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Fnisiraçao total! 
As alegrias que sonhei durante semanas 
desvaneceram-se na crueldade dos numéros. 
Os nossos conterrâneos na hora do voto... 
ficaram em casa, por isto e mais aquilo, e 
contra isto "batatinhas", nâo hâ nada a 
fazer. Por exemplo, numa zona onde residem 
portugueses em maioria, um jovem de raiz 
italiana conseguiu mais votos sozinho do 
que duas luso-canadianas! 
A nossa Ana Bailao, nunca esteve tao perto, mas ficou- 
se pelas promessas da consciência de cada um. Os que 
prometeram e votaram e... os outros! 
Na Davenport, Bairro 18, Ana Bailao conseguiu 4.452 
votos (40%) e a Hortência Fotopolos 379 votos (3%). O 
Adam Geambrone conquistou 5.651 votos (51%), ou 
seja, mais 820 votos que ambas as portuguesas. Vai 
para Vereador da Câmara Municipal de Toronto, se 
calhar, sem contar muito com isso... 
A custa do nosso latinissimo comodismo. Os sul- 
americanos, hâ muito menos tempo por câ, con- 
seguiram "meter" o Palacio na Davenport, Bairro 18, 
um bairro bem recheado de portugueses. Indianos e 
Chineses, também "frescos" nesta terra, nâo falharam 
nas suas zonas. Sô os portugueses é que nâo vâo aos 
votos... 
Na Davenport, Bairro 9, na votaçào para Trustee 
(Delegada Escolar) da Escola Püblica, a luso-canadi- 
ana Maria Rodrigues conseguiu o lugar corn 40% dos 
votos (logo seguida de outra luso-canadiana, Fâtima 
Pinheiro, que obteve 24%). 

Em Oakville, para a Escola Catôlica, o conhecido Ed 
Viana foi reconduzido no cargo, tendo conseguido 30% 
do voto. 
Muito pouco para tantas expectativas. Os nossos 
parabéns à MARIA RODRIGUES e ao ED VIANA, 
ünicos bastiôes da nossa raça a manterem o nome e o 
prestigio da Comunidade. Por agora. 

No fim da maratona das 
Eleiçôes Municipais, estivé- 
mos na sala de convivio da 
Ana Bailâo. Ela entrou sorri- 
dente e agradecida a todos 
quantos a ajudaram na cam- 
panha. 
Nâo se sentia derrotada, bem 
pelo contrârio, estava 
consciente de que dera tudo o 
que tinha dentro de si, das 
suas capacidades e conheci- 
mentos, dos seus apoios e 
condiçôes de trabalho. Ao 
som dos aplausos muitas 
lâgrimas foram rolando pelo 
rosto dos présentes, compa- 
nheiros de muitos dias de tra- 
balho, de sacrificios e sonhos. 
A um canto, abatido, chorava 
em silêncio o Vereador Mârio 
Silva, um homem que apostou 
tudo na Ana Bailâo. Depois, 
Ana Bailâo, ao "cair em si" no 

meio de abraços e beijos, nâo aguentou a emoçâo e 
chorou sem freio. Choraram todos! 
Sai frustrado. Mas, nem sei porquê, confiante num 
futuro melhor. 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfi-; 
Estas eleiçôes Municipais jâ passaram. 
Venham as préximas, as "que fazem doer 
um pouco mais", as Fédérais... 

Sexta-feira, dia 14, na Casa das Beiras, em Toronto, 
tem lugar o lançamento do livro "Poeta sem saber 
1er", da autoria de Abilio Cipriano. A cerimônia terâ 
inicio pelas 19h30. 
Este livro reveste-se de grande importância para o 
autor e para aqueles que acreditam no talento natural 
e cada um. Para informaçôes, podem contactar a Dra. 
Ilda Januârio, pelo telefone: 416 923-6641. 
E por falarmos na Casa das Beiras, acrescentamos 
que, Sâbado, dia 15, na sede-socicil terâ lugar a Testa 
de Sâo Martinho em simultâneo corn a comemoraçâo 
do llo. aniversârio do Rancho Folclôrico do 
Àcadémico de Viseu. Jantar, exibiçôes de folclore e 
baile corn a presença do DJ-Iris. Parabéns. Divirtam- 
se. Informaçôes e réservas: 416 604-1125. 

O novo Embaixador de Portugal, em Ottawa, Dr. 
Joâo Pedro de Almeida da Silveira Carvalho, tem 
marcada a data de chegada para 16 de Novembro de 
2003. 
Corn Sua Excelência, vêm a Embaixatriz Maria Inès 
Trocado Gonzalez Briz da Silveira Carvalho e a filha. 

Ao Senhor Embaixador, mulher e filha, as nossas 
boas vindas. 

O Operârio Sports Club, 
mais conhecido pelo 
Operârio de Toronto, 
realiza um jantar dançante 
no Oasis C. Centre, em 
Mississauga, para entrega 
de Troféus aos atletas da 
équipa de futebol em 
veteranos, que foram os 
Campeôes da Liga 
Portugusa. Nesta mesma 
Testa serâo entregues 
prémios à prestigiosa équipa de Ténis de Mesa do 
Operârio de Toronto. O jantar serâ servido pelas 
19h30, seguindo-se as cerimônias e entrega de 
Troféus. Para informaçôes e marcaçôes, contactem o 
Présidente Edgar Soares, pelo telefone; 416 740-7733, 
ou 416 930-3498. As nossas felicitaçôes. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio-ACAPO, realiza a Reuniâo do Conselho de 
Présidentes, terça-feira, dia 2 de Dezembro, às 20h00, 
na Casa dos Poveiros de Toronto. Info: 416 536-5961. 
A ACAPO comunica ainda que a Assembleia Gérai 

Ordinâria agendada para 16 de Novembro, foi adiada 
peira Domingo, dia 11 de Janeiro de 2004, às 15h00, 
na Casa do Benfica de Toronto. Outras informaçôes 
pelo telefone: 416 536-5961. 

A Academia do Bacalhau 
de Toronto comemora 5 
anos de convivio e bene- 
merência, sexta-feira, dia 
21 de Novembro, corn um 
grandioso jantar no 
Europa Catering, com ini- 
cio às )9h30. Irào estar 
présentés vârias entidades 
oficiais e artistas de 
variedades. Também, terâ lugar um Leilâo silencioso 
e uma cerimônia de entrega de donativos a determi- 
nadas organizaçôes. 
Informaçôes e réservas: 416 254-7060, ou 
905 427-9923. 

Bom, fiquemos por aqui. 
No interior do seu Milénio encontra muito mais. 
Ah, nâo esqueça. Vâ jâ fazendo as suas comprinhas 
de Natal para evitar grandes aglomerados em 
Dezembro, OK? 

JMC 
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Inscriçâo dos Delegados 
para a Convençâo liberal 

Este fim-de-semana tem lugar 
a Convençâo dos Libérais, no 
Air Canada Centre, em 
Toronto. Na quarta-feira passa- 
da, no Metro Toronto 
Convention Centre, corn a pre- 
sença de Paul Martin, os 
muitos Delegados fîzeram a 
sua inscriçâo para a mudança 
de lider, Sâbado, dia 15 de 
Novembro de 2003. 

Sexta-feira, Jean Chrétian faz o seu 
discurso e despedida tendo por com- 
panhia o conhecido Bono, dos U2. 
Sâbado, discurso de posse de Paul 
Martin. 
Os Libérais da Davenport, apresen- 
tam uma maioria de Delegados luso- 
canadianos: 
Mârio Silva, Tony Ruprecht, Victor 
Ferreira, Carlos Botelho, Nellie 
Pedro, Avelino Fonseca, Cristina 
Marques, Felicidade Macedo, Anne 
Bermonte, Fâtima Pinheiro, Catarina 
Ferreira, Ana Sofia Tiago e Brian 
Fonseca. 

Mîke Eyzenga (caitàiéatn < 
Cristina Marques t oiUras* 

Foto da semana 

Amor à primeira vista i 

Roberto Carlos, uma I 
das “estrelas” do Real | 
Madrid, encontrou I 
estabilidade no futebol. [ 
Dentro das quatre j 
linhas, o brasileiro faz \ 
questâo de nâo “mal- \ 
tratar” a bola... à j 
excepçâo dos lances em I 
que utiliza os remates j 
“bombâsticos” de pé j 
esquerdo. | 

GANTAND0RIND0.J1EQUIP 
Por pior que seja a desgraça, nâo hâ maior desgraça que merecê-la. 
Quem disse isto dévia estar a pensar nas Comunidades portuguesas, 
enquanto estruturas organizadas e solidârias. 

A derrota em toda a linha 
dos candidatos luso^anadi* 
anos nas recentes eleiçôes na 
grande area de Toronto, veio 
demonstrar, mais uma vez, a 
fragilidade das comunidades 
portuguesas. 
Nâo percebem, por mais 
que sejam alertadas^ que se 
nâo se unirem, se nâo par- 
ticiparem em actos 
eleitorais, perdem o direito 
a reclamar seja o que for. 
É inacreditâvel o absten- 
cionismo em que se 
envolvem. 
Nâo param de se auto-flagelar, lameii- 
tando-se pelos cantos da "mâ sorte" que 
os acompanha, que ninguém os apoia, 
que sâo os "maiores" mas que ninguém 
os reconhece, etc.etc. 
Mas quando alguém avança, toma a ini- 
ciativa de se envolver e candidatar para 
cargos que podem alterar todo esse esta- 
do de lamûria, nâo partjcipam, viram- 
thes as costas, como quem diz "trabalha 
tu, que eu tenho mais que f^er". 
Isto é normal? 
Perguntarâo agora alguns dos paaentes 
leitores; - mas nâo hâ uns que sâo 
eleitos? Pois hâ! Porém, eleitos corn os 
votos de outras etnias. Todos se queixam 
do mesmo, Por isso viram-sé para outros 
povos. Pudera! 

Portante, ao serem 
eleitos com os votos de 
originârios de outros 
paises, os eleitos sô 
podem defender os 
interesses legifimos de 
quem votou neles. 
Assim, custa ver o 
Conselho das 
Comunidades perder-se 
em coisas menores em 
vez de encarar o proble- 
ma principal de frente. 
Eles, coitados, (salvo 
seja!) jâ sâo eleitos por 

meia dùzia de votos, mas, precisamente 
tendo em conta esse facto, deveriam 
apostar, para jâ, exclusivamente em aler- 
tar as pessoas para esta realidade bem 
triste, que sô conduzirâ ao isolamento, 
quer nos paises de origem, quer, por 
tabela, em Portugal. 
Enquanto nâo se quiser enfrentar a 
realidade, enquanto os portugueses se 
limitarem a levantar os braços em forma 
de protesta, em vez de ser intervenientes 
e activos, nâo sairâo da cepa torta. 
Ficam-se pelos bailaricos, pelo associa- 
tivismo do bacalhau com todos, enquan- 
to as outras comunidades se organizam 
e trepam social e economicamente,, 
Enfim, cantando e rindo, ,sô nâo perce- 
bo do quê. 

cduardoaguaboa@nelcabo.pt 

?a ^iàva 

Se procura mobilias. Boas 
onitas 
aratas 
om serviço 

...s6 hâ um local, 
Artnova Furniture Plus! 

Uma casa que cane o mundo para escalher os mclhoras 
esUlos em méveis e arUgos para decoraçâo a lhe dâ a 

garantia dos rndhores praços! 

VISITE Iâ A ABTNOWA fUBNITUBE Plus 
iji ijjjj ïuj'ujjlij 

416-532-1133 
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SAUDE EM SUA CASA 
COMO EVITAR A GRAVIREZ 

A contracepçâo é a intervençâo do ser 
humano para controlar a sua força repro- 
dutiva. Dos très métodos de contracepçâo 
conhecidos desde a antiguidade, s6 um 
deles, O coito interrupto*!, pode ser alta- 
mente efectivo; mas sô se o homem tiver 
controlo suficiente. O duché vaginal, feito 
depois do coito para tentar limpar o 
sémen e evitar engravidar, é uma crença 
popular que falha quase sempre. O pro- 
longamento da amamentaçâo por longos 
periodos de tempo é um método em desu- 
so nos paises desenvolvidos, mas ainda 
pode evitar muitas gravidezes no terceiro 
mundo; contudo 6% das mulheres a ama- 
mentar e sem menstruaçâo podem ovu- 
lar, o que vai contribuir para uma grande 
falha deste método. 

Um dos métodos tradicionais mais uti- 
lizados é evitar relaçôes sexuais nos dias 
da ovulaçâo, que jâ descrevi quando me 
referi às ovulaçôes. O preservativo mas- 
culino, que foi usado pelo famoso 
Casanova feito de membranas animais, é 
hoje um dos métodos mais seguros, e corn 
a vantagem de protéger das contami- 
naçôes venéreas. As falhas possiveis do 
preservativo, embora infrequentes, sâo 
devido ao facto de muitos homens nâo 
usarem uma boa técnica, pois podem 
colocar o preservativo depois do pénis ter 
derramado algum sémen, ou podem 
retirâ-lo tarde depois do pénis perder a 
tesâo suficiente para permitir um bom 
ajustamento. Corn boa técnica o uso do 
preservativo é bastante efectivo e, se for 
usado juntamente corn cremes ou 

espumas medicamentadas contra a aeçâo 
dos espermatozôides, a sua efectividade 
anticoncepcional é quase 100%. Mas, haja 
atençâo! Na força da aeçào podem 
romper, e très em cada mil preservativos 
podem ter defeitos de fabrico. Por isso a 
reputaçâo do fabricante é um factor 
importante para a segurança desde 
método. 

Os diafragmas sâo coberturas especiais 
colocadas na parte saliente do colo uteri- 
no por médicos ou enfermeiras corn 
experiéneia neste tipo de aparelho que 
hoje sâo usados raramente. Muito mais 
simples, por serem introduzidas na vagi- 
na pela prôpria mulher, sâo as esponjas 
especiais embebidas em medicamentos 
contra a aeçào dos espermatozôides, que 
sâo efectivas por um periodo de 24 horas; 
contudo podem falhar algumas vezes. 

O método moderno mais frequente- 
mente utilizado, por ser simples e, se for 
tornado adequadamente, cem por cento 
efectivo, é a pilula anticoncepcional. As 
pilulas sâo hormonas femininas sintéticas 
semelhantes às hormonas naturais que, 
mesmo em doses pequenas, suprimem a 
ovulaçâo. Embora os seus efeitos 
secundârios sejam poucos e menores, em 
mulheres fumadoras, ou aquelas que 
tiveram flebite ou trombose nas veias das 
pernas, hâ um risco maior de trombose 
corn embolia pulmonar: Sâo compli- 
caçôes raras, sobretudo antes dos vinte e 
cinco anos, mas aumentam progressiva- 
mente corn a idade, e, embora raramente, 
podem causar incapacidade permanente 

ou ser mortals. Contudo a 
pilula, para além de evitar 
as possiveis complicaçôes 
duma gravidez indesejâvel, 
também protege a mulher 
ajudando a evitar doenças. 
Reduz a frequéneia do can- 
cro da cavidade uterina e 
do ovârio para cerca de metade, e previne 
as doenças dolorosas da marna, as dores 
da menstruaçâo, e a perça de sangue 
menstrual, a causa mais frequente de ane- 
mia. Quando uma mulher nâo tem 
capacidade ou possibilidade de tomar a 
pilula diariamente, existe a alternativa da 
inserçâo duma câpsula contendo um 
medicamento derivado da hormona 
progesterona que, depositado debaixo da 
pele, vai fazer um efeito inibidor da ovu- 
laçào por um periodo prolongado. 

Os aparelhos anticoncepeionais 
intrauterinos vâo fazer corn que o ôvulo 
fecundado nâo se possa fixar e desen- 
volver. Embora estes objectos, colocados 
dentro do utero, nâo sejam drogas, e 
sejam geralmente bem tolerados e alta- 
mente efectivos, podem todavia aumentar 
a perda de sangue e o desconforto 
menstrual, e aumentar a possibilidade de 
certas infecçôes no utero e trompas que 
podem originar mais tarde infertilidade 
permanente. A gravidez ectôpica*2, um 
problema perigoso e por vezes fatal, é 
muito mais frequente em mulheres corn 
aparelhos anticoncepeionais; ao contrârio 
do que acontece corn a pilula anticon- 
cepcional, que diminui substancialmente 

a sua frequéneia. 
A “pilula da manhâ dia 

seguinte” é uma dose hor- 
monal concentrada que, 
como os aparelhos intrauteri- 
nos, vai fazer corn que o ôvulo 
fecundado nâo se possa fixar 
e desenvolver. Para ser efecti- 

va, deve ser tomada o mais cedo possivel 
depois dum coito desprotegido corn risco 
de gravidez. Este problema pode aconte- 
cer acidentalmente em mulheres que, 
pelas suas condiçôes de vida, nâo usam 
contracepçâo regularmente; muitas delas 
jovens e solteiras, para quem uma 
gravidez indesejâvel pode ser uma 
catâstrofe. Por isso esta pilula deve ser 
fâcil de adquirir, mesmo sem receita, 
parar salvar muitas vidas de tragédias, ou 
evitar abortos, uma soluçào drâstica e 
dolorosa para muita gente. 

*7 Método anticoncepcional que consiste 
na retirada do pénis da vagina antes da 
ejaculaçâo. 
*2 Gravidez fora do utero. 

NOTA: Este artigo foi extraido de: CON- 
TROLAR A FORÇA REPRODUTIVA DA 
NATUREZA, um dos noventa e dois tüu- 
los sobre assuntos de interesse para a 
saûde pûblica e pessoal inclutdos no livro 
SAÛDE NO CICLO DA VIDA, recente- 
mente publicado pelo Dr. CÉSAR 
CORDEIRO. 

Nâo perçant a grandiosa passagem de ano de Roberto 
Leal e sua magnifica Banda no fabuloso salao 
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 familias e solteiros devi- 
damente acompanhados de familiar es. 

B lîâOOs 00S S(Mhtl0â0 
Mississauga Convention Centre, 75 Derry Road, West, em Mississauga. 
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NEllY FURTADO em Toronto corn a sua gonto 
Nelly Fiirta^lo, a nossa menina 

bonita, depois de ser mâe de luna 

bébé tâx> cantante como a mamâ, 

veio até Toronto para gravar o 

video de uma das cançôes que faz 

parte do seu novo album, intitula- 

do "Folklore", que terà lançamento 

oHcial no dia 25 de Novembro de 
2003, na Amériaca do Norte. 

É caso para dizer; -Nelly Furtado entre a 
sua gente! 
A nossa querida Nelly Furtado, para esta 
gravaçào, exigiu a presença de membros 
dos grupos folclôricos portugueses. Depois 
de varias provas, foram escolhidos, quatro 
elementos do Rancho da Nazaré de 
Mississauga, quatro elementos do Rancho 
As Tricanas de Toronto, très elementos do 
Rancho do Vasco da Gama de Hamilton, 

um elemento do Rancho de Barcelos de 
Toronto e um elemento do Rancho dos 
Poveiros de Toronto. As filmagens tiveram 
lugar entre 2 e 5 de Novembro na baixa de 
Toronto, na King Street e Simcoe, local 
onde hâ vestigios da cidade antiga mistu- 
rada corn a face moderna e, ainda, no 
High Park.Tendo sido idealizado um mer- 
cado de peixe à portuguesa para as filma- 
gens, Nelly escolheu para "acompa- 
nhamento natural" todo o grupo do 
Rancho Folclôrico da Nazaré. Um cenârio 
inesquecivel para a gravaçào: um autênti- 
co Mercado de Peixe, Nelly Furtado e... o 
Rancho Nazareno. 
Se tinhamos razôes para agradecer o por- 
tuguesismo de Nelly Furtado até hoje, 
agora, mais motivos de gratidào para corn 
ela, porque assim leva também a imagem 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estâuel. 
Contacte ja 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 

do Portugal folclôrico e colorido aos olhos 
do mundo. Embora o frio tivesse criado 
problemas a todos, estas filmagens corn 
Nelly Furtado, jamais serâo esquecidas 

por quantos participaram no video. Nelly é 
uma festa dentro da festa! 
Obrigado, Nelly. 

