 1 collier de sopa de canela empô 

* 400 grs. de farinha corn fermento 

* uma pitada de sal 

* uma pitada de cravinho em pô 

(OnfECCflO: 

Bata 0 açûcar corn a margarina amolecida, 

até obter um creme liso. 

Junte a canela a pitada de sal e cravinho. 

Adicione os ovos e bata bem. 

Por fim, junte a farinha e misture até obter 

uma massa bem ligada. 

Dette colherzinhas desta massa sobre um 

tabuleiro polvilhado corn farinha e coza 

durante 20 minutas em forno moderado. 

Bom Apetiteî 
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As opinioes expressas por Matetis Machado nào reflectem as opiniôes dojomal 0 Milénio. 

Brasil/Sâo Tomé: Lula diz quo sou pals pagara divida 
historica com cooperaçâo 

O présidente brasileiro, Luiz Inâcio Lula 
da Silva, sublinhou na capital sâo-tomense, 
que o "Brasil estâ a pagar uma divida 
historica que tern para com Africa" através 
de programas de cooperaçâo em vârios 
paises africanos. 

Lula, que efectuou uma visita "relâmpa- 
go" de cerca de sete horas ao arquipélago, 
sustentou que "o Brasil tern a obrigaçâo 
ética, politica e moral de ajudar Sao Tomé 
e Principe". 

O chefe de Estado brasileiro também 
inaugurou oficialmente a representaçâo 
diplomâtica do pais em Sao Tomé e 
Principe, afirmando que esta marca "o ini- 
cio de uma nova frente de cooperaçâo com 

Africa". 
"Temos de mostrar o lado generoso do 

povo brasileiro" disse o présidente do 
Brasil, durante uma conferência de 
imprensa realizada em conjunto com o 
Chefe de Estado sâo-tomense. Eradique de 
Menezes. 

Por outro lado. Eradique de Menezes 
manifestou-se satisfeito e contente com a 
visita, jâ que "o Brasil tern muito para ensi- 
nar" a Sâo Tomé e Principe. 

Salientou igualmente que Sâo Tomé 
e Principe estâ aberto ao reforço da 
cooperaçâo numa perspectiva de desen- 
volvimento sôcio-econômico do pais. 

Além da abertura da representaçâo 

Guiné-Bissau: Ex-presidente Kumba laid 
venden a llblos malor hotel de Bissau 
o "Bissau Hotel", a maior unidade 
hoteleirâ da Guiné-Bissau, foi "vendido" 
a intéresses hbios pelo ex-presidente 
guineense, Kumba lalâ, disse esta 
semana uma fonte do Gonselho 
Nacional de Transiçâo (CNT). 
Segundo a fonte, a informaçâo do 
"negÔGio”, cujos contornos ainda nâo 
estâo totalmente claros, foi prestada ao 
"CNT" pelo chefe de Estado de tran- 
sîçâo, EÎenriqne Rosa, que a obteve 
aquando da sua recente visita à Libia. 
A transacçâo terâ decorrido durante 
uma das Ultimas visitas que Kumba lalâ 
fez à Libia, antes de ser deposto pelos 
mllitares a 14 de Setembro ultimo, 
sendo, no entante, escassos os elemen- 
tos sobre as circunstâneias em que 
decorreu. - 
Cerca de dois milhôes dç' éuros é a 
quantia envolvida na "venda", embora o 
"Bissau Hotel", localizado à saida da 
cidade de Bissau, na estrada para o 
aeroporto, esteja neste momento sob 
gestào privada, apesar de pertencer ao 
patrimônio do Estado guineense. 
A venda do "Bissau Hotel" foi um dos 
pontos que marcou a sessâo do "CNT" 
convocada pelo présidente Henrique 
Rosa, a primeira em que participou 
desde a sua tomada de posse, a 28 de 
Setembro, corn ô objectivo de fazer um 

balanço de um mês na chefia do Estado 
guineense. 
Joaquim Baldé, secretario da mesa do 
"CNT" e seu porta-voz, descreveu aos 
jornalistas, sem detalhes, aquilo que foi 
dito por Henrique Rosa na sessâo que 
decorreu à porta fechada 
De acordo com Baldé, o chefe de Estado 
informou os membres do "CNT" dos 
resultados da sua visita a seis paises 
africanos, cujos présidentes, do Ghana, 
da Nigéria, do Niger, da Libia, do 
Senegal e da Gâmbia, se mostraram 
"compreensivos" corn a atitude dos 
militâtes que depuseram Kumba lalâ a 
14 de Setembro. 
A questâo da data das eleiçôes legislati- 
vas foi um âssunto igualmente aborda- 
do por Henrique Rosa, embora 
Joaquim Baldé tenha apenas lembrado 
que esta questâo passa por uma propos- 
ta que o "CNT" deverâ apresentar ao 
chefe de Estado de Transiçâo e sd 
depois este anunciarâ a data definitiva. 
A Comissâo Nacional de Eleiçôes 
(CNE) jâ anunciou que o escrutinio 
poderâ ter lugar no mês de Janeiro de 
2004, embora a Carta de Transiçâo 
Politica, documento que baliza a gestâo 
do pais no période de transiçâo, 
coloque como data limite para o efeito o 
fim do mês de Março. 