JMC 

S^COMENDE a smt Fizxa corn a 
eûtu^ian» PAHMIGIANO 

para um SABOE SUFEEIOR p0lù preço de um sâ in^ediente 

CaU (416) 439-0000 
Sùn^:ily The/ 

Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. 
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Quadrilhas de Toronto 
desconhecem o modo 
O Chefe da policia de Toronto 

ainda nâo tem a certeza se o 
ultimo homicidio da cidade 
esta relacionado corn 
quadrilhas (gangs), mas disse 
estar certo de uma coisa: os 

membros das quadrilhas nâo 
temem a lei. 

Dois grupos de estudantes envolve- 

ram-se numa violenta cena de pan- 

cadaria, depois das aulas nocturnas na 

escola George Vanier. Um adolescente 
foi apunhalado até à morte e dois 

outros sofreram ferimentos graves, 

estando no entanto fora de perigo. A 

politica explorou o local em busca de 

pistas, tendo confiscado navalhas, 

martelos e correntes. 

Embora a policia desconheça a causa 

da luta, Julian Fantino disse que 
poderâ estar ligada à actividade das 

quadrilhas. A policia afirmou que a 

escola nâo é mais perigosa do que as 

restantes da cidade, mas jà requer 

cartôes de identificaçâo corn 

fotografia para todos os alunos. 

Durante o dia, existem também 

câmeras de video em funçâo. Alguns 
dos estudantes questionados disseram 

que tensôes ligadas corn etnia na esco- 

la poderâo ser a causa do problema. 

“Se algo acontece a um russo, todos se 

juntam para o defender. Algo acon- 

tece a um negro, todos se juntam para 

resolver o problema”, disse Sam 

Mohannadea, um dos estudantes da 

escola George Vanier. 

O homicidio e a escaramuça na escola 

foi o ponto culminante de uma 

semana de violência em Toronto, corn 

cinco mortes, incluindo o estranho 

homicidio de um pai de 40 anos, 
atingido aparentemente por uma bala 

perdida que ultrapassou a parede da 

casa onde vivia. A policia acredita que 

este homem tenha sido vitima de uma 

luta de membros de uma quadrilha 

por causa da droga. 

Para Fantino, estes casos juntam-se a 

uma alarmante problema. “Estes 

membros de quadrilhas que temos em 

Toronto nâo têm nenhum medo da lei, 
nem do sistema policial”. Fantino 

disse durante uma conferência de 

imprensa que o sistema de Justiça nâo 

estâ a ser eficiente, nem a organizar 

inquéritos em nümero suficiente para 
combater a violência. Todos os niveis 

de governo têm que trabalhar para 

encontrar uma soluçâo”. 

Uma estaçâo termina, logo uma outra começa. fi 
Pasqualino, orgulhosamente, apresenta a nova 
colecçâo de Outono de 
Hugo Boss 
PalZtteri 
Cinque 
e sapatos italiuios de Jonston & Murphy y 
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PaS(JUalinO - mais do que uma loja de artigos para 

homem, é uma forma de vida! 

Primeiro ministro 
despede-se de 
comfcio liberal 

Lâgrimas rolaram pela face de alguns 
deputados libérais quando o primeiro 
ministro, numa voz emocionada devido a 
uma ovaçâo em pé do parlamento, se apre- 
sentou pela ultima vez no comicio liberal 
como lider do partido. 
O adeus emocional chegou mesmo a afec- 
tar os coraçôes mais fortes, como foi o 
caso de alguns apoiantes de Paul Martin 
que hâ muito pedem a Jean Chrétien para 
se retirar do governo. O prôprio Paul 
Martin, retirado do governo no inicio 
deste ano depois de um desentendimento 
corn Chrétien, esteve présente e aplaudiu 
em pé o rival de hâ muitos anos. 
Corn as funçôes da Câmara dos Comuns 
suspensas até à retirada de Jean Chrétien, 
que deverâ acontecer antes do natal, os 
libérais presentearam-no corn a sua 

cadeira da Câmara dos Comuns 
embrulhada numa enorme fita vermelha, 
juntamente corn a fundaçâo de uma boisa 
de estudo na Universidade de Otava em 
sua honra. 
Jean Chrétien fez um breve discurso, 
frisando que este era, na verdade, o ùltimo 
comicio liberal em que se apresentava 
como lider do partido. Para Chrétien a 
politica foi muito mais do que um 
emprego, segundo disse ao comicio de 
cerca de 170 deputados libérais, assim 
como senadores e outros fiéis ao partido. 
Chrétien optou, no entanto, por nâo 
revelar a data exacta em que tenciona 
retirar-se da politica, o que poderâ ser 
antes do natal, em vez de Fevereiro, 
tal como tinha sido anunciado 
originalmente. 

Chrétien elogiado por I 
todos os partidos I 
Os deputados fédérais despediram-se 
do primeiro ministro elogiando a 
enorme dedicaçâo que teve pelo 
Canadâ. Os elogios decorreram 
durante a ultima sessâo parlamentar de 
Jean Chrétien como lider do partido 
Liberal e, provavelmente, a ultima 
como primeiro ministro. O parlamen- 
to irâ suspender as funçôes e nâo 
voltarâ a funcionar até que os libérais 
tenham escolhido um novo lider a 15 
de Novembro. 
O ex-primeiro ministro e deputado 
cpnservador Joe Clark recordou as ulti- 
mas décadas ao lado do seu maior 
adversârio poHtico. “Durante a ultima 
escaramuça que tivemos, eu ganhei 
alguns pontos do debate e ele ganhou 
as eleiçôes”, disse Clark. O relaciona- 
mento entre os dois sofreu alguns con- 
tratempos nos ültimos anos, quando o 
primeiro ministro acusou Joe Clark de 
ser muito exigente em questôes de con- 
duta ética. 

O lider da Aliança Canadiana na | 
Câmara dos Comuns, John Reynolds, I 
instou Chrétien a permancer no parla- 1 
mento para manter um olho no seu | 
sucessor e ser a “consciência” dos | 
Libérais. “Todas as diferenças politicas | 
à parte. Chrétien fez o melhor que | 
pode pelo Canadâ e fê-lo do coraçâo”. | 
O lider do Bloc Québécois, Gilles 1 
Duceppe, gracejou corn a situaçâo | 
dizendo que “todos os tributes poderâo | 
contribuir para que mude de opiniâo e | 
volte à politica. Ele serâ sempre bem | 
vindo num Québéque independente, | 
na sua terra natal de Shawingan”. O | 
deputado do NDP Bill Blaikie disse | 
que o primeiro ministro teria sido um | 
excelente membro do partido neo- | 
democrata. | 
O primeiro ministro lamentou o baixo | 
nivel de debate no parlamento e instou | 
os deputados a dedicar mais tempo a | 
dialogar, em vez de prestar atençâo aos | 
meios de comunicaçâo social. | 
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Daviil Miller vence 
eleiçôes municipals 

DavidMtlli r na dRVfln. 

Armado de uma vassoura na mâo 
como simbolo de limpeza munici- 
pal, David Miller prometeu levar 
Toronto ao lugar de orgulho que 
um dia conheceu. “Hoje, as pessoas 
de Toronto votaram para que a 
cidade voltasse ao que era. Prometo 
ser um présidente de todos os resi- 
dentes, ser um présidente honesto 
ao ponto de vos dizer a verdade, 
suficientemente forte para dizer o 
que esta certo e acessivel a todos as 
pessoas que me queiram abordar”, 
disse Miller durante o discurso que 
fez logo apôs o conhecimento dos 
resultados eleitorais. “Serei um 
présidente que vos darâ orgulho”. 
David Miller, 44 anos, começou 
uma campanha em terceiro lugtir, 
mas rapidamente conquistou a 
maioria dos eleitores de Toronto, 
anunciando uma mudança drâstica na 
câmara municipal de Toronto. David 
Miller conquistou 44 por cento dos votos 
sobre John Tory, 49 anos, corn 38 por 
cento, numa maratona dificil. 
Barbara Hall, uma das Uderes das sonda- 
gens no inicio da campanha, terminou 
em terceiro lugar, corn apenas 9 por 
cento dos votos. 
Terça-feira, um dia apôs as eleiçôes, o 
novo présidente eleito começou a tomar 
medidas sobre uma promessa que fez 
durante a campanha eleitoral: impedir a 
expansâo controversa do aeroporto da 
ilha de Toronto, incluindo a construçâo 
de uma ponte que ligue a cidade à iÛia. 
David Miller, que conseguiu mais trinta 
mil votos do que o seu oponente imedia- 

to, John Tory, teve uma reuniâo, jâ na 
terça-feira, corn o ministro dos trans- 
portes David Collenette solicitando 
ajuda para fazer cumprir os sens pianos, 
nào obstante o projecto jâ ter sido 
aprovado pelo concelho cessante. Miller 
disse que o proprietârio do aeroporto, a 
Autoridade Portuâria Federal, ainda nâo 
recebeu todos os documentos 
necessârios para aprovar o inicio da 
construçâo, algo que o deixou confiante 
quanto à ajuda federal. 
Collenette disse que respeitarâ o desejo 
da populaçâo de Toronto e do seu novo 
présidente da câmara, tendo-se recusa- 
do, no entanto, a dizer se irâ forçar a 
Autoridade Portuâria a fazer o que o 
présidente eleito deseja. 

É tempo de mudar da Fîdo para um 
maior campo de acçâo. 
Existem imensas opçôes para os clientes da Fido™ corn a Rogers™ AT&T ©Wireless. 
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Mariana de Oliveira Premiada 
É com todo o prazer que o jornal o 
Milénio regista a atribuiçâo de um valioso 
prémio internacional a uma compatriota 
nossa. 
Mariana de Oliveira, Présidente da orga- 
nizaçâo De OLIVEIRA HAIR CARE 
SYSTEMS INC. Esta compatriota, junta- 
mente corn a sua organizaçâo, recebeu o 
Prémio INTERNATIONAL DIAMOND 
STAR FOR QUALITY AWARD in the 
DIAMOND Category. 
Este prémio é atribuido anualmente, 
através de uma prospecçào no mercado 

internacional, pela prestigiosa organiza- 
çâo BID Dusiness Initiative Directions, 
sediada em Genebra, na Suiça. Uma orga- 
nizaçào que destaca eventos e pesquisas 
feitas por grandes companhias e particu- 
lares no campo de vârias descobertas. 
Mariana de Oliveira e a sua organizaçâo, 
venceram este ano na ârea de produtos 
naturais no tratamento da pele e cresci- 
mento de cabelo e o sucesso que os mes- 
mos têm feito no Mundo Inteiro. 
Perguntâmos a Mariana de Oliveira se 

contava com este prémio. 

- Nâo de maneira nunhu- 
ma, foi uma agradâvel sur- 
presa. 
Como recebeu a noticia? 

- Foi um choque muito 
grande, por saber da difi- 
culdade na atribuiçâo do 
mesmo. É um grande pres- 
tigio para qualquer com- 
panhia ou individualidade 
receber tâo importante 
prémio. Dai o grande 
choque (e alegria)! Muito 
embora os meus produtos 
jâ tenham sido premiados 
muitas vezes pelo mundo, 
este foi o mâximo que se 
pode obter na ârea da 
descoberta e investigaçâo. 
Foi um orgulho muito grande para mim 
porque através dele nâo sô foi premiado o 
Canadâ, como os portugueses e em espe- 
cial os meus clientes por esse mundo fora. 
O Prémio foi recebido numa gala no dia 
27 de Outubro, no Convention Hall at the 
Intercontinental Geneve Hotel. E a nossa 
compatriota lâ esteve como ùnica canadi- 
ana premiada. Nesta gala estiveram repre- 
sentados 60 paises vencedores noutras 
âreas. 
Sâo factos como este que nào se podem 
deixar passar. Por isso, Milénio sempre 

atento aos acontecimentos, o regista corn 
muito satisfaçâo e alegria. Felicitamos 
Mariana de Oliveira e a sua Organizaçâo, 
assim como sens colaboradores. O 
orgulho deste reconhecimento interna- 
cional é dividido por todos nôs. 
Mariana de Oliveira fez-se acompanhar do 
seu neto, um jovem jâ integrado na 
Organizaçâo, o que nos garante que estes 
produtos terâo a sua continuaçâo. 
CIRV/ FPtv e Milénio, enviam os 
parabéns a Mariana de Oliveira e sens 
colaboradores. 
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Cooperaçâo corn os Estados Unidos: 

Governo Regional espera mais e 
mellior do Acordo das laies 
O présidente do 
Governo Regional 

dos Açores, Carlos 
César, manifestou- 

se em Ponta 

Delgada, convenci- 
do de que vai haver 

a oportunidade de 
fazer mais e melhor 
corn O présente 

Acordo da Base das 
Lajes, bastando, 

para tal, que 
haja vontade de 
valorizar o que 

tem valor e de con- 
siderar, corajosa e 

especificamente, a 

Regiâo Autônoma 
dos Açores como 

parte intégrante 
das relaçôes entre 
dois aliados histôri- 

cos e seguros. 
O présidente que falava no inicio do jan- 
tar que ofereceu em honra da delegaçâo 
de congressistas dos Estados Unidos da 
América, que se encontra de visita à 
Regiâo, por ocasiâo dos actos comemo- 
rativos do 60° aniversârio da concessào 
de facilidades militâtes nos Açores 
referiu-se assim, contrârio à ideia, advo- 
gada por alguns, de uma revisào daque- 
le Acordo. 
Carlos César teve oportunidade de 
acrescentar, a propôsito, que, depois de 
um periodo em que as contrapartidas 
financeiras americanas pela utilizaçào 
da Base das Lajes foram significativa- 
mente influentes na ajuda ao desen- 
volvimento econômico e social dos 
Açores, o Acordo assinado em 1995, 
veio introduzir um potencial atipico de 
colaboraçâo, que ainda nâo pôde ser 
aproveitado como era desejo dos Açores 
e intençâo expressa dos Estados Unidos, 
e salientou que, de forma dispersa, têm. 

ultimamente, surgido sinais de uma 
vontade da parte americana, jâ materi- 
alizada em alguns projectos, de uma 
maior ligaçâo da sua cooperaçâo corn 
Portugal visando um beneficio directe 
dos Açores. 
Para o présidente, é natural que assim 
seja, jâ que, corn Portugal estabilizado 
em democracia e territorialmente con- 
finado a uma faixa continental 
europeia e a dois arquipélagos atlânti- 
cos, é aqui, na Regiâo Autônoma dos 
Açores, que reside o nücleo estratégico 
mais ütil da relaçâo bilateral. A prôpria 
diplomacia portuguesa, prosseguiu 
Carlos César, acabarâ por corroborât, 
no âmbito da aplicaçâo dos bénéficies 
do Acordo em vigor, essa cooperaçâo 
açor-americana. 
A recente constituiçâo do Grupo de 
Trabalho Técnico do Programa de 
Iniciativas de Cooperaçâo corn os 
Açores, no âmbito do artigo VI do 
Acordo de Cooperaçâo e Defesa, foi um 

passe significativo que importa registar 
e que darâ, certamente, frutos. Para o 
présidente do Governo, estâo sâo vanta- 
gens que se esperam ansiosamente, 
numa Regiâo frâgil como os Açores, 
para além da colaboraçâo que jâ se 
regista em âreas como a da Saüde, da 
promoçâo e financiamento de estudos 
cientificos, das relaçôes entre a 
Universidade dos Açores, e outras 
americanas, do intercâmbio estudantil, 
de projectos em sectores como o da pro- 
tecçâo civil, da sanidade animal e vege- 
tal e da defesa do patrimônio hidrico 
açoriano, ou em aspectos como a com- 
pta nos Açores de bens e serviços. 
Na sua intervençâo, Carlos César 
referiu, também que importa, 
ainda, clarificar, aspectos de natureza 
contratual e laboral que se reportam a 
preocupaçôes légitimas das centenas de 
trabalhadores que, de forma empenha- 
da, servem nas forças americanas na 
Base das Lajes. 

Chuva provoca 
inundaçôes no 
Ribateio 
Alverca e Alhandra foram as zonas 
mais atingidas e onde os bombeiros 
locais têm tido mais trabalho. O cen- 
tro comercial Parque, no centre de 
Alverca, ficou inundado e teve mesmo 
que ser encerrado da parte da tarde. 
Também a estaçâo de comboios da 
cidade foi atingida pelas inundaçôes 
provocadas pelo mau tempo e vârios 
automôveis ficaram cheios de âgua, 
devido à chuva intensa que caiu ao 
principio da tarde, noticia a agêneia 
«Lusa». 
Ainda no concelho de Vila Franca de 
Xira, também Alhandra nâo escapou 
à füria das âguas. A subida do leito da 
ribeira de Santo Antonio piorou a 
situaçâo. Os bombeiros foram ainda 
chamados para as inundaçôes em 
Benavente e Samora Correia, onde a 
estrada nacional 118 foi cortada. Em 
Lisboa, as enchentes provocadas pelas 
chuvas atingiram a Calçada de 
Carriche. 

Portugal é o 11" pais 
europeu corn maior 
area de centres 
comerciais construida 
Portugal é o décimo primeiro pais 
europeu corn maior area bruta de cen- 
tros comerciais, de acordo corn o estu- 
do sobre o desenvolvimento europeu 
dos centros comerciais da Cushman & 
Wakefield Healey & Baker. 
A anâlise, datada de Outubro, mostra 
que em Portugal estâo jâ construidos 
cerca de 1,7 milhôes de metros quadra- 
dos de centros comerciais, sendo que 
perto de 40% foram construidos nos 
ültimos cinco anos. 
No topo da hsta aparece o Reino 
Unido, seguido pela França, 
Alemanha, Espanha e Itâha. 
Em termos de construçâo de centros 
comerciais por cada mil habitantes, o 
relatôrio da empresa de imobiliârio 
que pertence ao grupo Rockfeller 
mostra que Portugal aparece em déci- 
mo segundo lugar, encontrando-se a 
Noruega, a Suécia e a Holanda nos 
primeiros lugares. 
No fim da lista, em vigésimo terceiro 
lugar, surge a Grécia. 

^ 529 Rogers Road & 
1 Produtos Naturals e Espirituais 

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

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

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

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

Ferreira leite insatisfeita 
cem as vendas de Estade 
Ministra das Finanças diz que 

^ «nâo vendeu nada de jeito». A 
intençâo de alienar os bens do 
Estado para atenuar a derra- 
pagem das contas püblicas nâo 
esta a surtir o efeito desejado 
porque as vendas estâo a correr 
mal, segundo a ministra das 
Finanças. Ou seja, o Estado nâo 
esta a encaixar receitas sufi- 
cientes para fazer face aos gastos. 
«Embora digam que s6 me falta alienar 
os Jeronimos, a verdade é que ainda nâo 

vendi nada de jeito, mas nâo hesitarei | 
em rentabilizar os activos que for pre- I 
ciso», frisa Manuela Ferreira Leite | 
durante a conferêneia «Que Portugal em i 
2004?», promovida pelo PSD de S. Joâo I 
da Madeira. 
«As alienaçôes prosseguirâo até que pro- I 
duzam efeitos as medidas tomadas para 
travar a despesa pùblica», acrescentou. A 
ministra avisou ainda que mesmo que se 
confirme a ligeira recuperaçâo econômi- 
ca prevista para 2004, o Estado manterâ 
a politica de contençâo de despesas. 
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Até breve, Dr. Jesé Caries Teixeira 
Um grupo de amigos 
do Professor Dr. José 
Carlos Teixeira, realizou- 
Ihe um jantar de home- 
nagem/despedida, no 
Europa Catering, em 
Toronto. 
Em ambiente festivo mas 
muito sentido, José Cralos 
Teixeira e sua 
mulher foram recebidos 
corn muita amizade e 
carinho por todos os pré- 
sentes. Em determinado 
momento, quando o entre- 
vistâvamos para FPtv 
(entrevista qne sera publi- 
cada na prôxima ediçâo do 
Milénio), por vezes as 
palavras lhe sairam 
entrecortadas e, a partir de 
certa altura, corn as lâgri- 
mas a saltarem-lhe dos olhos. Um 
académico corn saber, um homem corn 
sentimentos. 
Enquanto decorria o jantar, as homena- 
gens foram surgindo aos poucos. As vozes 
de Porfirio Ribeiro e de Nancy Costa ani- 
maram a festa, ambos corn actuaçâo segu- 
ra e de agrado certo. Liberal do Conto e 
Oliveira Neto fizeram as apresentaçôes, 
primeiro dos artistas, depois dos vârios 
oradores. O Cônsul-Geral de Portugal, Dr. 
Artur Magalhâes, nào conhecendo ainda 
o homenageado, agradeceu-lhe tudo o que 
fez pela Comunidade e por Portugal corn 
as suas pesquisas e ediçào de Uvros, e dese- 
jou-lhe uma profiqua estadia em British 
Columbia, na Universidade de Okanagen. 
A leitura da biografia do homenageado 
esteve a cargo dos colegas académicos, 
Dra. Irene Blayer e do Professor Dr. Elvino 
Sousa. 
Entre as varias ofertas entregues a José 
Carlos Teixeira, destaque para a prenda 
oferecida pela Comissâo de Amigos, conti- 

tuida por Oliveira Neto, Professora Celina 
Melo, Liberal do Conto, Dra. Irene Blayer 
e Dra. Fâtima Toste. Também os fun- 
dadores da Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, Manuel da Costa, 
Bernardete Gouveia e José Mârio Coelho, 
ofereceram uma salva corn inscriçào e 
nomearam o Dr. José Carlos Teixeira, 
Sôcio Honorârio da Galeria dos Pioneiros 
Portugueses. Ainda, em nome da Local 
183, Antonio Dionisio e John Dias, entre- 
garam a José Carlos Teixeira, a estâtua do 
Trabalhador, simbolo do Sindicato que 
representam. Joe Eustâquio, em nome da 
ACAPO, entregou ao homenageado uma 
Medalha Comemorativa dos 50 anos da 
chegada oficial dos portugueses ao 
Canadâ. 
José Carlos Teixeira agradeceu emociona- 
do a todos, especialmente, ao grupo de 
amigos responsâvel da festa. Prometeu nào 
deixar de fazer o que sempre fez. 
Pesquisar, estudar, e pôr em hvro tudo 
quanto se relacione corn as gentes por- 

imàs Ferreira, Fratâ; Alvarez e 

tuguesas. Por outro lado, sempre que o 
chamem, nào faltarâ. A razào da sua ida 
para a British Columbia nào se relaciona 
corn dinheiro mas, sim, corn a oportu- 
nidade ünica que se lhe deparou aos 44 
anos de idade, altura em que nào se pode 
rejeitar aquilo que se imagina importante 
para a sua carreira académica e para a sua 
vida pessoal e familiar. A sorrir, e agrade- 
cendo à mulher Zinha -como 

carinhosamente lhe chama-, disse: -Vamos 
finalmente ter a nossa Lua de Mel... pro- 
longada! Sob o aplauso dos amigos pré- 
sentes, Zé Carlos e Mariazinha selaram o 
seu amor e confiança no futuro corn um 
ternurento beijo. 
Bern hajas, Zé Carlos. Nos nào te 
esqueceremos. 

JMC 
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A compra de uma viatura é uma 
decisâo importante. Aceite o conselho 
do Paulo Gonçalves. o sou vendedor na 

• Plaza Pontiac Buick. 

Plaza Pontiac Buick 
BMC Tracks I 

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

Hwy 401 

Paulo Gonçalves, o 
prazer de bem o servir 

com os preços mais 
justos do mercado. 

YorkdaJe 

Mail 

Paido Gonçalves, a sua voz no Plaza Pontiac Buick. 

Telefones: 416 781-5271, OU Toll Free: 1 

Plaza Pontiac Buick, ao serviço da 
Comunidade hi. 47 anos, tern agora a 

recebê-lo o vendedor Paulo Gonçalves. 

Terminou com total sucesso a "VII 
Semana Cultural Açoriana", realizaçâo da 
Casa dos Açores de Toronto. 
Nos ültimos dias, tivémos o privilégie de 
escutar as magnificas palestras dos convi- 
dados, Dr. Carlos Àvila, Director do PS- 
Açores, do Dr. Artur Boavida Madeira, da 
Universidade dos Açores, do Dr. Vasco 
Cordeiro, Lider Parlamentar do PS na 
Assembleia Regional dos Açores e da Dra. 
Manuela Aguiar, Deputada do PSD e 
Présidente da Sub-Comissao das 
Comunidades Portuguesas e, ainda, 
Présidente da Associaçâo Parlamentar de 
Amizade Portugal-Canadâ. 
Teve lugar ainda o lançamento da 2*. 
ediçâo do livro de poemas "Peito 
Açoriano", da autoria do jornalista de 
Montreal, Antonio VaUacorba. A Dra. Ilda 
Januârio fez uma intervençâo sobre o 
escritor marieuse, Adriano Ferreira. 
Nas variedades, actuaram Daniel 
Carvalho, Luso-Can Tina, Manuel da 
Ponte, Rancho Folclôrico Bailares e 
cantares de Sâo Miguel, Mano Belmonte, 
desfile de Trajes, Teresa Lopes e Antonio 
Cordeiro, acompanhados por Gabriel 
Teves e Januârio Araujo e, teatro 
"Memorias, Saudades e Hiastorias", 
adaptaçâo e encenaçâo de Laudalina 
Rodrigues. 
Por fim, um bailado, com selecçâo musical 
de José Rodrigues e coreografia de 
Laudahna Rodrigues. Registamos aqui, 
alguns momentos de entrevistas com 
Artur Boavida Madeira, Carlos Àvila e 
Vasco Cordeiro, com opiniôes intercaladas 
de Fernando Faria, Fâtima Pinheiro e 
Carlos Botelho, concedidas a Luis 
Fernandes, para a FPtv. 
L.F. - Como decorreu a abertura da 
Semana Cultural Açoritma? 
Fernando Faria - Foi um grande suces- 
so como, ahâs, se tem vindo a verificar de 
ano para ano. Tal como no passado, a 
semana cultural açoriana teve sessoes de 
palestras apresentadas, em parte, pelo 
Prof. José Carlos Teixeira, recordâmos o 
saudoso Fernando Feliciano de Melo 
através de alguns versos preparados por 
Leonel Machado e uma declamaçâo pela 
Dr* Laudalina Rodrigues. 

L.F. - O Dr. Artur Madeira 
visitou-nos pela primeira 
vez e faz parte do departa- 
mento de Histôria da 
Universidade dos Açores. 
Quai é a temâtica que 
escolheu para apresentar na 
Casa dos Açores? 
Dr. Artur Madeira - 
Falei um pouco sobre a 
histôria da emigraçâo açori- 
ana porque a emigraçâo foi 
uma constante ao longo de 
séculos. Se olharmos 
mesmo para a coloniazaçâo 
dos Açores, esta foi feita por 
imigrantes que vieram de 
vârias partes do pais e do 
estrangeiros. Estes imi- 
grantes fixaram-se ali e dali 
partiram para os vârios can- 
tos do mundo. Uma segunda parte abor- 
dou a temâtica do retorno que se começa a 
fazer sentir, como é o caso de S. Miguel. 
Houve um estudo que foi feito por mim e 
pela Dr* Tâvora Medeiros sobre o regresso 
aos concelhos da Povoaçâo e do Nordeste. 
L.F. - Jâ existe um grande numéro de 
pessoas que tenham regressado ao Açores? 
Dr. Artur Madeira - É dificil apurar os 
quantitativos porque nâo hâ registos 
fiâveis. Passa tudo pela indagaçâo junto 
das juntas de freguesia. Nestes dois con- 
celhos, apurâmos cerca de' cento e dez 
familias. 
L.F. - Como vê esta passagem de pessoas 
oriundas dos Açores para a diâspora? 
Dr. Artur Madeira - A emigraçâo para 
o Canadâ estâ ligada a condiçôes muito 
concretas, ou seja, viviamos um periodo de 
crescimento demogrâfico, de dificuldades 
econômicas e de grande desemprego. Esta 
transposiçâo vai resolver quer o problema 
dos insulares, quer do prôprio governo e 
das elites da época que sentiam essa 
pressâo, embora quisessem, por exemplo, 
conseguir mào-de-obra barata, trazia sem- 
pre conflitos sociais muito fortes. 
L.F. - Essa transposiçâo foi, portanto, 
benéfica para os dois grupos: os que parti- 
ram e os que ficaram. 
Dr. Artur Madeira - O grupo que ficou 

passou a beneficiar da remessa dos imi- 
grantes e, indirectamente até aos dias de 
hoje, corn a importaçâo por parte dos que 
partiram, dos produtos açorianos. A 
comunidade açoriana no Canadâ é vastis- 
sima. Pelo que se sabe, hâ um consumo 
grande dos produtos, o que, sendo uma 
constante, sô traz beneficios para a regiâo 
e que tem que ser aproveitada. 
L.F. - O Dr. Artur Madeira vive na regiâo 
hâ cerca de vinte anos. Como vê a situaçâo 
a todos os niveis da actual Regiâo 
Autônoma dos Açores? 
Dr. Artur Madeira - Nos vinte anos 
que vivo na regiâo, nota-se um grande 
desenvolvimento, sobretudo nos ültimos 
dez anos, em que se verifica um salto bas- 
tante favorâvel. Agora, hâ aspectos de 
desenvolvimento que têm que ser bem 
analisados. A entrada no turismo de mas- 
sas tem que ser muito cuidadosa, sobretu- 
do a nivel de ambiente, de formaçâo 
profissional, entre outros. 
L.F. - Baseado nos sens estudos, porque 
razâo é que nâo se émigra tanto hoje? 
Dr. Artur Madeira - Por um lado 
temos razôes pohticas trazidas corn as 
alteraçôes de 1974. A partir da década de 
80, hâ um decréscimo acentuado de emi- 
graçâo. Por outro lado, houve uma melho- 
ria nitida das condiçôes de vida, o nivel 
econômico subiu, a prôpria adesâo â 
comunidade europeia trouxe outras vanta- 
gens e, por outro lado, jâ nâo se encontram 
tantas oportunidades fora, como se obser- 
vou na década de 50 ou de 60. Neste 
momento, hâ uma maior especializaçâo na 
formaçâo e na educaçâo porque os paises 
para onde se pode emigrar pedem cada 
vez mais especializaçâo e niveis de edu- 
caçâo mais elevados. Portanto, jâ nâo se 
trata do trabaUio de construçâo civil, mas 
mais especializado. 
L.F. - Fernando Faria, tem-se menciona- 
do que a Casa dos Açores de Toronto estâ 
a tornar-se pequena. Quai é a situaçâo 
actual e que pianos existem? 
Fernando Faria - É verdade. Neste 
momento, a Casa dos Açores estâ a tornar- 
se pequena e estamos, agora decorrida a 
Semana Cultural, a pensar organizar um 
jantar de angariaçâo de fundos para com- 

prarmos uma sede, aguardando também 
alguma ajuda do Governo Regional dos 
Açores. 
Fernando Faria e sens pares da Casa dos 
Açores estâo corn certeza fehzes corn o 
resultado final da "VU Semana Cultural 
Açoriana", uma semana cheia de aconteci- 
mentos, ensinamentos e gratas recor- 
daçôes. 
Esperemos que num futuro proximo a 
Casa dos Açores possa prosseguir corn as 
Semanas Culturais... em sede prôpria! É 
preciso alimentar o sonho. 
De seguida o diâlogo corn Carlos Avila. 
L.F. - Dr. Carlos Avila, o que aconteceu 
desde a ultima visita, um tanto ao quanto 
recente, que fez a Toronto? 
Dr. Carlos Avila - Desta vez, vim a 
Toronto para participar na Semana 
Cultural da Casa dos Açores de Toronto e 
é corn muita honra que recebi o convite e 
me dirigi novamente à comunidade. Para 
além disso, parece-me agora ainda mais 
importante esta participaçâo, uma vez que 
a Casa dos Açores, como tantas outras que 
existem nos Estados Unidos e no Brasil, 
deve também tornar-se numa embciixada 
dos Açores no exterior, no sentido de 
prestarem cada vez mais serviços à comu- 
nidade açoriana que existe. Essa é a 
grande diâspora açoriana: existem mais 
açorianos fora do arquipélago do que 
temos a viver nos Açores. É, portanto, 
importante que os Açores começem a 
prestar mais atençâo a estes nossos irmâos. 
L.F. - Quai séria o apoio que as autori- 
dades regionais, independente de par- 
tidos, poderâo dar à criaçâo de uma nova 
sede para a Casa dos Açores? 
Dr. Carlos Avila - Julgo que isso é fun- 
damental em Toronto, como em qualquer 
parte do mundo. As Casas dos Açores 
devem ser instituiçôes corn uma imagem 
de muita dignidade, onde sejam prestados 
serviços de apoio à comunidade, seja de 
informaçâo ao nivel das reformas, dos 
apoios juridicos, dos investimentos 
econômicos... Estas Casas nâo sâo iguais a 
outros clubes, mas sâo instituiçôes institu- 
cionais, extensôes do goveno nos paises 
estrangeiros, dai o dever dar-se-lhes uma 
nova dignidade institucional. Agora se é 

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

Encerramento da Semana Cultural 
Açoriana'2003 
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verdade o apoio dos governos deve existir, 
também é verdade que o empenho das 
comunidades residentes deve existir. 
L.F. - Neste case concrete, pode-se contar 
com o apoio do partido socialista? 
Dr. Carlos Avila - Eu penso que a 
direcçâo da Casa dos Açores, que jâ con- 
versou com o présidente do Governo 
Regional dos Açores, jâ recebeu a promes- 
sa de tanto dinheiro a Casa dos Açores 
conseguir, um montante équivalente serâ 
conseguido pelo Governo. Portante, estâ- 
mes em condiçôes de dizer que queremos 
apoiar o surgimento de uma nova Casa 
dos Açores em Toronto. 
L.F. - Nesta casa, haverâ espaço para uma 
representaçâo equitativa das nove illias? 
Dr. Carlos Avila - Esse é um programa 
que dépende das pessoas que aqui estâo. 
No entante, penso que a proüferaçâo de 
clubes que existem, nomeadamente no 
Ontârio, ao contrârio do que se possa 
dizer, nâo considère um mal, mas um bem 
porque représenta o empenho e partici- 
paçâo dos açorianos que sairam um dia 
dos Açores e aqui vivem. O que me parece 
importante é que haja uma instituiçâo que 
congregue os interesses das freguesias, dos 
concelhos, das ilhas... da nossa cultura, 
interesses porque na nossa diversidade 
estâ a nossa força. Nos temos que transfor- 
mar as nossas divergêneias em capacidade 
de uniâo. Nos somos diferentes, vimos de 
nove ilhas, de dezanove concelhos, de 
grande numéro de freguesias, transportâ- 
mes festas do Espirito Santo diferente, 
consoante as ilhas, müsica folclôrica 
diferente... enfim. Nos somos, de facto, 
diferentes là dentro e transportâmes isso 
pafa aqui. Essa instituiçâo deve ser a nossa 
Casa em Toronto, como na California, 
como no Rio Grande do Sul. A Casa dos 
Açores deve ser a embaixada nos Açores 
nos paises estrangeiros. 
L.F. - A Fâtima Pinheiro concorda corn 
esta aquisiçâo e estâ empenhada neste 
projecto. 
Fâtima Pinheiro - Sim. Sou da opiniâo 
que se deve formar um comité para 
angariaçâo de fundos para uma nova Casa 
dos Açores, uma vez que se trata, como jâ 
foi dito, de uma instituiçâo de apoio aos 
açorianos da diâspora. 
L.F. - Por outro lado, séria ôptimo ver- 
mos o Grupo de Rabo de Peixe integrado 
na Casa dos Açores. 
Fâtima Pinheiro - Acho que é uma das 
acçôes duma Casa dos Açores e creio ser 
essa a intençâo da direcçâo, ou seja, reunir 
as associaçôes açorianas debaixo do 

mesmo tecto. 
L.F. - Uma pessoa que tem fala- 
do imenso da criaçâo desta sede é 
o Carlos Botelho, um homem 
ligado à construçâo civil. 
Carlos Botelho - Sim. O facto 
de estar envolvido na comu- 
nidade, de ser sôcio do Centro 
Cultural Português de 
Mississauga, estou disposto a dar 
o mesmo contributo que dei para 
a criaçâo do Clube de 
Mississauga à criaçâo de uma 
sede prôpria da Casa dos Açores, 
para que a comunidade açoriana 
tenha uma casa que condiga corn 
a comunidade que somos. Creio 
sermos a décima ilha do nosso 
arquipélago. 
L.F. - O que poderia fazer para a 
concretizaçâo deste sonho? 
Carlos Botelho - É um pouco 

dificil dizer, uma vez que creio que a ini- 
ciativa tenha que partir da direcçâo da 
Casa dos Açores. Neste momento, sou 
simplesmente um sôcio da Casa dos 
Açores e, como tal, os directores é que 
terâo de decidir o que desejam fazer, mas 
estou de acordo corn a Fâtima Pinheiro 
quando diz que é necessârio haver um 
comité responsâvel pela aquisiçâo desse 
local. 
Para finalizar as opiniôes do Dr. Vasco 
Cordeiro. 
L.F. - Dr. Vasco Cordeiro, como surgiu a 
oportunidade de participar na Semana 
Cultural dos Açores em Toronto? 
Dr. Vasco Cordeiro - Em primeiro 
lugar, é corn muito gosto e muita honra 
que aqui estou. Jâ câ tinha estado, mas esta 
é uma oportunidade que surgiu na sequên- 
cia de um convite que a Casa dos Açores 
em Toronto me dirigiu para participar 
nesta sétima Semana Cultural, corn uma 
intervençào que pudesse abordar de 
certa forma, e inserida no grande tema 
desta semana cultural, as cinco décadas 
de emigraçâo. Venho apresentar, por- 
tanto, a minha ideia e impressôes em 
relaçâo à forma como hoje em dia se 
poderâ articular uma realidade 
diferente da que muitos dos actuals imi- 
grantes deixaram e a que se vive no seio 
da comunidade açoriana e em gérai no 
Canadâ. 
L.F. - Quai é o estado da Regiâo neste 
momento? 
Dr. Vasco Cordeiro - Um estado 
bom e recomenda-se. Os Açores têm 
feito um trajecto, ao longo destes vinte e 
cinco anos de autonomia e em especial 
neste ùltimos sete, que se têm caracteri- 
zado por uma aposta muito forte e 
concreta no sentido de garantir 
melhores condiçôes de vida, de progres- 
se e desenvolvimento para todos os aço- 
rianos nas nove ilhas dos Açores, corn 
uma aposta muito forte a nivel de 
infraestruturas e, sobretudo, corn uma 
atençâo especial para garantir, no caso 
concreto em relaçâo ao Partido 
Socialista, um facto essencial: a autono- 
mia e o seu discurso sâo intéressantes, 
mas necessitam do sustentâculo finan- 
ceiro para ser levado adiante. A grande 
aposta que nestes ültimos seis anos tive- 
mos foi essencialmente esta: dar meios 
para que a autonomia se pudesse mate- 
rializar e realizar. Temos um trabalho 
feito aos mais diverses niveis, esta parte 
econômica, corn uma aposta muito forte 
ao nivel do turismo que tem reper- 

cussôes também ao nivel da aressibili- 
dade, como é o caso da companhia aérea 
açoriana que tem constituido um instru- 
mente essencial para que os Açores pos- 
sam vencer esta batalha de melhorar as 
acessibüidades uma aposta muito forte a 
nivel da aeçâo social, aspecto fundadmen- 
tal quando se assiste a nivel nacional a 
uma preocupaçâo excessiva corn questôes 
econômicas, fazendo delas o credo em 
funçâo do quai se deve gerir toda a activi- 
dade governativa, os Açores sâo o 
exemple de que esta actividade deve estar 
voltada para as pessoas. Nâo obstante 
algumas calamidades que assolaram os 
Açores, o Governo Regional teve a capaci- 
dade e o engenho, corn uma forte soli- 
dariedade nacional, de levar por diante 
esta tarefa. É corn satisfaçâo que constac- 
tamos que os Açores de hoje estâo 
melhores do que em 1996. 
L.F. - Hâ, no entanto, casos que os imi- 

grantes têm visto através da televisâo, 
nomeadamente o desperdicio de leite nas 
estradas e as promessas das cotas leiteiras. 
Como se explica esta situaçâo? 
Dr. Vasco Cordeiro - Os Açores nâo 
sâo a regiâo perfeita, como nenhuma parte 
deste mundo o é. Dentro do discurso 
pohtico do PS, um elemento essencial é o 
de reconhecer que houve apostas que 
falharam. Nâo estâ tudo feito. Dai o dizer- 
mos que o nosso projecto nâo estâ con- 
cluido. Nôs temos a vontade, determi- 
naçâo e empenho de concluir este projecto 
em termos concretos. No caso da agricul- 
tura, no quai se inséré a questào do leite e 
das cotas, a derramaçâo verificou-se no 
inicio da década de 90 por situaçôes muito 
pontuais ligadas ao relacionamento entre 
a produçâo e a transformaçâo e que 
levaram à tomada de posiçôes fortes. 
Neste momento, em relaçâo às cotas 
leiteiras, temos uma situaçâo que, devido à 

Continua na pagina 12 
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NEW 
CANADA STUDENT LOANS PROGRAM 
FOR PROTECTED PERSONS 
If you are designated as a Protected Person (which 
includes Convention Refugees), you can now apply 
for student financial assistance through the Canada 
Student Loans Program. 