ACASADOBOM 

' BACAUUU 
Criamos lama |: 

pelo nosso peixe sempre 

fresco, de todo o mundo, 

incluindo uma enorme 

variedade de mariscos 

frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

Especiais Visite-nos no 
3635 Ca.wthra Rd. Mississauga (Cawthra e Burnhamthorpe) 

905-270-3198 
todososdîas 

diplomâtica brasileira em Sâo Tomé e 
Principe, a deslocaçâo de Lula ao 
arquipélago ficou marcada pela assinatura 
de oito acordos de cooperaçâo, nomeada- 
mente nas âreas do petrôleo, saùde, ensi- 
no, agricultura e desporto. 

O protocolo sobre a cooperaçâo técnica 
no dominio de petrôleo envolverâ a 
Agência Nacional do Petrôleo (ANP) pela 
parte brasileira e pelo ministério dos 
Recursos Natureds e Ambiente de Sâo 
Tomé e Principe em parceria corn o 
Conselho Nacional do Petrôleo sâo- 
tomense. 

Além de assistência técnica que o Brasil 
tem vindo a prestar jâ hâ quatro meses a 
Sâo Tomé e Principe, o acordo no dominio 
de petrôleo prevê ainda a formaçâo de 
quadros sâo-tomenses na ârea, bem como 
uma eventual participaçâo da brasileira 
Petrobrâs na exploraçâo petrolifera nas 
âguas do arquipélago. 

No sector da saüde, o documento assina- 
do prevê cooperaçâo técnica através do 
intercâmbio de experiências, bem como 
uma parceria que visa o combate à malâria 
e o controlo da propagaçâo do virus da 
sida no arquipélago. 

Os dois paises assinaram um acordo na 
ârea do desporto que prevê o intercâmbio 
de programas, experiências, técnicas, 
informaçâo corn vista à formaçâo de 

quadros no âmbito da medicina e da 
administraçâo desportiva. 

Quanto à educaçâo, onde os dois 
Estados cooperam hâ vârios anos, foram 
assinados très protocolos de cooperaçâo, 
designadamente, o programa de alfabeti- 
zaçâo solidâria e bolsa-escola e a 
cooperaçâo educacional - que visa a con- 
cessâo de boisas de estudo e vagas nas uni- 
versidades brasüeiras para os estudantes 
sâo-tomenses. 

No final do acto de assinatura dos acor- 
dos - que decorreu no palâcio presidencial 
sâo-tomense - Lula da Silva anunciou que 
algumas acçôes serâo executadas "de ime- 
diato". 

O présidente brasileiro manteve também 
um encontro corn quadros sâo-tomenses 
formados no Brasil e presidiu à cerimônia 
de entrega de cerca de très mil Uvros ofere- 
cidos pelo ministério da educaçâo do 
Brasil à Biblioteca Nacional de Sâo Tomé e 
Principe. 

A delegaçâo que acompanha o prési- 
dente do Brasil é composta pelos ministros 
das Relaçôes Exteriores, Celso Amorim, 
do Desenvolvimento, Indüstria e 
Comércio Exterior, Luiz Eernando Eurlan, 
da Educaçâo, Cristovam Buarque, e da 
Saüde, Humberto Costa, da Cultura, 
Gilberto Gil, bem como técnicos superi- 
ores de alguns ministérios brasileiros. 
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lazio goleada em casa pela 
Chelsea (0-4) na liga des 
Campeôes 

Os campeôes espanhôis, corn Luis Figo a 
titular, empataram sem golos frente ao 
Partizan e garantiram a presença nos 
"oitavos", a duas rondas do fim. A grande 
surpresa do dia, nâo tanto pela vitôria mas 
pelos numéros expressivos, aconteceu em 
Roma corn os "blues" a arrasarem a équipa 
de Fernando Couto. 
O Real Madrid carimbou o passaporte 
para os oitavos-de-final da Liga dos 
Campeôes, apesar de ainda faltarem duas 
rondas para o fim da primeira fase. 
Grupo F: 
FC Porto-1 Marselha-0 
Partizan-0 Real Madrid-0 
Para além do triunfo portista nas Antas, o 
Real Madrid empatou 0-0 na deslocaçâo a 
Belgrado. Em dia de aniversârio. Luis Figo 
foi titular e pôde festejar a passagem 
"merengue" à fase seguinte. 
Casillas, guardiâo da équipa de Carlos 
Queiroz, cotou-se corn uma bêla exibiçào e 
impediu, por diversas vezes, que o 
Partizan chegasse à vitôria. 
Grupo E: 

Man. United-3 Glasgow Rangers-0 
Panathinaikos-1 Estugarda-3 
Em Manchester, Cristiano Ronaldo jogou 
os 90 minutos no triunfo dos "red devils" 
frente ao Rangers. Forlan e Van Nistelrooy 
(bisou) foram os goleadores de serviço do 
United frente à formaçào escocesa. 
Nuno Capucho entrou aos 58 minutos, 
mas nào conseguiu dar a volta ao texto. 

Na Grécia, o Estugarda cumpriu a obri- 
gaçâo e, à semelhança do Manchester 
United, estâ bem lançado rumo à qualifi- 
caçâo. O Panathinaikos esteve a ganhar, 
s6 que a équipa de Fernando Meira 
(alinhou de inicio) deu a reviravolta, 
graças a Fyssas (provâvel reforço do 
Benfica marcou na prôpria baliza), a 
Kuranyi e a Hinkel. 
Grupo G: 
Lazio-0 Chelsea-4 
Besiktas-1 Sparta Praga-0 
O Chelsea deixou Roma "a arder"...Nào 
foi feliz o regresso de Fernando Couto ao 
eixo da defesa da Lazio, nào evitando uma 
verdadeira "catâstrofe" frente aos "blues". 
Crespo, Gudjohnsen, Duff e Lampard 
marcaram os golos da turma inglesa que, 
assim, deixou a Lazio numa posiçào 
delicada na tabela. 
Na Turquia, Ronaldo, antigo jogador do 
Benfica, marcou o tento da vitôria do 
Besiktas ante o Sparta Praga. 
Grupo H: 
Celta Vïgo-3 Ajax-2 
Bruges-0 AC Milan-1 
Na Galiza, o Celta somou très pontos pre- 
ciosos diante dos holandeses do Ajax e 
baralhou as contas do grupo. 
O AC Milan, sem Rui Costa, "vingou-se" 
do desaire sofrido em casa - na jornada 
anterior - frente ao Bruges e chegou à 
vitôria nos instantes finais, corn um golo 
de Kaka. 

A QUE RU A DIRRENÇA COM ESPECIAIS1UD0S OS DIAS! 

Os clientes de Kluk Kluck's votaram e deram a 

sua primazia aos nossos firangos. Os £rangos 

mais baratos de Mississauga. 

Para além dos saborosos Frangos no Espeto e na 

Brasa, tem também 

diariamente outros sabores de Portugal: Mâo de 

Vaça, Feijoada, Dobrada, Bacalhau de mil 

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

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCOMENUAS PELO TELEFONE: 

905 272-4459 

Aceito a 
sua casa 

em troca... 
Se comprar 

a sua 
prôxima 

casa comigo 

Fernando Vilhena 
BROKER 

Um nome de confiança 

416-536-5600 
Comissôes desde $990 

Consulte: 
wivw.premoreadvantagerealty. corn 

Usando os serviços de Fernando Vilhena este 
paga-lhe o custo do advogado até ao fim do ano 

o futttro do piloto 

canadiano continua 

a ser alvo de especu- 

laçôes, desta vez, 

porque um porta voz 

da McLaren- 

Mercedes recon- 

heceu que Jacques 

Villeneuve ofereceu 

OS seus serviços à 

équipa. 

Craig Pollock, o 
“manager” do piloto 
canadiano, admitiu a 
existência de contactes, e 
no inicio da semana 
chegou mesmo a correr o 
rumor que exlstiria jâ 
uma situaçâo de pré-acor- 
do, para que o canadiano fosse piloto McLaren-Mercedes jâ confirmou Alex 
de testes da McLaren em 2004, visan- Wurz como piloter de testes e de reser- 
do um lugar como titular em 2005. va para 2004, apesar de ainda nada ter 
A équipa apressou-se a desmentir, dito sobre um eventual segundo piloto 
referindo que houve apenas contactos, de testes (em 2003 foi Pedro de la 
nada de concreto. Ainda assim, fica a Rosa), mas também existe a possibili- 
ideia do que poderâ ser a estratégia dade de Wurz ir para piloto efectivo 
que Villeneuve e Pollock estâo a tentar da Jaguar, deixando em aberto o lugar 
colocar em campo, para assegttrar um para que foi confirmado. 
regresso em grande do canadiano, jâ Por ontro lado, as eventuais preten* 
que é praticamente certo que estarâ sôes de Villeneuve chocam corn a tào 
afastado dos Grandes Prémios em falada contrataçào de Montoya pela 
2004. McLaren para 2005, que certamente 
Contudo, dois ôbstâculos parecem nâo prescindiria da forte dupla forma- 
colocar-se para a conçretizaçâo dessa da por Râikkônen e Montoya 

mm 

eventual estratégia. Por um lado, a 
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Aceitamos encomendas, 
com eapeciaia Codos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cos1;eletaa, 
galinha grelhada na 
brasa e no espe1;a, 
aaladas e muito maia. 

Ao serviço da comunidade ‘ 905-829-8395 

EQUIPA 
1 OPERÂRIO 

2 BOAVISTA 

3 ANGRENSE 

4 SANTIAGO 

5 PRAIENSE 

6 MADALENA 
7 IDEAL 

8 VELENSE 

9 BARREIRO 

10 MIRAMAR 

12 

12 

11 

10 

10 

10 

8 
5 

4 

2 

Resultados 
Angrense - Miramar, 4-0 

Ideal - Barreiro, 1-0 

Operârio - Madalena, 4-1 

Boavista - Santiago, 1-2 

Velense - Praiense, 0-2 

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

6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADO A 2^ FQRA • 6^ mBAlOAW-9PM 
2828 KingSWay Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

Orquestra portista eficaz mesmo sem "maestro" 