For more information, contact the financial aid office 
at your post-secondary institution or visit the 
“What’s New” section on www.canlearn.ca 
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Dr.. Mudetm 

inserçâo na Uniâo Europeia, a produçâo 
de leite estâ sujeita a um regime de cotas. 
Isso nos compreendemos e cumprimos. 
L.F. - Mas a nivel de regiào ultraperiféri- 
ca, O primeiro ministro Durào Barroso nâo 
poderia lutar um pouco mais pelos nossos 
interesses. 
Dr. Vasco Cordeiro - A questâo ultra- 
periférica foi invocada em 2000 quando se 
conseguiu a chamada franquia de auto- 
consumo, ou seja, setenta mil toneladas 
em relaçâo às quais os Açores tem a possi- 
bilidade de produzir a mais daquela que é 
a cota. O que é essencial é nâo baixar os 
braços. É lamentâvel, mas compreensivel, 

esse discurso em relaçâo às cotas leiteiras. 
Recentemente, determinâmos aumentar a 
cota efectiva no valor de cinquenta mil 
toneladas e isso é um aspecto positivo, mas 
nâo podemos aceitar que depois disto 
estamos na mesma situaçâo e baixar os 
braços. Estas foram as declaraçôes do 
governo português. É isso que nos causa 
alguma mâgoa porque nâo podemos, 
numa actividade que se assume como 
extremamente importante para os Açores, 
baixar os braços. Os Açores nâo sâo a 
ùnica regiâo da Uniâo Europeia que pro- 
duz leite, mas têm caracteristicas muito 
especiais por sermos uma regiâo 

ultraperiférica, a nossa economia dépende 
em grande medida da questâo da agricul- 
tura... Do ponto de vista politico, é 
necessârio encontrar pontos comuns. 
L.F. - Uma vez que disse que o projecto 
do partido socialista nâo estâ cumprido, 
vâo tentar mais quatro anos no governo? 
Dr. Vasco Cordeiro - Se o partido 
socialista desempenhou durante oito anos 
a responsabilidade pelo Governo 
Regional, se tem resultados que estào à 
vista de toda a gente e se considerarmos 
que este nosso projecto ainda nâo estâ con- 
cluido, penso haver todas as razôes para 
que o partido socialista peça mais quatro 

anos. O présidente Carlos César tem-se 
assumido corn uma capacidade de 
liderança e gerar um conjunto de energia 
à volta do projecto do partido socialista 
que é importante. Nâo queremos dizer que 
tudo estâ com a melhor das soluçôes. 
Temos consciência que houve coisas que 
falharam, mas também a temos para o 
motivo por que falharam e estamos con- 
victos que o partido socialista é o partido 
que, neste momento, melhores condiçôes 
tem para continuar a levar os Açores para 
diante. 

JMC/Ana Fernandes 

Canada: 

Embaixador angolano 
pede reflexâo sobre a 
importância da paz 

o embaixador angolano no 
Canada, Miguel Nzau Puna, 
solicitou aos sens compatrio- 
tas residentes neste pais a 
reflectirem, neste 11 de 
Novembro de 2003, sobre a 
importância da paz, como "o 
bem mais precioso consegui- 
do pelos angolanos". 

Em mensagem endereçada à 
Comunidade local, por ocasiâo do 
28° aniversârio da independência de 
Angola, Nzau Puna salienta que isso 
garantirâ "a harmonia e a convivên- 
cia salutar entre o povo angolano, 
de Cabinda ao Cunene". 
"Nesta ocasiâo, dirijo-me aos 
angolanos no Canadâ para lhes 
reiterar a confiança no processo de 
consolidaçâo da paz, nos desafios 
que se colocam perante o povo e a 
naçào e que devem ser assumidos 
por todos nos, para que o futuro seja 
efectivamente de estabilidade, 
desenvolvimento e de progresse eco- 
nomico e social", le-se na mensagem 
do embaixador. 

O diplomata 
apelou, de 
igual modo 
na sua men- 
sagem, a 
todos os 
membres da 
comunidade 
a n g o 1 a n a 
neste pais a 
c o m e m o - 
rarem mais 

este dia da "dipanda" num espirito 
de irmandade. 
Aproveitou a ocasiâo para, mais 
uma vez, exortar aos angolanos resi- 
dentes neste pais mais ao norte da 
América a usufruirem das oportu- 
nidades que o mesmo oferece para, 
no futuro, poderem dignificar e 
engrandecer o pais. 
Nzau Puna deu igualmente a conhecer 
que, no quadro das suas responsabili- 
dades, continuarâ a privilegiar a colabo- 
raçâo corn as demais associaçôes 
sedeadas neste pais, de modo a garantir 
um estreitamento de relaçôes entre as 
mesmas. 

Dr. Elvino S. Sousa visRou 
a Gaieria dos Pioneiros 

O Professor Dr. Elvino S. Sousa, Ph.D., 
P.Eng., Professor de Mérite da 
Universidade de Toronto, especializado 
em engenharia de computadores, fez 
uma visita à Gaieria dos Pioneiros 
Portugueses. Curioso e sabedor, 
procurou descobrir os mais pequenos 
pormenores sobre os pioneiros quer 
através das fotografias, quer por intermé- 
dio da informaçâo exposta e dos artigos 
do passade, doados à Gaieria dos 

Pioneiros, pelos prôprios e por 
familiares. O Dr. Elvino S. Sousa, impres- 
sionado corn o que viu, prometeu enviar 
artigos seus para enriquecer a Gaieria 
dos Pioneiros. Corn o Dr. Elvino Sousa, 
estiveram também, José Carlos de Sousa 
e sua filha Caria, assim como um compa- 
triota que apareceu ocasionalmente. 
Todos, sâo sempre bem vindos! 

Bernardete Gouveia 
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Sexta-feira, dia 14 
-Porto de Honra do Centrô Cultural Português de Mississauga comemorativo 
dos 29 anos da colectividade. Variedades e petiscos. 

Sâbado, dial5 
-Baile de Sâd Martinho no Lusitâma de Toronto, com o conjuntd "Tropical 
2000". 

Jantar de Homenagem a Monsenhor Resendes no CCPM. Baile com o 
Português Suave. ' "" 
■Jantar e Baile das Castanhas no Angrense de Toronto. Py^^Martins. 
-Baile de Sâo Martinho e homenagem aos jogadores do Clube Desportivo 
Nacional de Mississauga, na Igreja de Cristd Rei. 
-Pesta "Ecds do Povo", dos fadistas Teresa Lopes e Antonio Cordeiro, Gabriel 
Teves e Januârio Araûjo, na Casa do Alentejo. 
-Pesta de S. Martinho e aniversârio do Rancho da Casa das Beiras de Toronto. 
-V Aniversârio dos Amigos de Rabo dé Peixe do Ontârio no Ukrainian Hall, corn 
a presença do conjunto Starlight e do Bailinho de Rabo de Peixe, 
-Noite de S. Martinho no First Portuguese, com fados, castanhas e vinho. 
-Comemoraçâo do 7®. Aniversârio do A.A. NOVA VIDA, aberta ao püblico, no 
1070 Dovercourt Road, junto da Dupont. 
-Pesta de S. Martinho da Irmandade do Divino Espirito Sanlo da Igreja de Sto 
Antônio, em Toronto. 

Sexta-feira, dia 21 
-Jantar de 5“. aniversârio da Academia do Bacalhau de Toronto, no Eurqpa 
Catering. 
-Porto de Honra na sede do FC Porto, comemorativo do 16®. aniversârio. 
-Actuaçâo de Quim Bar reiros no Century Gardens em Brampton. 

Sébado,dia22 
jantar de Gala do aniversârio do FC Porto no New Casa Abril Restaurant. 
Jantar e festa de apresentaçâo dos Mordomos do Império das Crianças, no 
Oriental de Cambridge. 
-Concerto anual de Natal da Sociedade Musical de Santa Helena, no St. John's 
Hall, em Mississauga. 
Jantar e Matança do Porco do Amor da Pâtria na Igreja de Sta Helena, em 
Toronto. 
-Tradicional Matança do Porco do Asas do Atlânticô, com baile e convivio. 

16". Aniversârio do FC 
Porto do Toronto 
o FC Porto de Toronto, filial No. 61 
do FC do Porto, comemora o seu 16°. 
Aniversârio corn dois dias de grande 
festa. 
Sâo convidados de honra, os 
conhecidos ex-atletas "portistas", 
RUI BARROS e PAULINHO 
SANTOS. 
Na sexta-feira, dia 21, um "Porto de 
Honra" na sede-social, com inicio às 

19h30, seguido de um bufete quente. 
No Sâbado, dia 22, o Jantar de Gala 
no New Casa Abril, às 19h30. 
Nas variedades, actuarâ a jovem e 
magnifica Nancy Costa. 
Para marcaçôes, contactem Cesârio 
Brâs: 416 .536-2921, ou Lina Pedrosa: 
416 988-2896. 
Os nossos parabéns ao FC Porto de 
Toronto. 

Roïnarlai daïgreia de 
Sta. Crnz'2004 
Teve inicio na Igreja de Santa 
Cruz, em Toronto, a inscriçâo 
dos Romeiros que irâo a Sâo 
Miguel, Açores. 

j Os interessados devem contactar o 
Mestre dos Romeiros Isaac Ferreira, 
pelo telefone; 416 242-9080, ou para a 

Igreja de Santa Cruz: 416 533-8425. 
A Romaria da Igreja de Santa Gruz 
sairâ do Canada a 27 de Fevereiro de 
2004 e corn regresso a 13 de Março. 
A saida da Romaria em Sâo Miguel é 
em 6 de Março da Igreja do Senhor 
Santo Cristo. 

PONflAC 
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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 

ira (SoraA \Dm 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melbor 

experiência da sua vida. 

Tudo issu s6 corn José da Costa e 
Addisoo 00 Bay 

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

Telefone: 416-964-3211, 
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Viagem de saudade às rai'zes 
O Govemo Regional dos Açores, 
por intermédio da Directora 

Regional das Comunidades, Dra. 
Alzira Silva, vai proporcionar aos 

PIONEIROS açorianos um passeio 
de saudade às raizes, integ^ado 

nas comemoraçôes dos 50 anos da 
chegada oficial dos Portug^eses ao 
Canada. 50 anos depois, 4 pio- 

neiros do Ontario, 2 de Montreal, 
e 2 de Vancouver, vâo juntar-se a 

outros 2 que vivent em Sâo Miguel, 
recorder mil-uma-histôrias e viver 
a alegria do reencontro... 

Numa atitude digna de registo, o Governo 
Regional dos Açores vai homenagear estes 
PIONEIROS, que seguem acompanhados 
das respectivas mulheres. Estes Pioneiros 
irào visitar as ilhas de Sào Miguel, 
Terceira e Faial. Partem para os Açores, do 
Aeroporto de Torotno, Sâbado, dia 14 de 
Novembro. 
Boa viagem, amigos. 

JMC 

A vida agitada dos 
nossos dias é uma 

das principals causas 
de vârios problemas 

de saùde. 

mm mUmAmvi 

VICTORIA'S SPA and Rehabilitation Centre, é um novo espaço na 
ERVANARIA VICTORIA, um local onde a partir de agora dispôe 

de massagens, acumpuntura, drenagem linfatica, ginasio com 
treinador, fisioterapia, esteticista, prog^amas de emagrecimento e 

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

Ervanària Victôria Inc. 
Produtos Naturals e 

Medicina Homeopatica 

Contacte o naturista tiomeopata Antonio Medeiros 
0 a sua equipa em VICTORIA'S SPA and 

Rehabilitation Centre. 

m} rnmm Mm lïïïtm ïïwom 

VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

Centro que faltava para tratar 
da sua saude e hem estar. 

416 603-7978 

Aulas He Tratamento 
da Alcodlicos em 
Brampton 
A Direcçâo do Vasco da Gama de 
Brampton informa de que a partir de 
agora estâo abertas as incriçôes para as 
Aulas de Tratamento de Alcoôlicos, uma 
realizaçâo conjunta corn a Associaçâo 
Anônima de Alcoôlicos de Toronto. 
As aulas serâo à quarta-feira, a partir do 
mês de Dezembro. Estas aulas serâo total- 
mente confidenciais. Os interessados 
devem contactar o JOE, pelo telefone: 416 
538-9105. 
Ajudem-nos a formar uma Comunidade 
mais sâ, compreensiva e amiga. 
Mais informaçôes no Vasco da Gama de 
Brampton, ou por intermédio de 
Manuel Alexandre: 905 840-6160, ou 
905 586-9954. 

5’. Festival de Cinema e 
ilideo latines de Teronto 
de 12 a 16 de Novembre de 2003 

Começou quarta-feira, o 5° Alucine - 
Festival de Cinema e Video Latino de 
Toronto. De quarta a domingo serâo apre- 
sentados 114 trabalhos audiovisuais inde- 
pendentes e expérimentais, revelando a 
América Latina em toda a sua diversidade 
social, politica e cultural. 
O Festival apresenta também mostras 
especiais, destacando-se a retrospectiva da 
artista experimental Naomi Uman, Videos 
Abstracionistas Canadenses curados pela 
LOOP Collective, e o lançamento do curta 
UNBOUND, de Claudia Morgado, 
ganhador do GAY BEAR, urso de ouro 
para filmes de temâtica homossexual no 
Festival de Cinema de Berlin. O programa 
desse ano inclui também documentârios e 
curtas de ficçâo da Europa, Asia e Estados 
Unidos, e uma mostra especial com o que 
de melhor se produziu em cinema experi- 
mental e de horror no Brasil nos ültimos 
dois anos.  
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BCPbank nova sucursal na baixa de Toronto 
Com natural aparato e notôria 

alegria, os responsâveis do 
BCPbank na América do Norte 
inauguraram uma sucursal 

luxuosa e "sem fronteiras" na 
baixa de Toronto, exactamente 

no 438 University Avenue, no 
mesmo edificio onde se encon- 
tra O Consulado Gérai de 

Portugal. Instalaçôes amplas, 
prâticas, extremamente bem 

desenhadas para bem servir e 
dar aos seus funcionàrios todo 
O conforto necessàrio para 
cumprir a missâo. Visibilidade 
extraordinâria, luz e espaço. 

Tudo claro, rectilineo e pràti- 
co, dai a grande capacidade de 
exercer sobre todos uma màgi- 

ca atracçâo e oferecer a sen- 
saçâo de um luxo -que tem- 
mas que nâo é de ostentaçâo 

de riqueza. Simples, natural e 
bonito. 

O Dr. Alexandre Beirâo, ladeado 

pela Gerente da nova sucursal, Tina 

Antunes, e do Présidente do 

Conselho de Admnistraçào, Dr. 
Pedro J. Belo, deu as boas vindas aos 

présentés e apresentou os oradores 

da inauguraçào, Monsenhor Eduardo 

Resendes, que abençoou as insta- 

laçôes, e o Dr. Pedro J. Belo, que 

também a todos saudou e explicou a 

razâo da abertura do BCPbank junto 

do Consulado, dos melhoramentos 
futuros e da abertura de mais oito 

sucursais até 2008, para um total de 

17 sucursais, a meta a atingir nos 

pianos actuals. 

A seguir, os responsâveis do 

BCPbank -a partir de 1 de Janeiro de 

2004, Millennium BCP-, Alexandre 

Beirâo, Pedro J. Belo e Tina Antunes, 
acompanharam Monsenhor Eduardo 

Resendes, na cerimônia do tradi- 

cional corte da fita, que simboliza a 

abertura oficial. Entre saborosos 

petiscos à portuguesa, o delicioso 

tinto ou branco, e dois dedos de con- 

versa, nasceram as habituais lem- 

branças de um passado recente da 

banca luso-canadiana, hipôteses a 

curto e longo prazo, enraizamento de 
velhas amizades e novos contactos 

sempre salutares. Um encontre ütil 

para todos nas vârias vertentes em 

causa. 

Ficamos aguardando o que foi 
prometido pelo Dr Pedro J. Belo, 

como, por exemple, "...muito breve- 

mente teremos à disposiçào dos 

clientes um sistema de banca tele- 

fonica e até final do ano lançaremos 
também a banca online, completando 

desta forma a nossa oferta de canais 

automâticos para, cada vez mais, 

excedermos as necessidades e expec- 

tativas dos nossos depositantes. 

Estâmes certes que uma 

Comunidade forte serâ importante 

contribute para o crescimento do 

BCPbank, mas temos a certeza que 

um BCPbank robuste contribuirâ, 

também, para o engrandecimento da 

Comunidade". 

Nada mais correcte. 

Se abrir agora uma conta -"Chequing 

account"-, terâ uma oferta do 

BCPbank de $5 dôlares e muito 

mais... Nâo esqueçam que no "poupar 

é que estâ o ganho"! 

Por fim, caso queiram mais infor- 

maçôes, contactem a simpâtica e 

competente Gerente Gérai Tina 

Antunes: 416 596-8814, ou Fax: 

416 596-8719, ou pelo E-mail: 

jantunes@bankbcp.com, ou 

www.bankbcp.com 

As nossas felicitaçôes aos respon- 

sâveis do BCP e o desejo dos maiores 

sucessos. 

JMC 

I416I 658-0652 

O melhor Frango no 
Churrasco em toda a cidade! 

679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 

www.churrasco.net 

“Estilo 
Português” 

Frango Assado 
e no Churrasco 

Leitâo à 
Bairrada, etc. 
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Produtos Naturals» Resultados SensacionaisI MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçàol 
•Psoriase 
‘Eczema ‘Rosacea 
‘ Herpes-Zoster 
‘ Escoriaçôes 
‘ Feridas nos làhios 
‘Acne ‘Verrugas 
‘ Descoloraçâo da pele 
‘Bolbas 
‘ Queimaduras 

■•a. 

‘ Mordidelas de abelbas 
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 

ESTA A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuila-lol 
•Queda.de HUM 

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

^rodutos também disponiveis no 

HEAITH SENSE II 
2368 Lakesliore Rd W@st. Oakville, Ontario 

T: 905-338-1951 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

International Star for Quality - Geneva 2003 Award 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 

Depots 
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CIKV-fm e Happy Travellers 
apresentam 

m 
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Jà 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 
Valber & Vanille vindos do Brasil? 

Entâo, contacte a Happy Travellers, 
porque a oportunidade pode perder-se! 

JVCeXia Cayo Sofvta Maria 

Partidas de Toronto a 18 e a 20 de ^ 
Janeiro de 2004, por uma ou duas ^ semana, desde $1.310.00 dolares + taxas. 

semanas. 2 semanas, desde $ 2.125.00 dolares + taxas. 

Uiuffl MîKû [Maa 

□awntawn Lumber 
& Building Supplies co. 

www.downtownlumber.com 

172 Ossington Ave., Toronto 

Tel.: 41W34^347 e 416^32-2813 Fax: 416^32^040 
9 Morrow Ave., Toronto. 

 Tel: 416-532-4356 Fax: 41&-58&6788  
ScM'auren Ave., Toronto 

Tel: 416^533-8591 Fax: 416633-3862 

JOE’S GRAPE JUICE 
œMPANY LIMITED 

JOE M. SILVA 

President 

( fSl D.;P- Tel. ::G-O56-7'?5" 

T:..- OÊ'.^ Cell. :-16-791-39.vi1 

M'iN îCL Fax 4L(:-6.56-.S78(- 

JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

jjgL TORONTO, ONTARIO 
M6N ICI 

Tel. 416-656-7250 
JOE M. SILVA Fax 416-656-3786 

Labatt Brewers 
Fabricanie dm cenreja Carlsberg, 

a cenreja dos portugueses 
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Blame it on Rio! 
A cidade maravilhosa ganhou, no ulti- 
mo sâbado, uma festa de gala promovi- 
da pela Galeria de Arte de Hamilton. O 
palco do fantâstico evento foi o Jackson 
Square, onde as cores do Brasil falaram 
mais alto! Os canadenses aderiram a 
festa corn bastante entusiasmo e muitos 
foram fantasiados, ajudando desta 
forma a manter o • Children’s 
Programming, um dos vârios programas 
da Galeria de Arte de Hamilton. Um 
dos organizadores do evento, Daniel 
Robinson, recebeu o püblico corn muita 
animaçâo, onde nâo faltou dança, des- 
file de moda, sorteio de valiosos 
prêmios, comida e bebida tipicamente 

Phi:i Isilk 'Uvjiir Rrv/Afi.iirv 

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 ojfers the benefit of a low 
rate, low payment mortgage for a 5-year fixed term. Because in 
todays 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. 

"‘^Trademarks ofThc Bank of Nova Scotia. Certain limitations and/or exclusions apply. Offer may be withdrawn at any time without notice. 

§ Scotiabank"' 

brasileiras. A realiza- 
çâo do Blame it on Rio 
contou com a colabo- 
raçào do Consulado 
Geral do Brasil em 
Toronto. Portugueses 
e brasileiros que vivem 
naquela cidade tam- 
bém estiveram pré- 
sentes e aproveitaram 
para matar as 
saudades do Rio de 
Janeiro! 

Denise Guimaràes 

HIV/AIDS/SIDA e a 
comunidade portuguesa 
Pelo 20°. Aniversârio da ACT-AIDS 
Committee of Toronto, tern lugar um 
Forum intitulado "HIV/AIDS/SIDA e 
a Comunidade de Lingua Portuguesa", 
na Casa do Alentejo de Toronto, quin- 
ta-feira, dia 27 de Novembro, das 
08h30 até às I6h30. 
O tema principal do Forum terâ como 
orador o Dr. César Nunes Cordeiro, 
M.D., e autor do livro "Ciclo da Vida". 
"HIV/AIDS/SIDA-Tratamento e 
Adesao", com a presença da enfer- 
meira Christine Oliveira, R.N. 
Sobre "As Barreiras e Desafios na 
Prevençào do HIV/AIDS/SIDA", 
falara Rui Pires, Coordenador do 
Programa para Homens no AIDS 
Committee of Toronto e activista 
comunitârio. 
"Reduçâo de Danos com Mulheres de 

Lingua Portuguesa", assunto que serâ 
debatido por Michelle Reis-Amores, 
Promotora de Saùde e activista comu- 
nitâria. 
Para encerrar, o tema "Viver com 
HIV/AIDS/SIDA", pela voz de Jorge 
Costa, Présidente do Arco-Iris e Co- 
chair do VIVER. 
Este Forum é subsidiado pela Ontario 
Trillium Foundation. 
Para informaçôes e inscriçôes, 
contactem Fernanda da Silva: 
416 340-8484 Ext. 290. 

Manuel 
criticas ao governo 
No segundo dia do I Congresso, o Ibériça. 
lider da Nova Democracia apontou o Durante o discurso, no segundo dia do 
dedo a Durâo Barroso e ao ministro I Congresso, o Présidente do Partido 
da Educaçâo. Manuel Monteiro acu- da Nova Democracia (PND) alargou 
sou o primeiro-ministro de se subjugar as criticas ao ministro da Educaçâo 
à vontade do Governo espanhol, no Monteiro mostrou-se indignado com a 
que toca às decisôes saidas da Cimeira politic a educativa. 
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Governo Regional encara corn grande empenho 
a problemàtica da deficiência 
O présidente do Governo 
Regional dos Açores, Carlos 
César, considerou em Ponta 

Delgada, que nâo se pode igno- 
rar a especificidade, do ponto de 
vista social e politico, do cidadâo 

déficiente das Forças Armadas - 
sâo pessoas que ficaram, de uma 
forma ou de outra, afectadas fisi- 

ca ou psicologicamente, em con- 
sequência de um serviço de que 
foram incumbidos pelo Pais, e 

que, por isso, merecem um trata- 
mento especial por parte do 

Estado. 
O présidente, que falava na sessâo 

solene de inauguraçâo da Delegaçâo dos 

Açores da Associaçâo dos Déficientes 

das Forças Armadas exprimiu, a 

propôsito, a sua satisfaçâo pela inaugu- 

raçào das novas instalaçôes da dele- 

gaçào daquela Associaçâo Nacional, nâo 

sô porque se trata de mais um recurso 

ao serviço das pessoas corn deficiência, 

mas também porque a sua inauguraçâo 

se faz num ano em que, por decisâo do 

Conselho da Uniâo Europeia, foi 

designado como o Ano Europeu das 

Pessoas corn Deficiência. 

Carlos César referiu que a adaptaçâo e 

remodelaçâo daquelas novas instalaçôes 

contaram corn o apoio do Governo 

Regional, consubstanciado numa com- 

participaçâo de 218 mil euros, através da 

Direcçâo Regional da Solidariedade e 

Segurança Social e da Secretaria 

Regional da Habitaçâo e Equipamentos, 

assumindo, assim, o executivo, disponi- 

bilidade para, no âmbito das obrigaçôes 

e competências que lhe estâo atribuidas, 

cooperar corn aquela Associaçâo, a quai 

tem constituido um recurso de grande 

valor no apoio aos sens associados e às 

suas familias. 

O Ano Europeu da Pessoa corn 

Deficiência trouxe, na opiniâo do prési- 

dente do Governo, uma maior visibili- 

dade a esta problemâtica, porque poten- 

ciou a realizaçâo de uma série de inicia- 

tivas essencialmente orientadas para a 
sensibilizaçâo, dinamizadas, nos 

Açores, a partir da Secretaria Regional 

dos Assuntos Sociais, corn a criaçâo da 

Comissâo Regional de Coordenaçào 

para o Ano Europeu das Pessoas corn 

Deficiência. Carlos César referiu que, 
corn muito entusiasmo, entidades pùbli- 

cas e particulares têm desenvolvido 

mültiplas actividades, entre as quais 

destacou, o Colôquio “Velhos caminhos, 

Novos desafios”, realizado pela 

Direcçâo Regional da Educaçâo, em 
Maio do corrente ano, abordando temas 

relacionados corn a deficiência numa 

perspectiva da educaçâo, da familia e da 

saüde; o Seminârio organizado pela 

Direcçâo Regional da Juventude, 

Emprego e Formaçâo Profissional, 

subordinado ao tema “Integraçâo 

Profissional: Um Direito da Pessoa corn 

Deficiência”, inserido no Ano Regional 

dos Recursos Humanos, que se realizarâ 

em Novembro, e através do quai se pré- 

tende despertar a sociedade para o 

dever social da qualificaçâo e do 

emprego das pessoas corn deficiência, 

da promoçâo de competências e poten- 

cialidades, e informar sobre programas 

e medidas promotoras do emprego do 

cidadâo corn deficiência e metodologias 

de inclusâo no mercado de trabalho; o 

Encontro dos Centros de Actividades 

Ocupacionais da Regiâo Autônoma dos 

Açores, a realizar em Dezembro, em 

Ponta Delgada, organizado pela 

Direcçâo Regional da Solidariedade e 

Segurança Social, cujo intercâmbio pro- 

porcionarâ uma partilha de conheci- 

mentos importante; e a realizaçâo de 

um Congresso, abordando vârias 

temâticas na area da deficiência, organi- 

zado pela Associaçâo Cristâ da 

Mocidade e patrocinado pelo Governo, 

que terâ lugar na ilha Terceira, entre os 

dias 1 e 3 de Dezembro. 

Todavia, aquém e além do apelo que 

représenta a instituiçâo do Ano 

Europeu, o Governo Regional, salientou 

o seu présidente, tem procurado, de 

forma activa, estruturar uma politica 

dirigida à integraçâo e a reabilitaçâo no 

âmbito da deficiência, e de apoios que 

incluem os nùcleos familiares de porta- 

dores de deficiência. Constituem alguns 

exemples dessa politica, a implemen- 

taçâo, em 1999, de uma ampla reforma, 

que estabeleceu as bases para uma esco- 

la verdadeiramente inclusiva, e que per- 

mitiu, pela primeira vez, a integraçâo de 

crianças corn necessidades educativas 

especiais nos estabelecimentos de edu- 

caçâo e de ensino regular, assegurando, 

simultaneamente, as necessidades 

especificas de cada um e a sua 

individualidade; a criaçâo de legislaçâo 

orientada para o aumento da emprega- 

bilidade das pessoas corn deficiência, 

quer na Administraçâo Püblica, quer 

nas empresas; o esforço que estâ a ser 

desenvolvido no sentido de garantir 

melhores acessibilidades aos edificios 

pùblicos e espaços envolventes; a entra- 

da em funcionamento de programas que 

visam garantir o acesso à informaçâo e 

comunicaçâo; e a promoçâo da partici- 

paçâo e da criatividade entre 

esses cidadâos alvos, através de apoios 

especiais nas âreas da cultura, do 

desporto e do lazer. 

Carlos César referiu, a propôsito, que 

neste mandato do Governo jâ se 

despenderam na construçâo, remode- 

laçâo e adaptaçâo de equipamentos para 

jovens e adultos corn deficiência, quatro 
milhôes de euros, dotando-se os Açores, 

designadamente, de uma rede de cen- 

tros de actividades ocupacionais que jâ 

serve, actualmente, cerca de 300 pes- 

soas: por um lado, abrangendo ilhas 

onde nâo existia qualquer resposta deste 

género e, por outro, descentralizando 

esses equipamentos ao nivel de ilhas de 

maior dimensâo, como é o caso da de S. 

Miguel. O funcionamento de todos estes 

serviços e equipamentos criados implica 

um custo anual para a segurança social 

de um milhâo e setecentos e trinta e seis 

mil euros - montante très vezes superior 

ao despendido em 1996 - o que 

demonstra o grande empenho corn 

que o Governo tem encarado esta 

problemâtica nos ültimos anos. 



20 Quinta-feira, 13 de Novembro, 2003 PASSATEMPOS O Milénio 

'V 

CARr^ijCIRO 
21/03iM/0|t 

Poderâ haver nesta altura uma transformaçâo da sua rotina quotidiana, 
tanto no aspecto material como no psicoldgico, o que vai modificar os 
seus objectives de vida. Deve evitar entrar em conflito com uma pessoa 
das suas relaçôes mesmo que pense que a razâo é sua. Nào tenha atitudes 
demasiado radicais. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

A comunicaçâo na relaçào afectiva vai ser de grande importâneia nas 
semanas que se seguem. Procure ouvir e fazer-se ouvir, exponha clara- 
mente as suas intençôes. Tem grande capacidade para a persuasào e 
diplomacia. Este trânsito favorece o envolvimento em actividades 
ligadas à publicidade ou a relaçôes pùblicas. 

L 

QÉME05 
21/05 A 20/06 

Nesta ocasiào sentir-se-â mais sensivel às reacçôes dos outros. É tempo de 
retribuir às pessoas de quem gosta o apoio e segurança que tem vindo a 
receber. Poderâ ter durante este période uma maior necessidade de assis- 
tir a espectâculos, exposiçôes e todas as manifestaçôes de arte em gérai. 
Aproveite esta boa fase para participar em actividades sociais corn os 
amigos. 

CàRàNOLEJO 
21/06 A 20/07 / * 

'A 

Grande criatividade intelectual e abertura de espirito a novas 
filosofias de vida, no entanto 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. 

LEâO 

3^" 

-l 
22/07 A 22/06^ 

J:::- 
A sua atençào estarâ mais voltada para a sua vida intima e familiar 
durante estas semanas. Este poderâ ser o fim de um ciclo e o começo 
de outro no que diz respeito a familia, lar ou mesmo carreira. Esta é 
uma época mais introspectiva e contemplativa, na quai poderâ ter 
necessidade de se isolar ou de meditar. 

VlROEf^- 
23/08 A^/O» 

Ji 
A sua mente estâ mais activa e a sua capacidade de 
expressào favorecida. O ritmo das suas actividades 
diârias estâ acentuado e quererâ fazer vârias coisas ao 
mesmo tempo. Distracçào,dispersào ou falta de concen- 
traçào podem fazer-se sentir. Aproveite esta fase da sua 
vida para estreitar a sua relaçào irmàos ou vizinhos. 

BALANçA 

23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

A comunicaçâo simples e despretensiosa estâ favorecida, passe momen- 

tos agradâveis convivendo corn amigos. A sua sensibilidade é grande e 
estâ voltada para tudo o que é belo, encha a sua casa de flores ou tome 
mais atraente o local de trabalho. Deixe-se levar pela beleza da natureza, 

passeando pelo campo ou junto ao mar. 

8AGITÂRIO 
22/11 A 21/12 

Poderâ, durante este trânsito de Marte pela sua Casa V, brilhar e afirmar 
mais a sua individualidade através de novas ideias ou de soluçôes criativas, 
podendo estas manifestar-se de uma forma râpida ou inesperada. O seu 
sucesso provocarâ, nalguns, uma sensaçào de admiraçào. Mostre-se tal 
como é, espontaneamente e sem receios, évité excesses de confiança mas 
nào menospreze as suas capacidades. 

Altura propicia a explorar um talento, seja na ârea da müsica, teatro, 

poesia ou dança. Se o Sol no seu mapa natal receber aspectos desafi- 
adores, é possivel que as suas acçôes possam virar as outras pessoas 
contra si, ainda que inadvertidamente. Procure, dentro do possivel, ter 

os pés assentes na terra e nào sonhar alto demais. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÂQtÂRIO 
21/01 A19/02 

:xzz; 
Depois de ter dedicado mais atençâo à sua vida profissional nas ultimas 
semanas, chegou agora o momento em que lhe apetece mais sair com os ami- 
gos. Terâ corn eles uma enriquecedora troca de ideias, o convivio terâ para si 
um outro significado e as actividades que desenvolverem em conjunto dar-lhe- 
ào um grande conforto a nivel mental. A discussào de ideias estarâ na ordem 
do dia, o que darâ ao grupo uma nova dinâmica 

Este nào é, decididamente, o momento para estar sô. Aproveite para 
passar mais tempo corn os seus amigos e para se aproximar deles. E 
uma boa altura para desenvolver uma nova imagem da sua pessoa em 

relaçào a um grupo. A passagem de Vénus por esta casa também estào 
associados acontecimentos inesperados. 

20/02 A'^0/03 

Nesta ocasiào sentir-se-â corn elevado vigor e energia. Voeê 
vai lutar pelos seus direitos corn muita garra e dinamismo, 
nào se deixando intimidai ou ultrapassar por terceiros. 
Grande capacidade de trabalho e de resoluçào de problemas 
adiados. Epoca propensa a acidentes, tenha cuidado. 

Horizontal: 
1 - EM SETEMBRO SÂO NA 

ALEMANHA 1 

2 - LIMIAR; ROMANOS 2 

3 - ROMANOS; NUMERAL 

4 - GUIADO 2 

5 - PODE SER DOGE; 4 

PEDAÇO DE MADEIRA 

(INV.); ALI ^ 

6 - COVIL; NOTA (INV.) 6 

7 - MAGÔA (INV.); OPERE- 

CER (INV.); CONTR. 

8 - SECA; COBALTO (S.Q.) 8 

9 - É ALTERNATIVA; PERI- g 

DA DE BÉBÉ 

10 - PARA BARLAVENTO; 

SÀOS (ANAGR.)  

Vertical: 
1 - ELEITO; 2 - CLARA; 3 - PRECEDIA O REI, ZANGADO; 4 - MOEDA 

DO JAPÀO; 5 - ROMANOS, GORDO; 6 - LETRA GREGA (INV.), MALU- 

CO; 7 - VOGAIS, ALCUNHADO; 8 - ROMANOS, ARTIGO (PL.); 9 - 

AGRESSIVIDADE; 10 - DESPREZIVEL, JARRO (PLANTA). 

As SOLUÇÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 

Horizontals: I-zon, usados; 2- ore, europa; 3- nociva, ap, 4- en, suco; 

5- obstaculos; 6- isento; 7- cai, rima; 8- burro, esop; 9- odio, estio; 10- iao, nu. 

Verticals: 1- zonzo, boi; 2- oro, bicuda; 3- necessario; 4- inteiro; 5- uev, an; 

6- sua, et, eu; 7- ar, suores; 8- do, ul, isto; 9- opaco, moi; 10- sapos, apos. 