Lnis Filipe Vieira é o novo présidente do 
Benfica. O candidato da Lista A obteve 
uma vitoria inequivoca no acto eleitoral do 
clube da Luz, corn 90,47% dos votos, 
deixando os adversârios a uma longa dis- 
tâneia; Jaime Antunes, da Lista B, ficou 
corn 7,32% e Guerra Madaleno, que 
encabeçava a Lista C, conquistou apenas 
0,7% dos votos. 
Os 12 751 sôcios que participaram no 
escrutinio deram a Luis FiUp)e Vieira um 

triunfo histôrico que nâo derxa margem 
para düvidas: registou-se a maior diferença 
de sempre, em termos percentuais, entre 
candidatos às eleiçôes no Benfica. 
O présidente eleito chegou ao pavilhào da 
Luz e recebeu uma ovaçâo estrondosa por 
parte dos adeptos. Acompanhado pelos 
restantes elementos da lista A, Luis Filipe 
Vieira agradeceu o apoio aos sôcios e 
relembrou que passarâ a ser o “présidente 
do todos os benfiquistas, mesmo daqueles 
que nâo lhe deram os votos”. 
"Sâo os melhores sôcios do Mundo. É corn 
uma enorme alegria que agradeço a todos 
os benfiquistas esta vitôria expressiva. É a 
vitôria do trabalho, da coragem e da 
seriedade que trouxemos para o clube corn 
a eleiçâo de Manuel Vilarinho em 2000. 
Quando chegâmos o clube estava um caos. 
Hoje temos um clube financeiramente 
viâvel, uma équipa em crescendo e o 
melhor estâdio do Mundo”, sublinhou o 
novo lider do Benfica. 
Luis Filipe Vieira acredita no sucesso do 
emblema da âguia e espera que, breve- 

mente, possa alcançar os tâo desejados titu- 
los, sobretudo no futebol. ’’Vamos honrar o 
nome do Benfica, recuperando a mistica 
do passado e construindo uma équipa 
ganhadora”, afirmou, destacando o papel 
dos ’’émigrantes”, do seu “staff’, das ’’casas 
do Benfica” e dos ’’sôcios” numa noite de 
glôria. 

O FC Porto venceu o Marselha por 1-0 e 
ficou a um passo dos oitavos-de-final da 
Liga dos Campeôes. Sem o "maestro" 
Déco, a orquestra das Antas foi pragmâti- 
ca - nâo desafinando sob a batuta de 
Alenitchev - e conseguiu alcançar um tri- 
unfo suado frente a um adversârio directo 
na qualificaçâo. 
Desta vez, os dragôes nâo exerceram um 
dominio avassalador mas tiveram, pelo 
menos, o mérito de interpretar correcta- 
mente o que estava a acontecer no relva- 
do, sobretudo na segunda parte, altura em 
que foi necessârio um sentido de entreaju- 
da "suplementar para que os objectivos 
fossem atingidos. 
Nâo foi um encontro espectacular. Muito 
longe disso. Imperou uma autêntica "guer- 
rilha tâctica", com José Mourinho a optar 
pelo 4x3x3 no ataque ao 4x4x2, rigido, do 
conjunto de Alain Perrin. 
O meio-campo do FC Porto deu conta do 
recado, na primeira parte, nâo dando 
espaços de manobra aos jogadores-chave 
ddo Marselha (Meriem e Hemdani) e, 
desta forma, impediu que as bolas 
chegassem a Drogba e a Martet. 
Tal como no Vélodrome e no Bessa, séria 
Alenitchev o trunfo que o FC Porto tinha 
"manga": o russo resolveu os problemas 
da équipa pela terceira vez consecutiva, ao 

efectuar um centro-remate, que 
acabou por enganar o guardiâo 
Runje. Corn intençâo ou nâo, certo 
é qne o esférico entrou nas redes... 
Os gauleses esboçaram uma ligeira 
reaeçâo, usando e abusando dos 
passes longos para os avançados, 
tendência que viria a agudizar-se 
na etapa complementar. A beira do 
intervalo, os portistas ficaram a 
reclamar uma falta dentro da ârea 
de Runje - Meité sobre McCarthy 
- mas o ârbitro Graham Poll nada 
assinalou. 
Alain Perrin tentou alterar o cariz 
da partida, lançando Mido para o ataque 
(Marlet derivou para a direita), e forçou o 
FC Porto a recuar no terreno, algo que o 
técnico francês havia prometido na 
véspera do jogo. 
O Marselha apareceu mais atrevido e 
adoptou um esquema "à inglesa", privile- 
giando o futebol aéreo para retirar divi- 
dendos da maior compleiçâo fisica dos 
seus atletas. E nâo fosse o bloco coeso for- 
mado pelos pupilos de José Mourinho, os 
resultados poderiam ter sido devastadores 
para a équipa portuguesa. 
Apesar do tudo, o FC Porto cometeu 
alguns erros defensivos que quase deram 
o empâte ao adversârio. Marlet fez o 

impensâvel, atirando ao lado, logo a abrir 
a segunda parte, e Mido ficou a 
centimetros do golo, na sequêneia de um 
corte defeituoso de Ricardo Costa. Valeu 
a elasticidade de Vitor Baia que, diga-se, 
conferiu estabilidade ao ultimo reduto do 
FC Porto, fora e entre os postes, ao longo 
dos 90 minutos. 
Parecia que tudo estava resolvido até que, 
no periodo de compensaçâo, uma falta de 
Costinha permitiu que Drogba pudesse 
usufruir de um livre em zona frontal. 
Felizmente para o FC Porto que os deuses 
protegeram a baliza de Baia, Jâ que a bola 
embateu caprichosamente na barra. E 
corn tudo isto pode dizer-se "au revoir" 
Marselha... 