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

ÀCTORES : Will Ferrell, James Caan, Zooey Deschanel, Mary 

Steenburgen, Ed Asner, Bob Newhart, Daniel Tay, Peter 
Dinklage 

Género: Comédia Duraçâo: 97 min Director Jon Favreau 

Numa noite de Natal, hâ muitos anos, um pequeno bébé engatinhou 
para dentro do saco das prendas do Pai Natal, durante uma paragem 
num orfanato, sem que ele tenha notado. Sem saber, o Pai Natal levou 
O pequeno bébé para o Polo Norte e quando finalmente o descobriu, 
deixou-o ao cuidado do seu ajudante de confiança, um elf. 
O tempo foi passando e o pequeno bébé tinha crecido e estava agora 3 
vezes maior que qualquer ajudante na oficina do Pai Natal. Assim 
sendo. Buddy decide partir até Nova lorque e procurar as suas ver- 
dadeiras raizes. 
Consegue finalmente encontrar o seu verdadeiro pai. 
A curiosidade é que aparentemente as pessoas de Nova lorque pare- 
cem ter-se esquecido o verdadeiro valor dû Natal. 
Apôs ser confrontado corn toda esta falta de espirito natalicio. Buddy 
decide que serâ ele a salvar o espirito de Natal e ao mesmo tempo con- 
quistar a sua nova familia. 

Cure lançam caixa especial 
em Janeire 

Os Cure estâo a preparar uma caixa espe- 
cial de quatro discos, intitulada Join the 
Dots; B-Sides and Rarities, 1979-2001 (The 
Fiction Years), que deverâ ser lançada a 27 
de Janeiro. Os quatro discos vâo reunir 71 
cançôes numa revisâo dos 25 anos de car- 
reira da banda, mas trazem algumas novi- 
dades que outras compilaçôes nâo tinham 
ainda incluiido como alguns lados B, rari- 
dades e cançôes de bandas sonoras. 
«Quando era adolescente havia dois tipos 
de artistas: aqueles que se preocupavam 
em por qualquer coisa boa num lado B, e 
que eram imediatamente respeitados por 
mim e e pelos amigos; e aqueles que esco- 
Ihiam uma cover para o lado B ou arran- 
javam qualquer coisa que enchesse», expli- 

cou Robert Smith à revista Rolling Stone. 
Mas desde o inicio da sua carreira, os Cure 
se posicionaram na categoria das bandas 
que se preocupavam corn o material que 
disponibilizavam nos lados B dos sens sin- 
gles. «Estou muito orgulhoso corn os nos- 
sos lados B e sempre tomei atençào espe- 
cial», acrescentou Robert Smith. 
Robert Smith fez uma revista a mais de 
quatro mil registos para conseguir reunir 
material para os quatro discos. A acom- 
panhar os discos serâ disponibilizado um 
booklet de 80 pâginas corn comentârios de 
Robert Smith faixa a faixa e fotografias 
inéditas. 
No proximo Verào os Cure esperam editar 
um novo âlbum de originais. 

MARIA RITA 
Entra dlrectamente para o Top 
Quem sai aos seus nâo dégénéra Este é 
O caso da cantora brasileira Maria Rifa, 
filha da famosa Elis Regina, que enlrou 
direçtamente para o 7° lugar do top 
nacional corn o seu primeiro âlbum inti- 
tulado “Maria Rita”. 
Maria Rita diz que as bases do disco 
foram gravadas ao vivo. “Eu tenho a pre- 
ocupaçâo com o orgânico, que sô se con- 
segue corn um clima de palco, ao vivo”, 
defende. O disco também traz uma novi- 
dade estratégica da gravadora. 
Duas müsicas estâo disponiveis na 
Internet, somente para quem tem 
o CD. A ultima faixa, interactiva, 
leva a um site exclusive que per- 
mite o “download” das müsicas 
Estrela Estrela (Vitor Rarail) e 
Vero (Natan Marques/Murilo 
Antunes). “Foi muito dificil reduzir 
o nùmero de müsicas para concluir 
o disco e para mim foi oümo, 
porque nâo préciser matar duas’! 
Achei ôtima essa iniciativa, ainda 
mais vindo de uma muitinacional, 
pois cria um diâlogo maior corn 
um nieio que ninguém divida, é b 
futuro da mûsica”, diz. 
Julio Iglesias também teve uma 
subida significa tiva, abandonando 
o 16“ lugar para se colocar ha 5“ 
posiçâo corn o seu ùltimo trabalho 

“Divorcio”. 
Na tabela de singles “As I Call Up” do 
Mané tem feito sucesso, o que lhe valeu 
desta vez a 3* posiçâo, seguido de “Going 
Under” dos Evanescence, que subiram 
da 14* posiçâo para o 4“ lugar. 
O disco “As Müsicas da Carochinha” 
continuam NO lugar das compilaçôes 
e a merecer também destaque estâ o 
âlbum “Molibeat 2” que subiu para a 4* 
posiçâo. 



22 Quinta-feira, 13 de Novembre, 2003 MiSCELÂIUIA O Milénio 

Quem aner ser Politico?.. 
Como estou no outono da minha 

vida politica - puf!... - hoje abordarei um 
desses temas tabùs, tratados preconcei- 
tuosamente na sociedade portuguesa. O 
que, sô por si, me dâ um certo gozo. 

Quem esta disposto a ir para ministro ? 
E quem diz «ministro», diz outro qualquer 
cargo politico de forte exposiçâo püblica. 

A questâo levanta-se sob vârios pontos 
de vista. 

Comecemos pelo salârio. Os prési- 
dentes dos Governos Regionais 
auferem o ordenado de ministro. Ora, 
porque nâo hâ que fazer segredinhos 
provincianos, informo que, no mês de 
Outubro de 2003, recebi, liquidos, qua- 
tro mil, vinte quatro euros e cinquenta 
e seis centimos. Mais carro 
corn motorista e telefone, façamos as 
continhas todas. 

Do que nâo me queixo, dâ para levar a 
vida que sempre levei, e sobretudo 
porque estou na politica por gosto. Uma 
coisa é nos sentirmos cansados - acho 
que esse direito ainda existe... - outra 
coisa é aquela piegas do «estar a fazer um 
grande sacrificio». Aliâs, desde estu- 
dante, sempre vivi corn pouco dinheiro e, 
nem por isso, deixei de sentir a alegria de 

viver, graças a Deus que me proporcio- 
nou saüde. Alegria, que os «politica- 
mente correctos» qualificam de exotismo. 
Vâo à.... 

Mas, consideremos à generalidade 
dos bons Quadros que o Pais felizmente 
tem. Toda a gente sabe que sâo pagos 
muito acima deste escalâo. E nâo me 
venham corn essa de limitar o leque de 
salârios - nos paises comunistas, até era 
bem o contrario - pois para além de 
igualitarismo irracional, era uma 
maneira de perdermos ainda mais 
Quadros competentes e de piorar a 
economia, agravando a mediocridade 
deste pobre Portugal. 

Aliâs, se cada um tem o direito de exi- 
gir melhores salârios, mas de acordo corn 
o trabalho que presta, é uma piroseira 
estar preocupado a olhar para o salârio 
do vizinho do lado. A velha e patolôgica 
inveja nacional. Todos têm é que auferir 
um minimo que garanta a sua dignidade 
de vida. 

Agora, o Leitor responda. Na com- 
plexidade que é este Portugal, acha que 
muitos estarâo dispostos a largar o que 
auferem, para em bom senso aceitar um 
cargo politico ? 

Mais a mais porque a 
exposiçâo püblica a que um 
politico esta sujeito, faz dele 
um alvo fâcil numa sociedade 
mediatizada, especialmente 
quando as normas vigentes 
permitem o abuso de poder 
pelos meios de comunicaçâo 
dita «social» e defendem mal os direitos, 
liberdades e garantias de cada cidadâo. 

O que significa que à questâo do venci- 
mento, acresce uma perda de sossego 
total. 

E nem toda a gente tem feitio ou 
resistência psicolôgica para andar «à por- 
rada» na praça püblica. 

Isto é, logicamente e de uma maneira 
generalizada, ninguém «chateia» os bons 
Quadros que justamente auferem venci- 
mentos de milhares de contos nas empre- 
sas, nem tinha que «chatear». Ainda bem 
que existera grupos econômicos fortes, 
pois sem eles a economia séria um desas- 
tre, o interesse global de todos e de cada 
um dos cidadâos, séria prejudicado. 

Essa de ser contra os «grandes grupos 
econômicos» desde que as regras do jogo 
sejam observadas, pertence ao reles da 
campanha das perspectivas marxistas e 

saloias. 
Depois, temos as 

chamadas «incompatibili- 
dades». Que devem existir 
nas situaçôes reais em que, 
de facto, contrariam o 
interesse püblico. Mas, 
exagerâ-las, numa ainda cul- 

tura de suspeiçâo pidesca, da quai nâo hâ 
maneira de Portugal se libertar, tal reduz, 
ainda mais, o leque de possibilidades 
para arranjar gente competente e capaz 
para a Politica. 

É o encorajamento da mediocridade, a 
râlé ao poder. 

E, depois, os mesmos que sâo a favor 
de semelhantes constrangimentos idiotas, 
queixam-se das mâs governaçôes e da mâ 
legislaçâoi... 

Que pais ridiculol... 
E se corri o risco antipâtico de abordar 

hoje este tema, é porque jâ nâo vem a 
tempo para mim e, sobretudo, porque me 
irritam os preconceitos, a inveja, a 
desconfiança e a mediocridade. 

A se manter e agravar semelhante ton- 
taria indigena, ainda veremos os titulares 
dos cargos politicos serem recrutados no 
Serviço de Emprego... 

Pedra Comemorativa na sede-social do PCCM 
Nas comemoraçôes do 29°. aniversârio do 
Centro Cultural Português de 
Mississauga, iniciadas no passado fim-de- 
semana -Sâbado e Domingo. No Sâbado, a 
grande noite de Sâo Martinho, com uma 
grande enchente, particularmente de 
jovens, com a animaçâo do conjunto 
Mexe-Mexe. 
No Domingo, teve lugar o descerramento 
de uma Pedra Comemorativa, uma inicia- 
tiva do antigo présidente Horâcio 
Domingos, e oferta de José Melo, propri- 
etârio de Melo's Landscaping e Allstone 
Quarry Products Inc., logo apôs a cerimô- 

nia do içar das bandeiras, com a presença 
do Présidente da Assembleia Ceral do 
PCCM, Raimundo Pavas, o Présidente 
da Direcçâo, Jack Prazeres, do Vice- 
Presidente, Cilberto Moniz, entre outros 
dirigentes, muitos sôcios e, também, 
Monsenhor Eduardo Resendes, José 
Melo e sua mulher Conceiçâo, e o filho 
Peter Melo, "para perpetuar a memôria 
de quantos contribuiram para o sucesso 
do CCPM e que este continue a ser o 
ninho da Comunidade". 
A seguir, no salâo nobre do CCPM teve 
lugar a Missa, celebrada por Monsenhor 

Eduardo Resendes, em memôria dos 
sôcios e amigos que contribuiram com a 
seu esforço e generosidade mas que jâ nos 
deixaram e, naturalmente, por todos os 
présentes que nâo se negam a sacrificios 
para dar continuidade à colectividade. O 
dia prosseguiu com sardinhada e pâo de 
milho, entre outras delicias à portuguesa 
e, também, o grande Festival de Folclore. 
Outra enchente, outro grande êxito para o 
Centro Cultural Português de 
Mississauga. Parabéns. Na prôxima sexta- 

feira, dia 14, "Porto de Honra" e 
variedades com Clemente, Michelle 
Madeira e Tony Rebelo. 
No Domingo, almoço Comemorativo do 
29°. Aniversârio do CCPM, homenagem a 
Monsenhor Eduardo Resendes e baile de 
despedida do Conjunto Português Suave. 
Festas a nâo perder no Centro Cultural 
Português de Mississauga a comemorar 29 
anos de serviços à Comunidade 
Portuguesa. Felicidades. 

JMC/Bemardete Gouveia 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming INTERNACiONAL 

lüiiMlw 

Programaçâo local; 
Di K>RTUGAL SIC INTERNACIONAL 

Jornal da none - 2“ a 6” feira às 19MI0 
Sem fronteiras - 2* às 20h00 
Tribnna do Cidadâo - 3* foira ^ 20h0Q 
Haia Safide - 4“ feira às 201100 

; BancadaCentral-5“feiraàs20h00 
Noticiàrios - Diàrios 

rala Brasil - O’* feira às 20IMI0 
AfriiHHido - Sabado às 7li30 
Laia da Mûsica - Bornhioo às lOliOQ 
eninnomai&. 

Àtençâo Cliibes^ Assoctaçôes e Paroquias 
Ei|lrem 9111 coiitactô com FPtv onde podem promover 

fodp$ os dios os vossos octividodes» 
" ^ Invbm 0$ inlormoçdes vio fox: 

416-537-0144 
Desporto 

Diariamente... 
Passatempos, 
Concursos e 
Entretenimento 

HERMAN SIC 
Dominaos à noîte 

do f.;'o de C-.» 

•Prograïf- “No dia seguinte" • 3" feiro 
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Awards Gala Dinner da FPCBP 
Num dos bonitos salôes do Peaxson 
Convention Centre, em Brampton, 
teve lugar o 23o. Jantar Anual de 
Gala da FPCBP-Federaçâo dos 
Comerciantes e ProHssionais 
Portugueses, e de entrega de 
Prémios de Mérito e de Boisas de 
Estudo, a proflssionais, comer- 
ciantes e estudantes que se notabi- 
lizaram nas universidades. O ano 
do ano da FPCBP foi dedicado à 
celebraçâo das Artes e Literatura. 
O patrocinador oHcial da noite foi 
O Scotiabank, um banco que 
emprega dezenas de luso-canadi- 
anos e serve a Comunidade 
Portuguesa desde os primeiros 
dias. 
Enquanto os présentes se deliciavam com 
um bem servido jantar, decorreram em 
paralelo, varias cerimônias relacionadas 
corn a FPCBP, prémios de reconhecimen- 
to e Boisas de Estudo. Aida neves, Vice- 
Presidente da FPCBP, e apresentadora ofi- 
cial da noite, deu as boas vindas a todos. 
Seguiu-se os hinos de Portugal e do 
Canadâ e, de seguida, a presença do 
Présidente da FPCBP, Ermidio Alves, que 
em breves palavras salientou os projectos 
da federaçào, agradeceu aos patroci- 
nadores e enalteceu os jovens que se salien- 
taram nos sens cursos e que iriam ser con- 
sagrados a seguir corn Boisas de Estudo. 
Ana Bento, do Scotiabank, falou sobre a 
importância de noites como a que estavam 
a viver e da contribuiçâo habituai do 
Scotiabank para tais acontecimentos. 
Aida Neves passou, entào, a chamar os 
alunos premiados corn Boisa de Estudo e 
respectivos patrocinadores. 
Em Medicina, recebeu uma boisa ERIC 
ARRUDA, da Universidade de Toronto, 
corn O patrocinio de Pavas Insurance 
Services e Montepio Gérai. 
EDUARDA BETTENCOURT, estudante 
de Administraçào de Negôcios, corn o 
apoio do Scotiabank. MARISA 
CARDEAL CASAGRANDE, que estuda 
Relaçôes Internacionais, e teve o 
patrocinio de RBC - Royal Bank. MARK 
CARVALHO, estudante de Engenharia, 
na Universidade de Waterloo, recebeu a 
boisa do The State of Rui and Louisa Faria 
Scholarship Fund e Sol Português 
Publishing Inc. 
DAVID CATARINO, aluno de 
Contabilidade e Finanças, também da 
Universidade de Waterloo, com o 

patrocinio de Ferma Food Products 
(Unibell Company Ltd). 
VANESSA CEIA, estudante de Artes e 
Linguas na Universidade McGill, teve 
uma boisa da Academia do Bacalhau de 
Toronto. MICHAEL DA SILVA, da York 
University, aluno de Administraçào de 
Negôcios, recebeu a sua boisa de Lolita 
Gomes do Scotiabank. MILENA DAVID, 
no campo da Educaçâo, é bolseira de Luso 
Golf Fundraising Inc.,por intermédio de 
José Borges. MARK GERMANO, aluno 
de Engenharia Genética e Biotecnologia, 
na McMaster University, recebeu a boisa 
de Luso Golf Fundraiing Inc., das màos de 
Helder Gomes. MELANIE HEN- 
RIQUES, aluna de Ciências Sodais e 
Humanitârias, da Universidade de 
Toronto, recebeu também da Luso Golf 
Fundraising Inc., a sua Boisa de Estudo. 
BRUNO LOPES, aluno de Engenharia 
Mecânica, da Humber College, recebeu a 
boisa de James Cardinal, de Cardinal 
Funeral Homes Ltd. Finalmente, MELIS- 
SA ROSÂRIO, aluna de Artes da York 
University, teve o patrocinio do Banco 
Totta & Açores, por intermédio de 
Antonio Santos. 
No final do jantar. Aida Neves e Ermidio 
Alves fizeram a entrega dos prémios a Bill 
Moniz (Professional Achievement Award) 
; Carlos Botelho, presidenete de Capelas 
Construction (Business Achievement 
Award) e a Charles Sousa (Special Merit 
Award). Foram oradores especiais nesta 
noite especial da FPCBC, o Dr. Artur 
Monteiro de Magalhâes, Cônsul-Geral de 
Portugal e, ainda, o Dr. Duarte Ponte, 
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Secretârio Regional do Comércio e 

Indùstria da Regiâo Autônoma dos 

Açores. 

Fim de festa corn a fantasia e harmonia de 

Kerry Clark, do corpo de baile corn 

Victoria Fodor, Sarah Robicheud, Tanya 

Finddlay, Saye Rauw e Maghan Bourne, 

dança flamenca corn Jorge Miguel e Use 

Gudinho, da mezzo soprano Gisele 

Fredette e o acordeonista Charles T. 

Cozens. Tango, pela dupla Christopher 

Sochnacki & Nadia Fedorova. Uma "Avé 

Maria" pelo violinista Eugene Draw, gui- 

tarrada portuguesa corn Nuno Miller e 

Nuno Cristo e, fim-de-festa corn Taiko 

Drummers, pelo duo Kiyoshi Nagata & 

Aki Takahashi. Parabéns aos responsâveis 

da FPCBP, patrocinadores e todos os 

voluntaries que puseram de pé esta mag- 

nifica noite de gala e entrega de Boisas de 

Estudo. 

JMC 

wÊÊÊmmÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊm 

,J}\atta s^^nçaùvas 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 
1245 DUPONT ST, STE. 35B 
TORONTO, ONTARIO M6H 2A6 

Casa impecâvel, despegada de um lado 
sifio tratada com muito carinho 

Co^iiiha espaçosa em carvalho i um hack- 
splash’, balcào e chào em cerâma .a (.nm 
saXda para o terraço. 3 quartos de caiba, ü 
casas de banho modernas, tijolo m >vo. 
roiquina de aquecimento e ar condii lona- 
tki de utn ano, sistema de alarmi, e 
garagem para 2 carros. Contacte me para 
mais detalhes ou faça uma vi-iia' 

LMHADHIECn: D4I-ZI1-1404 
ESGHTtRM:416-535-8000 • liuc416-539-9223 
EMAK: magoncalves@trabneLcoiii 
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Lisboa, 7 de Novembro de 2003 

Dear Carlos Teixeira 

Foi assim que tantas vezes te tratei nas 
inümeras mensagens electrônicas trocadas 
durante os cinco anos em que contigo 
privei. Soube pelos jornais comunitarios - 
que aqui continuo a receber e a consultar - 
que te vâo fazer um jantar de despedida. 
Como nâo podia deixar de ser, terei que 
mais uma vez dizer “presente” a mais uma 
chamada a acrescentar a tantas outras a 
que nunca faltei. 
Sei que te dirigirâo muitas palavras de 
simpatia e apreço por todo um ciclo de 
vida que ora se fecha para dar lugar a um 
outro que se abre no outro lado da fron- 
teira deste pais imenso. Rodeado que estâs 
de tantos e fiéis amigos, dispensarâs da 
minha parte a declaraçâo pùblica da 
minha mais sincera admiraçâo e que, pes- 
soalmente, tive oportunidade de, por 
diversas vezes, te manifestar. 
Quero apenas aqui recordar aquilo que 
nunca conseguiste esconder desde o 
primeiro momento em que te vi - uma 
paixâo desmedida pela tua amante! Sim, 
digo bem, a tua amante. Aquela que, sem 
pudor e da forma mais descarada, me 
deste a conhecer logo que me foste apre- 
sentado no Consulado Gérai de Portugal 
aquando do lançamento de um dos teus 
livros. Falaste-me delà corn o mesmo 
incontrolâvel entusiasmo dos primeiros 
tempos da vossa relaçâo, a que nâo faltou a 
tese que Ihe dedicaste. 
Sei que nâo estou a cometer nenhuma 
inconfidência porque sempre tiveste a 
hombridade de o proclamar publica- 

mente. Era um devaneio que a 
Zinha te consentia apesar de 
reconhecer o quanto a roubavas 
no tempo que lhe deverias dar. 
Mas foi ela, a tua mulher, a per- 
mitir-te o espaço que à outra 
dedicavas. Ofereceu-te de ban- 
deja uma carta de alforria a per- 
mitir-te tardes e noites passadas 
na sua companhia e as chegadas 
a horas tardias. Um acordo tâci- 
to, dizias tu, para tentares justi- 
ficar pecadilhos que sabias per- 
doados de antemâo. 
Apesar do prazer que desta situaçâo sem- 
pre retiraste, ultimamente revelavas-te um 
pouco decepcionado corn algumas ati- 
tudes delà. Chegaste-me a confidenciar a 
mâgoa sentida por alguma incompreensâo 
imerecida. Falaste-me dos telefonemas que 
recebias a tirarem-te a paz de espirito 
necessâria ao teu trabalho. Confessaste 
que algumas vezes te tinhas arrependido 
de te ter envolvido demasiado; de as coisas 
terem chegado longe de mais; que, âs 
vezes, te apetecia estar algum tempo afas- 
tado delà. Faltaram-te as forças para o 
fazeres. A paixâo foi sempre mais forte e tu 
voltavas a prevaricar corn a mesma inten- 
sidade corn que o fizeras da primeira vez. 
Quiseram obrigar-te a escolher, a 
decidires-te por um lado ou por outro. E tu 
sempre incapaz de o fazer. Subestimaram 
os teus sentimentos porque nâo imagi- 
navam o quanto tu a amavas e quanto nela 
tinhas investido numa relaçâo de tantos 
anos partilhados na alegria e na dor de 
uma vida vivida a dois . Nâo percebiam 
que esta era uma bigamia publicamente 
assumida e por todos reconhecida e con- 

Hz>PPV 
iŸaoûUnŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadà 

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. dôlares e 
$2.125. dôlares, mais taxas, 

respectivamente. Ligue jà! 

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

sentida. Faltou-vos a bençâo 
do casamento, mas sobrou- 
vos, em cumplicidade, o 
mandamento que détermi- 
na “.. nâo séparé o homem 
aquilo que Deus uniu.” E tu 
estâs irremediavelmente 
unido a ela até que a morte 
vos séparé. E sô este acto 
derradeiro vos pode 
apartar, porque tiveste a 
cobardia de reservar para a 
morte aquilo que nunca 

tiveste coragem de fazer em vida - separar- 
te delà! Por isso lavraste em testamento 
que as tuas cinzas regressem à ilha que te 
viu nascer. 
Nessa hora ultima de entrega do teu corpo 
à lava de que foste feito, a tua amante - 
ESTA COMUNIDADE - recusar-se-â a 
dar-te o adeus definitivo, porque sabe que 
continuarâ viva nos livros em que a 
perpetuaste. 
Por isso sei, meu querido amigo Carlos 
Teixeira, que nesta sentida homenagem 
que aqui te fazem, tu, mais uma vez em 
jeito de agradecimento, a elegerâs como a 
mulher primeira da tua vida e para ela irâo 
todas as tuas lâgrimas da despedida. 
Apesar de nâo ser uma fervorosa adepta 
do nacional cançonetismo, apetece-me 
trautear baixinho “afinal havia outra...”. 
Houve sempre, caro amigo, e sei que 
nunca a esquecerâs. 
Envolto num celofane de saudades, leva 
contigo O présente da minha grande 
amizade. 

Aida 
P. S. Esta carta épublicada com a dévida 
autorizaçào do destinatârio. 

Esclarecimento 

Este texto foi enviado a uma pessoa amiga 
em Toronto, corn o pedido de ser lido 
durante o jantar de homenagem ao meu 
amigo professor José Carlos Teixeira. Séria 
a minha humilde forma de estar présente e 
de lhe dar um abraço de despedida. 
A Comissâo Organizadora do jantar 
decidiu impedir a sua leitura, alegando 
tratar-se de uma carta e nâo de uma men- 
sagem e, como tal, constituir um docu- 
mento privado dirigido ao prôprio. 
Face a esta decisâo, de que tomei conheci- 
mento no dia imediato ao evento e 
desconhecendo a constituiçâo da referida 
comissâo, cumpre-me informât do 
seguinte: 
As mensagens enviadas podem assumir a 
forma que o seu autor muito bem entender 
(texto hterârio, poema, carta, telegrama, 
etc.) cabendo-üie a total responsabilidade 
daquilo que escreve. 
Usando do direito à liberdade de 
expressâo, inspirei-me em declaraçôes 
püblicas, vârias vezes proferidas pelo 
Professor Carlos Teixeira, em que chama- 
va à comunidade a sua “mistress”. 
Se se tratasse de uma carta privada teria 
sido enviada directamente ao destinatârio, 
em envelope fechado, e nunca de forma a 
que vârias pessoas (entre as quais os ele- 
mentos da referida comissâo) tivessem 
tido acesso à mesma antes de o prôprio a 
ter lido. 
Lamenta-se, assim, a falta de uma cultura 
democrâtica por parte de quem, 
unilateralmente e numa interpretaçâo abu- 
siva do poder que lhe foi confiado, decidiu 
vetar a sua leitura. 

Casa Pia abre época 
esGolar com regras 
diferentes 
A Casa Pia vai ter novas 
regras de funcionamento. O 
novo modelo éducative vai 
estar pronto em breve para 
entrar em vigor. Sâo vàrios 
os principios orientadores 
para o future, incluidos no 
documente apresentado 
pelo coordenador do 
Conselho Técnico e 
Cientifico, Roberto 
Carneiro. 
As medidas incluem a selecçâo 
rigorosa de educadores e técnicos, 
um maior apoio às familias dos 
alunos, a diminuiçâo do râcio edu- 
cadores/educandos, a criança de 
um programa de prevençâo de 
abuso sexual de crianças e adoles- 
centes e a melhoria da comuni- 
caçâo entre os diferentes colégios 
da Casa Pia e a provedoria. 
”0 Conselho Técnico e Cientifico 
preconiza uma série de iniciativas 
que visem combater liminarmente 
a possibilidade de peorrêneias de 
quaisquer novas agressôes fisicas 
ou abusos morais", disse Roberto 

Carneiro. O responsâvel defendeu 
ainda uma "mudança profunda" e 
frisou que de nada vale "apadri. 
nhar e promover quaisquer alte- 
raçôes cosméticas conjunturais". 
Entre as propostas apresentadas, 
hâ algumas ligadas a medidas con- 
sideradas de urgêneia, enquanto 
outras sâo apenas de prevençâo. 
As corn carâcter de urgêneia 
servem para evitar danos psi- 
colôgicos. As outras pretendem 
evitar que seja necessârio recorrer 
às primeiras. "A Casa Pia nâo 
pode ser destruida pela crise actu- 
al, embora precise de uma grande 
mudança", disse Roberto 
Carneiro. 
Catalina Pestana, por seu lado, 
anunciou a criaçâo, a partir de 
Janeiro, de familias de apoio e 
acolhimento, destinadas a auxiliar 
crianças da instituiçào, abâladas 
pelo escândalo de pedofilia. 
"Poderâo ser familias com ou sem 
filhos, mas corn algum tempo 
disponivel e sobretudo afecto", 
disse a provedora da Casa Pia. 
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Cozinheira corn experiência e empregada de balcao, 
para fora de Toronto. Tel.:905-417-0074. 

Condutor para companhia de construçâo. Contactar 
Carjps Rodrigues. Tel.:416-722-8103. 

Carpintéiros para a construçâo com experiência. 
Contactar Armando. Tel.:416-877-5139 

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

Contactem: 416 604-4555 

Ajudânte para cqzinha de churrasqueira em 
Mississauga, fluente em Português e Inglês. 
Contactar Luis. Tel.;905-272-4459, 

Electricista em regime de full-time e fluente em| 
Inglês. Contactar John. 
Tel.;416-898-8747. 

Empregado/a de balcào em regime de part-time, comj 
alguma experiência para padaria. 
Fluente em Português e Inglês. Tel.;416-534-1107. 

Carpintéiros de acabamentos. 
Cont actar Joe. Tel.;416-569-4217. 

Qoid Star jeweiUjy 

Ouriversaria e Reparaçôes 
em Relôgios de Pulso e de Parede 

Vendu de Ouro Português 
e Artigos 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 visitar o 

OAKVILLE CHIROPRACTIC CENTRE, 
onde tem um exame e relatôrio preliminar 

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

divisào da Alliance Healthcare Professionals. 

232 South Services Road East, Oakville Ont. 

oâ 

estabelecimentos com artigos de qualidade, corn preços i 
acessiveis.-Sintetizou Victor, ao explicar a razâo da aber- > 
tura da DECOR Terminal naquele local e corn os artigos j 
escolhidos para todos os gostos. | 
Desejamos ao casai Marina e Victor Tavares os maiores ! 
sucessos. I 

JMC/Bernardete Gouveia [ 

abertura 
O conhecido comerciante Victor Tavares abriu oficial- 
mente as portas da DECOR Terminal Inc., no 1554 
Dundas St. West, em Toronto, corn uma festa onde nào 
faltaram os petiscos à nossa moda, as bebidas da praxe e 
mùsica ao vivo corn a presença do Trio de Fernando 
Tavares. A simpâtica anfitrià Marina Tavares, com um 
sorriso luminoso, recebia os clientes e amigos na entrada 
principal da DECOR Terminal. Uma sala enorme de 
exposiçào e vendas de mobilias, sofas, tapeçarias, artes 
decorativas, quadros e afins. A seguir, no sobre-piso do 
salào, um espaço corn exposiçào de cortinas, persianas, 
varôes para cortinados e material para as montagens. Na 
cave, variadissimas qualidades e cores de tintas, material 
de pintura, escolha e mistura de tintas. Um serviço com- 
plete de artigos para o lar moderno e requintado. Tudo 
bem exposto, tudo corn qualidade, tudo à medida do lar 
português. Marina e Victor Tavares merecem os 
parabéns de todos nos e o nosso contributo na escolha do 
seu estabelecimento. Aproveitem os preços de abertura. 
Têm muitas e boas prendas para o Natal que se aproxi- 
ma! 
-Jâ era tempo da Comunidade Portuguesa ter 

Vktor TaDores «m amigos. 

DECOR Terminal em festa de 

IncREDicnuS: 
* 1,5 Kg de lulas (frescos) cortadas às rodelas 
* 0,5de gambas cruas descascadas 
(de Madagascar pois sâo as melhores) 

* 2 pacotes de notas 
* 7 copo de vinho branco seco 
* 4 alhos pisados 
* 2 folhas de louro 
* 2 cebolas picadas 
* 3/4 c. sopa de azeite 
* 1 pacote de polpa de tomate dos pequenos 
(quase todo) 

* Salsa e coentros picados 
* 1 cubo de caldo de peixe 
* pimenta prêta moida na ültura 

(OriEECÇflO: 

Frita-se a cebola e os alhos em3 ou 4 colheres de 
sopa de azeite, junta-se o louro, o tomate, a 
salsa, a pimenta e o cubo de peixe. 
Depois deita-se o vinho branco seco e as lulas. 
Tapa-se e deixa-se apurar e cozer as lulas. Se for 
necessârio junta-se mais vinho. 
Quando as lulas estiverem eozidas juntam-se as 
gambas e coze um pouco mais. 
Misturam-se as natas, mexe-se bem e deitam-se 
as lulas num tabuleiro untado de margarina. 
Polvilha-se de uma mistura de queijo ralado 
corn pào ralado. 
Vai ao forno a gratinar mais ou menas meia 
hora. 

Sobremesa: 

Bavaroise Branco 

InCREDIEniES: 

250g de açûcar 

7 ovos 

1/2kg de natas 
* 100g Chocolate para Culinâria 

6 folhas de gelatina 
* 2 colheres de sopa de genebra 

1 copo de leite 

(OMEECÇflO: 
Num recipiente grande, bata as gemas de ovos 

corn a genebra, junte o açûcar e misture bem 

para dissolver a composiçào. 

Coloque o leite num tacho ao lume e dette a 

gelatina sobre o leite quente deixando dis- 

solver bem. 

Em seguida junte às gemas de ovos. 

Bata as claras em castelo, bata também 

as natas e misture ambos corn a mistura ante- 

rior, meta no frigorifico até prender. 

Desenforme e cubra corn o Chocolate para 

Culinâria Nestlé derretido servindo bem frio. 
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Prémios especiais da FPBCP 
Na grande noite de gala da FPBCP, 

onde houve a entrega de Boisas de 

Estudo aos alunos portugueses e 

luso-canadianos que se distin- 

guiram em 2002/2003, nâo fal- 

taram também as habituais dis- 

tinçôes a peonssionais, comer- 

ciantes e industriais, inscritos na 

Federaçâo dos Comerciantes e 

Profîssionais Portugueses. 
Este ano foram distinguidos, Bill Moniz, 
Executive Producer, OMNI Television, 
com O "Professional Achievement Award", 
pelos sens 15 anos de serviços e de elo de 
ligaçâo ente a empresa e a Comunidade. 
Corn O "Business Achievement Award", foi 
premiado Carlos Alberto Melo Botelho, 
Présidente de Capelas Construction que. 

em poucos anos, conseguiu crescer ao 
ponto de empregar hoje 35 pequenos 
empreiteiros num total 150 trabalhadores 
na época alta, propicia à construçâo civil. 
A "Special Merit Award" coube ao 
conhecido e estimado Charles Sousa, que 
foi muito aplaudido pelos présentes pela 
distinçào e pelas suas palavras de "orgulho 
em ser português". 
Na parte final da noite, houve o "sorteio de 
porta" que premiou corn uma viagem e 
estadia na Florida Connie Medeiros, ofer- 
ta de Alves Travel, e com uma viagem a 
Portugal a Nuno Ferreira, cortesia de 
VistaSol Tours. Eugénio Photography 
ofereceu também fotografias a alguns 
premiados. 

JMC 

Bill Moniz. 

Reiatoria de Michigan reveia noues 
dados sobre apagâo 
Um novo relatôrio dos reguladores de 
electricidade de Michigan reveia que 
cabos de transmissào defeituosos em 
Ohio poderâo ter sido a causa principal 
do apagâo de 14 de Agosto que deixou 
cerca dç 50 milhôes de pessoas no 
Canadâ e nos Estados Unidos sem luz. O 
relatôrio, a que ptvirtual.com teve acesso, 
divulga que todos os problemas de trans* 
missâo, que surgiram antes do apagâo em 
Michigan, se iniciaram em cabos e insta- 
laçôes da companhia American Electric 
Power e First Energy, no Ohio. Adianta 

ainda que as instalaçôes de Michigan nâo 
receberam nenhum aviso prévio das difi- 
culdades que estavam a surgir nas duas 
companhias, embora os problemas do 
Ohio tenham surgido duas horas antes 
do apagâo. A comissâo de serviço püblico 
do Estado publicou os resultados de uma 
investigaçâo às causas do apagâo que 
durou 12 semanas. 
Uma équipa de investigaçâo do Canadâ e 
Estados Unidos deverâ divulgar a causa 
principal do apagâo dentro de algumas 
semanas. 

' Criamos fama :: 

pelo nosso peixe sempre 

fresco, de todo o mundo, 

incluindo uma enorme 

variedade de mariscos 

frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

Especiais Visite-nos no 

A CASA DO DOM 
' BACAIHAU ' 

3635 Cawthra Rd. Mississauga (Cawthra e Burnhamthorpe) 

905-270-3198 
todos OS dias 

/ 
snSSSSSSESSfS 

WoRLD-ÜNK COMMUNICATIONS INC. 

Oferece os Rates mais Baixos 
No Canada 

Chamadas Directas 24 horas por dia , 7 dias por semana. 

Para experimentar a qualidade dos serviços 
^ tem 30 minutes GRÂTIS ^ 

[PSïMiDaaiLo.çi 
Ligue para qualquer parte da América do Norte 24 horas por dia, 7 dias por semana por sômente 5.’ i por minuto 

Os grandes beneficios que tem quando se inscrever no nosso programs: 

SÎ Os rates mais baixos para qualquer parte do Mundo 

Bf Nâo tem despesas mensais extras 

Sf Nâo tem contraeîo 

Hl* A factura pode ser paga em qualquer Banco, pela Internet 
pelo telefone, pagamento automàtico ou por cheque, 

Sf Desconto automàtico se a factura for paga directamente 
pelo Banco 

Inscriçâo gràtis 

S( Receba $5,00 em longa distâneia por cada referêneia 
que seja aprovada 

fif Pode adquirir o numéro 1 - 800 - (Toll Free ) 

Desfino 
Portugal 

Hong Kong 
Germany 
Australia 
France 

Switaertand 
Belgium 

Holland 

Venezuela 

24/TRate 
(i.“ g 

■ ■■ 
7 g 

■ üg .. ■ 
Hg 

Hg 

Sg 

Bg 
10 g* 
23 g* 

'A eomov p«o r«t« 
Ot ratm *ia «m W ««suniMs incrwntnio. 
Charrtadu it«»(i»âanais sam «etutarM tèm ratm tifbftntM. 

Também oferecemos internet a começar por $7.®* por mês 

Contacte Jorge Campos 
416-498-4816 Ext 239 ou 1-877-228-3381 

Emitido a 1 de Malo 20Û3. Para os restantes r>8& cKeas corn os côdigos 306.709,867 e 602 as chamadas para a Amédcâ do Norte sâo a 7.â edndmos p<x minuto 
Os rates e es promoç6es podem ser aKeradas sem aviso prévio- Os 30 minutos gràtis apiicam'SS sdmanta para Portugal e América ck) Norte 
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Mantorras vai continuar fora dos rolvados 
polo menos nos prôximos sois meses 
O "drama" de 
Mantorras parece nào 
ter fim. O avançado do 
Benfica tarda em 
regressar aos relvados, 
depots de ter sofrido 
uma lesâo no joelho 
direito, no "derby" 
frente ao Sporting, 
realizado a 15 de 
Dezembro...de 2001. 
Se no intcio as dores 
podiam ser confundi- 
das corn tantas outras, 
a verdade é que a infla- 
maçâo no joelho indi- 
ciava um problema 
bem mais grave do que 
séria de esperar. 
Em Fevereiro de 2002, o ponta-de-lança foi 
submetido a uma intervençâo cirürgica 
que O obrigou a parar por um mês. Em 
finais de Março chegou a jogar frente ao 
Sporting de Braga, mas foi "sol de pouca 
dura". 
Mantorras voltou à "estaca zero", sendo 
obrigado a passar por um novo periodo de 
recuperaçào. O pre\’isivel reaparecimento 
no escalâo maior do futebol português 
ficou adiado para o inicio de época 
(2002/2003), sô que apôs um encontre par- 
ticular frente ao Sintrense, o internacional 

angolano sentiu novamente as tâo indese- 
Jâveis dores. Apôs a segunda "operaçâo", 
em Dezembro, Mantorras prosseguiu os 
tratamentos corn a ajuda do fisioterapeuta 
Antonio Caspar. 
O jogador que saiu do Alverca para a Luz 
esteve nove meses em recuperaçào, na 
perspectiva de voltar a vestir a camisola do 
Benfica, ainda antes do Natal de 2003. 
Contudo, o diagnôstico de um dos 
maiores especialistas espanhôis, Ramôn 
Cugat, nâo deixa margem para düvidas: 
Mantorras estarâ ausente dos relvados, 
pelo menos, nos prôximos seis meses. Isto 
se tu do correr bem... 