CoiMFIE EM EXPO SOOO 
EXPERIENCIAE 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 
SERVlCO 

2612 St. Clair Ave. W 
(esquina corn a Jane St.) iipiito. 

w Ont.M^ 

Estimativas gratis TelVFaX: 416-533-2439 

UEFAelogla 
organizaçâo 
portuguesa 
uo Euro 2004 
o présidente da UEFA, Lennart 
Johansson, estâ agradado corn o que 
diz ser a "atitude positiva" dos por- 
tugueses relativamente ao Euro 2004. 
O dirigente teçeu fortes elogios à orga- 
nizaçâo portuguesa, nâ véspera de mais 
uma reuniâo do Comité Executive da 
UEFA que se realizarâ em Kiev. 
Johansson mostrou-se particularmente 
satisfeito com o facto de terem sido 
curapridos os prazos relativamente à 
"operacionalidade" dos estâdios que 
irâo ser utilizados no Campeonato da 
Europa. 
"O torneio estâ a ser tâo bera prepara- 
do como os anteriores. Aliâs considéré 
que estâ a correr melhor, pois traba- 
Ihamqs em estreita colaboraçào com os 
organizadores. A atitude bastante posi- 
tiva do Governo português e do povo 
em gérai tem sido uma preciosa ajuda. 
Todos estâo bastante entusiasmados e 
eu aguardo corn alguma impaciência o 
inicio deste maravühoso torneio", afir- 
inou Johansson citado pela Lusa. 
No encontro de Kiev, os responsâveis 
da UEFA vâo abordar alguns temas 
relacionados corn o proximo Europeu: 
os prémios a atribuir às 16 selecçôes 
qu^ficadas e a importâneia do 
Desporto na futura Constituiçâo 
Europeia sâo alguns dos pontos que 
irâo estar em "cima da mesa". 
Posteriormente, vai ser enviado um 
relatôrio ao Conselho Executivo da 
UEFA que tem agendada uma reuniâo 
para 11 de Dezembro, em Nyon. 

LUIS Filipe Vieira cenquista vitôria esmagadora 
(90,47%) e sucede a Manuei Viiariniio 
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SyPERLIGA 
POCTUCUESfl DE fUTEBOL PROEISSIOOPL 

V 

EQUIPAS 

FC PORTO 

SPORTING 

BEIRA-MAR 

MARiTIMO 

SP.BRAGA 

BENFICA 

BOAVISTA 

NACIONAL 

ALVERCA 

BELENENSES 

ACADÉMICA 

GIL VICENTE 

UNIÀO LEIRIA 

MOREIRENSE 

RIO AVE 

GUIMARÀES 

P.FERREIRA 

EST.AMADORA 

J 

10 

10 

10 

9 
10 

9 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

RESULTADOS 

FC Pono • Naclonal, 1-0 
L Amadora - Paços de Ferreira, 0-1 
VIL de Guimarâes - Maritima 1-1 
Sporting - Rio Ava 1-1 
Belenenses - Moreirensa 0-0 
Uniâo leirla - Alverca 2-1 
Académlca - Gll Vlcenta 2-1 
Oeidlca - Beira-Mar, 1-2 
Sporting de Braga - Boavista 0-0 

V 

9 

9 
9 
5 

5 

5 

4 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

E 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

5 
0 
1 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

0 
1 

D 

0 
3 

3 

1 

2 

2 

1 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

4 

6 
8 
8 

M 

24 

17 

18 

10 
10 

16 

10 

15 

12 

15 

10 

14 

12 

7 

10 

10 

4 

5 

5 
6 

13 

11 
6 
8 

10 

4 

9 

9 

17 

14 

11 
17 

14 

11 

15 

18 

26 

P 

28 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

15 

13 

13 

11 

11 
11 

11 

10 

8 

6 

4 

PRôXIMA JORNADA 

GM Vicente - Belenenses 
Maritime - Académlca 
Baavista - Naclanal 
Spirting Braga - Estrela Amadera 
Rie Ave - Valia Leirla 
Beira-Mar - Vitirla Gulmaries 
Alverca - Benlica 
Mireirense - FC Porta 
Paçis Ferreira - Spirting 

E] elhores Iwlarcadores 

5 X 
DERLEI (FC Porto) v 

ADRIANO (Nacional) 

ANTCHOUET (Belenenses) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 
SIMÀO (Benfica) 

DÂRIO (Académica) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
"GAÛCHO" (Maritimo) 
"WENDER" (Braga) 
MANOEL (Moreirense) 
LIEDSON (Sporting) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
SANDRO (Beira-Mar) 
PAULO ALVES (Gil Vicente) 

FEHER (Benfica) 
"BENNI" (FC Porto) 

"TONITO" (Sporting) 

LIGA 
POCTUCUQSn DE fUTEBOL PBOPISSIOnOL 

EQUIPA 

1 ESTORIL 

2 VARZiM 

3 NAVAL 

4 SALGUEIROS 

5 V.SETÙBAL 

6 OVARENSE 

7 PENAFIEL 

8 FEIRENSE 
9 PORTIMONENSE 

10 D.CHAVES 

11 LEiXÔES 
12 S. CLARA 

13 MARCO 

14 FELGUEIRAS 
15 DESP.AVES 

16 U.MADEIRA 

17 MAIA 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS 

V. SETûBAL - MAIA, 3-1 

VARZIM - NAVAL, 1-0 

D. CHAVES - SP. COVILHà, 0-0 

OvARENSE - ESTORIL, 1-1 

PENAFIEL - FEIRENSE, 1-0 

LEIXôES - FELGUEIRAS, 0-0 

PORTIMONENSE - STA CLARA, 3-0 

U. MADEIRA - SALGUEIROS, 1-2 

MARCO - D. AVES, 1-0 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 
10 

22 
21 
18 

17 

16 

16 

15 

15 
14 

14 

13 

12 
11 
11 
11 

9 
9 
1 

PRôXIMA JDRNADA 

STA CLARA - MAIA 

D. AVES - V. SETûBAL 

FELGUEIRAS - OVARENSE 

SP. COVILHà - U.MADEIRA 

SALGUEIROS - LEIXôES 

PORTIMONENSE - PENAFIEL 

FEIRENSE - VARZIM 

NAVAL - D. CHAVES 

ESTORIL - MARCO 

C CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisao «■ 
% 

EQUIPA J P 

1 GONDOMAR 10 27 
2 DRAGÔES SAND 9 22 
3 FC PORTO B 10 21 
4 VIZELA 10 19 
5 P. RUERAS 9 16 
6 INFESTA 9 14 
7 PAREDES 10 13 
8 SP. BRAGA B 9 13 
9 FIXA 9 12 
10 FAFE 9 12 
11 BRAGANÇA 9 11 
12VALDEVEZ U 11 
13TROFENSE 9 11 
14 VILANOVENSE 10 10 
15 C.TAIPAS 10 9 
16FREAMUNDE 10 9 
17 ERMESINDE 9 8 
18 LOUSADA 10 8 
19 LEÇA 10 8 

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

11‘ Jornada 
Leça - Lousada 
Vilanovense - Freamunde 
FC Porto B - Bragança 
Gondomar - Trofense 
Vizela ■ Lixa 
Paredes - Fafe 
Infesta ' Ermesinde 
P. Rubras - Dr. Sandinenses 
Sp. Braga B - Valdevez 
Folga: Caçadores Taipas 

EQUIPA J P 

I SANJOANENSE 10 25 
2TORREENSE 10 21 
3 CALDAS 10 21 
4 FÂTIMA 10 20 
5 U. LAMAS 10 19 
6 ALCAINS 10 17 
7 SP. ESPINHO 10 17 
8 ESMORIZ 10 16 
9 PORTOMOSENSE 10 15 
10 POMBAL 10 14 
II OLI.BAIRRO 10 12 
12 ACADÉMICA B 10 11 
13 OLIVEIRENSE 10 10 
14 ÂGUEDA 10 10 
15 PAMPILHOSA 10 9 
16 O.HOSPITAL 10 9 
17 VILAFRANQUEN 10 8 
18 MARINHENSE 10 8 
19 AC. VISEU 10 7 
20 ESTARREJA 10 4 

Resultados 
O. Hospital - Portomosense, 2-2 
y. Lamas - Torreense, 2-1 
Agueda • Oliveirense, 1-6 
Sanjoanense - Alcains, 1-3 
Pampilhosa - Académica B, 3-0 
Calaas - Vilafranquense, 2-1 
Fâtima - Ac. Viseu, 2-0 
Pombal - Marinhense, 1-0 
O. Bairro - Sp. Espinho, 2-2 
Esmoriz - Estarreja, 2-0 

11* Jornada 
O. Hospital - U. Lamas 
Torreense - Agueda 
Oliveirense - Sanjoanense 
Alcains - Pampilhosa 
Académica B - Caldas 
Vilafranquense - Fâtima 
Ac. Viseu - Pombal 
Marinhense - O. Bairro 
Sp. Espinho - Esmoriz 
Portomosense - Estarreja 

EQUIPA J P 

1 O.MOSCAVIDE 10 25 
2 OLHANENSE 10 24 
3 BARREIRENSE 10 23 
4 MICAELENSE 10 22 
5 MARITIMO B 11 20 
6 ODIVELAS 10 16 
7 LUS.AÇORES 10 15 
8 MAFRA 10 15 
y RIB.BRAVA 10 15 
10 AMORA 10 15 
U PONTASSOLENS 10 14 
12 CAMACHA 10 14 
13 ORIENTAL 10 II 
14 LOULETANO 10 10 
15 V. NOVAS 10 10 
16 SPORTING B 11 9 
17 ST.ANTÔNIO 10 7 
18 SINTRENSE 10 5 
19 PINHALNOVENS 10 5 
20 FARENSE 10 5 

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

11* Jornada 
Amora - Ribeira Brava 
Oriental - E.V. Novas 
Maritimo B - Olhanense 
Micaelense - Louletano 
Pinhalnovense • Camacha 
Sintrense - Lusitânia 
Farense - Santo Antônio 
Odivelas - Mafra 
Pontassolense - Sporting B 
O. Moscavide - Barreirense 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisao 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 VILAVERDENSE 8 ly 
2 VALENCIANO 8 17 
3 VIANENSE 8 16 
4JOANE 8 16 
5MONÇÀO 8 15 
6 SANDINENSES 8 14 
7 CABECEIRENSE 8 13 
8 MIRANDELA 8 12 
ÜVALPAÇOS 8 12 
10 STA MARIA 8 12 
11 CERVEIRA 8 8 
12 M. FONTE 8 8 
13 MONTALEGRE 8 8 
14 REBORDELO 8 7 
15 ESPOSENDE 8 6 
16 RONFE 8 6 
17 P. BARCA 8 5 
18 AMARES 8 5 

SÉRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 A. LORDELO 8 W 
2 FIÀES 8 19 
3 VILA REAL 8 18 
4 OLIVEIRENSE 8 14 
5 FAMALICÀO 8 14 
6 RIBEIRÀO 8 13 
7 TIRSENSE 8 12 
8T.MONCORVO 8 12 
y LOU ROSA 8 12 
10 CINFÀES 8 10 
11 REBORDOSA 8 10 
12S,P.COVA 8 8 
13 PEDROUÇOS 8 8 
14 RIO TINTO 8 7 
15 CANELAS 8 5 
16 RÉGUA 8 5 
17 NOGUEIRENSE 8 5 
18 P. BRANDÀO 8 5 

SÉRIE C 

CL EQUIPA J P 

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

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

1 ABRANTES 8 18 
2 BENFICA CB 8 18 
3 PENICHE 8 18 
4 SOURENSE 8 17 
5 LOURINHANENS 8 17 
6 RIACHENSE 8 14 
7 TORRES NOVAS 8 13 
8IDANHENSE 8 12 
y BIDOEIRENSE 8 10 
10 BENEDITENSE 8 9 
IIRIOMAIOR 8 9 
12G.ALCOBAÇA 8 9 
13 FAZENDENSE 8 9 
14 CARANGUEJEIR 8 8 
15 ALQUEIDÀO 8 6 
16 SEI^ANENSE 8 5 
17 MIRENSE 8 5 
18ALMEIRIM 8 1 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 8 20 
2 LOURES 8 14 
3 PORTOSANTENS 8 14 
4 MALVEIRA 8 14 
5 ALCOCHETENSE 8 14 
6 MONTIJO 8 13 
7 BENFICA B 8 12 
8C. LOBOS 8 U 
y SANTANA 8 H 
10 1°DEZEMBRO 8 11 
11 SANTACRUZENS 8 11 
12 MACHICO 8 10 
13 REAL 8 10 
14 VIALONGA 8 8 
15 ELVAS 8 7 
16 CARREGADO 8 7 
17 SACAVENENSE 8 7 
18 BENAVILENSE 8 3 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 SIEVES 8 21 
2 VASCO GAMA 8 19 
3 ATLÉTICO 8 18 
4 U.SANTIAGO 8 14 
5 BEIRA-MAR 8 14 
6 DESP. BEJA 8 13 
7 FABRIL 8 13 
8 IMORTAL 8 12 
y ALMANSILENSE 8 II 
lOJ.ÉVORA 8 10 
11 QUARTEIRENSE 8 10 
12 LÜSITANO VRS 8 9 
13 MESSINENSE 8 8 
14 SEIXAL 8 7 
15 SESIMBRA 8 7 
16 MONTE TRIGO 8 6 
17 MOURA 8 4 
18 ESP.LAGOS 8 1 

SANDINENSES-VALPAçOS, M 
C^VEDtA • MONTALEGRE, 3-1 
McwçAo - AMARES, 64) 

CABECEIRENSE • VtLAVERDENSE, 2-0 
MIRANDELA - REBORDELO, 1-1 

ESFOSENDE - RONFE, 3-3 

P. BARCA • SANTA MARIA, 00 

M. FONTE -VALENOANO, 1-3 
VlANENSE -JOANE, 3-2 

OUVEIRENSE -FAMAUCAO, 1-0 
REB(MUX»A - CANELAS GAIA, 2r2 

NOGUEIRENSE • LOUROSA, 00 
RIO TINTO • RêGUA, 1-1 

AUADOS LORDELO -TIRSENSE, 2-1 
s. PEDRO DA COVA - CINFAES, 2-1 

VILA REAL - FiÆs, 00 
RDEIRAO - TORRE MONCORVO, 2-1 

PEDROUçOS - PAçOS BRANDAO, 1-0 

^ A. BEIRA - TOURIZENSE, 1-2 
j CESARENSE • VALECAMBRENSE, 2-2 

% ARRIFANENSE - SANTACCMBADENSE, 20 

^ ANADIA • GAFANHA, 2-0 

J MANGUALOE - TOCHA, 1-3 
J SAoJoAo VER-SATAO, 5-0 

^ U.CoOfBRA-FCMtNOS ALG(X)R£S, 00 
- SOCIAL LAUAS - MILKEIROENSE, 2-1 

AROUCA • PENALVA CAïTELO, 20 

‘ Abrantet - Faxendenae, 1-1 
: T. Novas - Benedtteose, 2-2 

% Idanhensa - Sourense, 1-1 
^ Bldoelrense - Caianguajelra, 1-0 
] Almelilm - Rk> Mak>r, 1-4 
J Sertaaeose • Mirense, 1-1 
i Alqueldio S«m - Penkhe, 03 
■| Benfica CB - Rlachense, 3-2 
T Lourlnhaoeiue - G. Alcobaça, 1-1 

BENAVILENSE • BENFICA B, 02 
ViALniGA - ALCOCSSTENSB, 01 

CAMARA UMOS-REAL, M 

ELVAS • MACHICO, 2-3 
PeXtTOSANTENSE - SANTACRUZENSE, 4-1 

SACAVENENSE - CASA FIA, 00 
LoURES - 1* DEZEUBRO, 1-1 

SANTANA - CARREGADO, 1-0 
Mœrroo - MALVEIRA, 00 

F. BARREIRO - E. LAGOS, 5-2 

LUSITANO VRSA - QUARTEIRENSE, 0-1 

MONTE TRIOO - VASCO DA GAUA, 1-0 
JtJVEMTÜDE ÉVORA - SiLVES, 0-2 
SEDCAL - MOURA. 2-1 

DESP(MTTVO BE;A - IMORTAL, 2-2 

MESSINENSE • SESIMBRA, 2-2 

U. SP(»T CLUBE - BEIRA-MAR, 00 
AlAIANSILENSE - ATLÊTICO, 03 
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FC Porto jà nom précisa forçar... 

OuCULtlOSO DE 5ED PODTUCUÉS 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 

PROOD SPONSOR OF INnRNRT^ONRL SOCCER 

A cerveja da comunidade 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

. SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 
* SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Vencedgr da 
semana anterlgr:: 

Esta tudo cada vez mais azul como vem 
acontecendo nos ùltimos anos. Jâ nem é 
surpresa, tornou-se uma vulgaridade, o 
que tira sabor à I LIGA do futebol 
português. 

Quer queiramos, quer nâo, é o futebolzi- 
nho que temos... 
Nas Antas, o FC Porto bateu o Nacional 
da Madeira, por 1-0, resultado ajustado às 
realidades do jogo. No Alvalade XXI, o 

Sporting perdeu 
mais dois pontos ao 
deixar-se "enrolar" 
nas ondas do Rio 
Ave. No novo 
Estâdio da Luz, o 
Benfica estreou-se 
na I LIGA "afogan- 
do-se" à Beira Mar, 
sem motivos para 
queixas. Corn uma 
defesa a meter âgua 
por todos os lados 
nâo hâ avançados 
que resistam... 
A meter âgua por 
todos os poros 
estâo também os 
homens da 
Amadora. Nâo con- 
seguem pôr a 
cabeça fora d'âgua 
desde que 
empataram corn o 
FC Porto na la. jor- 
nada. Foi praga? O 
Paços de Ferreira é 
que nâo tem nada 
corn isso e levou- 
Ihes os très pontos! 
Guimarâes e 
Maritimo, como 

bons amigos que sâo, dividiram os pontos, 
1-1. 

O Belenenses fez o mesmo perante o 
Moreirense e, no lo. de Maio, Braga e 
Boavista, também geriram as coisas a con- 
tente de todas as partes. Sâo uns empatas. 
A Uniâo de Leiria e a Académica con- 
seguiram amealhar os très pontos da 
ordem, à custa do Alverca e do Gil 
Vicente, respectivamente. Em cima e em 
baixo, as coisas jâ estâo a definir-se. 
Agora, na jornada 11, temos os seguintes 
prélios: 
Sexta-feira, às IGhOO, Gil Vicente- 
Belenenses, corn imagens na SporTV. 
Sâbado, às llhOO, Maritimo-Académica. 
As 13hl5, Boavista-Nacional, corn trans- 
missâo na SporTV. Às 14h00, 

Sp. Braga-E. Amadora. 
Domingo, dia 9, às llhOO, Rio Ave-U. 
Leiria e Beira Mar-V. Guimarâes. Às 
14hl5, Alverca-Benfica, corn transmissào 
na RTPi e, Moreirense-FC Porto, no 
Estâdio lo. de Maio, corn imagens na 
SporTV. 
Teremos para fechar o Paços de Ferreira- 
Sporting, na segunda-feira, dia 10, que 
poderào ver na FPtv/SIC e na SporTV, às 
14h45. 

Jogos "a doer" com excepçâo para os azuis- 
do-norte que vào -em romaria- ao 1°. de 
Maio , cumprimentar os amigos de 
Moreira de Cônegos. Todos os outros 
estâo em muitos maus lençôis... 

JMC 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

o Mni;Nio - COXCURSO LABATT 

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

Nome: 

Morada: 
A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 10 DE NOVEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALI2AR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel: 

PERGUNTA: ^ 
-Quu 0 CUIBE PORTUGUÊS QUE CONSEGUlU A NUUOR GOIEADA 

EURORA EM JOGOS DE niTEBOl BAS COMPETIÇOES EUROPEUSP 0 