Maus resultados ditam 
afastamento do Mario Rois 

Mario Reis jâ 
nào é treinador 
do Cil Vicente. 
A direcçâo do 
clube minhoto 
entendeu dis- 
pensar os 
serviços do téc- 
nico, devido 
aos resultados 
negatives aver- 
bados recente- 

mente que atiraram a équipa para o 13° 
lugar. 
A decisào dos responsàveis gilistas surgiu 
quatre dias apôs o empâte (0-0) cedido em 
casa frente ao Belenenses. De reste, a for- 

maçào de Barcelos nào conseguiu ganhar 
os ùltimos quatre embates na SuperLiga. 
Nos 11 encontros jâ realizados, o Cil 
Vicente conquistou 12 pontes correspon- 
dentes a très triunfos, a très empâtes e a 
cinco derrotas, tende marcado 14 golos 
contra 11 sofridos. 
Para jâ, o preparador fisico, Ruca, vai 
tomar conta da équipa, embora seja 
provâvel a contrataçâo de um novo "timo- 
neiro". 
Mârio Reis foi o quarto treinador a aban- 
donar um clube do escalâo maior do fute- 
bol português, em 2003/2004, depois de 
Artur Jorge (Académica), de Joâo Alves 
(E. Ainadora) e de José Gomes (P. 
Ferreira). 

Os clientes de Kluk Kluck's votaram e deraun a 

sua primaaia aos nossos frangos. Os frangos 

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, Pohro Guizado, Lulaa, Sopas, 

Saladas, Sandes e muito mais! 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENOOMENDAS PEXO TELEPONE: 

905 272-4459 

Fernando Vilhena 
BROKEIR 

Aceito a ^ 
sua casa l 

em troca... | 
Se comprar | 

a sua I 
prôxima 

casa comigo! î 

WM I Sil CISI 
llMIO î 

Um nome de conHança 

416-536-5600 
c®s® à wmm? 

Consulte: www.premoreadvantagerealty.com 

Usando os serviços de Fernando Vilhena este 
paga-lhe o cnsto do advogado até aofîm do ano 

Tapa do Euro 2004 em lisboa 
Troféu em exposiçào à espera de ser 
conquistado por uma das 16 équipas 
Os franceses foram os ültimos a 
levar o troféu para casa. Em 2004. 
logo se verâ que selecçào vai fazer a 
festa. A taça que vai ser entregue ao 
vencedor do Euro 2004 esta em 
exposiçào em Lisboa durante este 
fim-de-semana. 
Os franceses foram os ültimos a 
levantâ-la e hâ muita gente que 
acredita que os prôximos a levar a 
taça serâo os portugueses. Dezasseis 

selecçôes nacionais vào suar as 
camisolas para conquistarem a taça. 
O troféu Henry Delaunay, assim se 
chamava o primeiro secretârio-geral 
da UEFA, foi entregue pela primeira 
vez à Uniâo Soviética, em 1960. 

Vencedor do Euro/2004 
receberà 6,38 milhôes do euros 
o Comité da UEFA esta extrema- 
mente satisfeito corn a organizaçâo 
portuguesa do Europeu que se realiza 
no prôximo ano em Portugal e consi- 
déra «excelente» o trabalho efectuado 
até agora. 
O organismo responsâvel pelo futebol 
europeu esteve reunido durante dois 
dias em Kiev, capital da Ucrânia, onde 
decidiu aumentar o total de prémios 
para 128 milhôes de euros, que depois 
vai ser distribuido pelas équipas que 

disputam a fase final do Euro2004, 
sendo que caberâ a cada équipa um 
minimo de 4,8 milhôes de euros. 
Em 2000, aquando do Europeu rea- 
lizado pela Holanda e Bélgica, o. total 
de prémios a distribuir pelas selecçôes 
participantes rondavam os 76,5 
milhôes de euros. A selecçào que 
ganhar o Euro/2004 receberà um 
prémio no valor de 6,38 milhôes de 
euros, enquanto que o finalista venci- 
do ganharâ 3,8 milhôes. 
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FigOp Boa Morte o Beto 
condicionados no treino 
para o Portugal/Grécia 

Benfica empata na Madeira 
e falha segundo lugar 

Figb, Boa Morte e Beto participaram 
quarta-feira condicionados no 
primeiro treino de preparaçâo da 
selecçâo portuguesa para o embate par- 
ticular de sâbado com a Grécia, que 
contoü corn a participaçâo de apenas 
14 fütebolistas. 
Os très jogadores inte- 
graram a fase inicial da 
sessâo, *‘baptizada” por 
uma chuva miudinha, mas 
abandonaram mais cedo o 
relvado do Estâdio 
Nacional, por precauçâo, jâ 
que todos devem estar 
aptos para o embate de 
inauguraçâo do Estâdio 
Municipal de Aveiro. 
No treino, que constou de 

uma primeira fase fisica e de uma 
segunda em que très jogadores (Rui 
Costa, Déco e PauIeta) testaram a 
finalizaçâo e os restantes estiverain a 
realizar trabalho defensive, faltaram 
ainda très dos 17 eleitos. 

O Benfica falhou a possibiiidade de se 
isolar na segunda posiçâo da Superliga 
portuguesa de futebol, ao ceder um 
empâte 1-1 corn o Maritimo, no estâdio 
dos Barreiros, no Funchal. 
Um golo tardio do avançado Simâo 
Sabrosa, aos 82 minutes, salvou a équipa 
lisboeta de sofrer a terceira derrota na 
prova, que se começou a desenhar quan- 
do o médio brasileiro do Maritimo 
Dinda se estreou a marcar na Superliga 
de 2003/04, inaugurando o marcador aos 
65 minutes. 
O empâte no encontre que colocou o 
calendârio da Superliga em dia permitiu 
ao Benfica ascender à terceira posiçâo, 
em igüaldade pontual com o Sporting de 
Braga, a um ponto do Sporting e a oito 
do lider FC Porto. O Maritimo, que, em 
caso de triunfo, subiria ao quarto poste, 
manteve a sétima posiçâo. 
Simâo marcou o seu sexto golo na com- 
petiçâo, ascendendo ao grupo dos segun- 
dos colocados na lista dos melhores mar- 
cadores, a très tentes do brasileiro Derlei 

(FC Porto), comandante destacado da 
classificaçâo dos "artilheiros". 

Petit operado ao 
ioelho esquerdo 
Petit jâ abando- 
nou a unidade 
hospitalar na 

Parede, onde foi 
submetido a 
uma intervençâo 
cirùrgpca. 
O médio lesionou-se 
no joelho esquerdo 
e vai agora iniciar 
um periodo de recu- 
peraçâo que nunca 
serâ inferior a seis 
semanas. 
O internacional por- 
tuguês sofreu uma 
forte pancada 
durante a partida da 
Taça UEFA, no dia 
6 de Novembro, 
diante do Molde, mas apesar das dores 
continuou em campo até ao apito final. 
Mais tarde os médicos confirmaram a 
gravidade da lesâo que o irâ afastar dos 
prôximos compromissos do Benfica e 
também da selecçâo nacional. 
Assim, José Antonio Camacho tem mais 
um problema para resolver, numa época 
azarada para os encarnados. 
Para além de Mantorras, ausente da 
équipa principal hâ quase dois anos, o 

defesa central Luisâo, contratado no 
Verâo, também estâ fora de combate. 
Fehér, Sokota, Zahovic, Miguel, Tiago e 
Roger sâo apenas alguns dos elementos 
que foram obrigados a parar, apesar de 
nesta altura jâ se encontrarem opera- 
cionais. 
Nuno Gomes, que esteve inactive durante 
alguns meses, foi o ultimo a sofrer um 
infortünio - durante um treino antes do 
jogo corn o Maritimo -, embora se desco- 
nheça a gravidade da lesâo. 

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

J 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
8 

14 
13 
13 
13 
13 
12 

8 
5 
5 
2 

Resultados 
Angrense - Ideal, 4-0 
Barreiro - Operârio, 1-1 

Madalena - Boavista, 6-1 

Santiago - Velense, 2-1 
Miramar - Praiense, 2-3 

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

OMtOKEN ItIC. ” 
Aceitamos encamendaa, 
com especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, coat;eletas, 
galinha grelhada na 
braaa e no espeto, 
saladas e muito maia. 

Ao seruiço da comunidade 905-829-8395 
6DIASP0RSEMANAilASl0AM-8PM • FECHADO A 2^ milA • 6^ FBRA 10AM-9PM 

2828 KmgSWa.y Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

* Na Winston Churchill a sul da QEW * „ 
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SyPERLIGA 
PORTUCUESO DE fUTEDOL PROEISSIOHRL 

V 

EQUIPAS 

FC PORTO 

SPORTING 

SP.BRAGA 

BOAVISTA 

BEIRA-MAR 

BENFICA 

MARiTIMO 

NACIONAL 

BELENENSES 

ACADÉMiCA 

ALVERCA 

RIO AVE 

GIL VICENTE 

MOREIRENSE 

UNIÀO LEIRIA 

GUIMARÀES 

P.FERREIRA 

EST.AMADORA 

elhores 1 larcadores 
J 

11 

11 
11 
11 
11 
10 

10 

11 
11 
11 
11 
11 

11 

11 
11 

11 
11 
11 

V 

9 
7 

6 
5 

6 
6 
5 

5 

3 

4 
4 

3 

3 

3 

3 

2 
2 
1 

E 

2 

1 
3 

5 

2 
2 
3 

0 
5 

2 
1 
4 

3 

3 

2 
3 

0 
1 

D 

0 
3 

2 
1 
3 

2 
2 
6 
3 

5 

6 
4 

5 

5 

6 
6 
9 
9 

M 

25 

19 

12 
12 
20 

19 

10 

19 

15 

12 

12 

13 

14 

8 
12 

12 
5 

G 

S 

7 

14 

9 

5 

13 

10 

8 
11 
17 

14 

12 
11 

11 
15 

20 

17 

20 

28 

P 

29 

22 

21 
20 

20 
20 

18 

15 

14 

14 

13 

13 

12 
12 
11 

9 

G 

4i 

RESULTADOS 

GH Wcoite - Betenenses, B-l 
Maritlmo - Académica 1-2 
Boaviaa - NiuionaL 2-1 
Sporting Braga - Estrela Aniadwa 2-1 
Bio Ave - Uiriâo leirta 3-B 
Beira-Mar - WMa Gulmarâea 2-2 
Ahiarca • Beoilca B-3 
Moreirense - FC Porta 1-1 
Paços Ferreira • Sporting, 1-2 

PRôXIMA JORNADA 

Esuela Amadora - Boavista 
Sporting - Sporting Braga 
Unlia leiria - Paços Farreira 
Benfica - Bis Ave 
Vitiria Gniniaries - AIvsrea 
Aeadimica - Bsira-Mar 
BeloBOBses - Marltima 
FC Pons - Gil Vicente 
Naciooal - Moreirense 

ADRIANO (Nacional) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 

ANTCHOUET (Belenenses) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
SIMÀO (Benfica) 
MANOEL (Moreirense) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 

DÀRIO (Académica) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
"GAÛCHO" (Maritimo) 
"WENDER" (Braga) 
LIEDSON (Sporting) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
SANDRO (Beira-Mar) 
PAULO ALVES (GÜ Vicente) 
"BENNI" (FC Porto) 
EVANDRO(Rio Ave) 
LIEDSON (Sporting) 
ROCHEMBACK (Sporting) 

LIGA. 
" PORTUCUESfl DE fUTEDOL PROEISSIOtIflL 

EQUIPA 

1 ESTORIL 

2 VARZIM 

3 NAVAL 

4 SALGUEIROS 

5 V.SETÛBAL 

6 PORTIMONENSE 

7 OVARENSE 

8 PENAFIEL 

9 SANTA CLARA 

10 FEIRENSE 

11 DESP.CHAVES 

12 FELGUEIRAS 

13 LEIXÔES 
14 MARCO 

15 DESP.AVES 

16 U.MAOEIRA 

17 MAIA 

18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS 

SANTA CLARA - MALA, 4-2 

FELCUEIRAS - OVARENSE, 4-1 

D. AVES - V. SETüBAL, 1-3 

SP. COVILHA - U. MADEIRA, 3-1 

SALGUEIROS - LEIXOES, 3-1 

PORTIMONENSE - PENAFIEL, 1-0 

FEIRENSE - VARZIM, 0-1 

NAVAL - D. CHAVES, 1-0 

ESTORIL MARCO, 3-0 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 

11 

11 

25 
24 

21 
20 
19 

17 

16 
15 

15 

15 
14 

14 

13 

11 

1l 
9 
9 

4 

PRôXIMA JORNADA 

PENAFIEL - SANTA CLARA 

VARZIM - PORTIMONENSE 

D. CHAVES - FEIRENSE 

U. MADEIRA - NAVAL 

LEIXOES - SP. COVILHA 

OVARENSE - SALGUEIROS 

MARCO - FELGUEIRAS 

V. SETüBAL - ESTORIL 

MALA - D. AVES 

Î C *2 *2'*2 *2’ CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - II 

EQUIPA 

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

11 
10 
11 
11 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
11 
11 
10 
10 
11 

28 
25 
24 
22 
17 
16 
16 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
9 
8 
8 

Resultados 
Leça - Lousada, 3-1 
Vilanovense - Freamunde, 1-2 
FC Porto B - Bra^ança, 5-0 
Gondomar - Trofense, 1-1 
Vizela - Lixa, 1-0 
Paredes • Fafe, 1-1 
Infesta - Ermesinde, 2-1 
P. Rubras - D. Sandtnenses, 13 
Sp. Br^a B - Valdevez, 1-0 
Folga: Caçadores Taipas 

12“ Jornada 
Lousada - Sp. Braga B 
Freamunde - Leça 
Bragança ~ Vilanovense 
Trofense - F'C Porto B 
Lixa - Gondomar 
Fafe - Vizela 
Ermesinde - C. Taipas 
D. Sandinenses - Infesta 
Valdevez - P. Rubras 
Folga: Paredes 

EQUIPA J P 

I SANJOANENSE 11 26 
2TORREENSE 11 24 
3 U. LAMAS 11 22 
4CALDAS 11 22 
5 FÂTIMA 10 20 
6 PORTOM. 11 18 
7 SP. ESPINHO 11 18 
8 ESMORIZ 1 17 
9ALCAINS 11 17 
lOOLI.BAIRRO 11 15 
II POMBAL 11 14 
12 PAMPILHOSA 11 12 
13 ACADÉMICA B II 12 
14 OLIVEIRENSE 11 11 
15 AC. VISED 11 10 
16AGUEDA II 10 
17 OLI.HOSPITAL 11 9 
18 VILAFRANQUEN 10 8 
19MARINHENSE 11 8 
2ÜESTARREJA 11 4 

Resultados 
O. Hospital - U. Lamas, 1-2 
Torreense - Âgueda, 2-0 
Oliveirense - Sanjoanense, 0-0 
Alcains - Pampilhosa, 2-4 
Académica B - Caldas, 0-0 
Vilafranquense - Fàtima, adiado 
Ac. Viseu - Pombal, 3-1 
Marinhense - O. Bairro, O-I 
Sp. Espinho - Esmoriz, 1-1 
Portomosense - Estarreja, 3-1 

12* Jornada 
y. Lamas - Portomosense 
Agueda - O. Hospital 
Sanjoanense * Torreense 
Pampilhosa - Oliveirense 
Calclas - Alcains 
Fàtima - Académica B 
Pombal - Vilafranquense 
O. Bairro - Ac. Viseu 
Esmoriz - Marinhense 
Estarreja - Sp. Espinho 

EQUIPA J P 

1 OLHANENSE 11 27 
2 OL.MOSCAVIDE 11 26 
3 MICAELENSE 11 25 
4 BARREIRENSE 11 24 
5 MARiTIMO B 12 20 
6MAFRA 11 18 
7 AMORA II 18 
8 PONTASSOLENS 11 17 
9CAMACHA 11 17 
lOODIVELAS 11 16 
11 LUS. AÇORES 11 15 
12RIB.BRAVA 11 15 
13 V. NOVAS 11 13 
14 ORIENTAL 11 11 
15 LOULEI ANO 11 10 
16 SPOPTING B 12 9 
17 SINTRENSE 11 8 
18 FARENSE 11 8 
19 ST.ANTÔNIO 11 7 
20 PINHALNOVENS 11 5 

A 0 0 
'Î* X* 2* 

Resultados 
Amora - Ribeira Brava, 2-0 
Oriental - E. V. Novas, 1-2 
Maritimo B - Olhanense, 0-1 
Micaelense - Louletano, I-O 
Pinhalnovense - Camacha, 1-2 
Sintrense - Lusitânia, 3-2 
Farense - Santo Antônio, 4-1 
Odivelas - Mafra, 0-1 
Pontassolense - Sporting B, 5-2 
O. Moscavide - Barreirense, 00 

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

^2'*2 *2'-*2'*2' CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Divisao 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 
1VILAVERDENSE 9 22 
2 VALENCIANO 9 18 
3 MONÇÀO 9 18 
4 VIANENSE 9 17 
5 SANDINENSES 9 17 
6JOANE 9 1Ü 
7STAMARIA 9 15 
8 VALPAÇOS 9 15 
9 CABECEIRENSE 9 14 
10 MIRANDELA 9 12 
11 ESPOSENDE 9 9 
12 CERVEIRA 9 8 
13 M. FONTE 9 8 
14 P. BARCA 9 8 
15 MONTALEGRE 9 8 
16 REBORDELO 9 7 
17 RONFE 9 6 
18 AMARES 9 6 

SÉRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 VILA REAL 9 21 
2 A. LORDELO 9 20 
3 FIÀES 9 20 
4 OLIVEIRENSE 9 17 
5 FAMALICÀO 9 17 
6 TIRSENSE 9 15 
7 RIBE1RÀO 9 14 
8T. MONCORVO 9 13 
9 LOUROSA 9 12 
10 CINFÀES 9 10 
11 REBORDOSA 9 10 
12RIOTINTO 9 10 
13 PEDROUÇOS 9 9 
14 CANELAS 9 8 
15 S.P. COVA 9 8 
16 RÉGUA 9 6 
17 NOGUEIRENSE 10 5 
18 P. BRANDÀO 9 5 

SÉRIE C 

CL EQUIPA J P 
1 TOURIZENSE 9 21 
2 TOCHA 9 18 
3 MILHEIROENSE 9 16 
4 GAFANHA 9 16 
5 PENALVA 9 14 
6 S. LAMAS 9 14 
7 ARRIFANENSE 9 13 
8 F.ALGODRES 9 13 
9S.JOÀOVER 9 12 
10 SANTACOMBADE 9 12 
11 U. COIMBRA 8 11 
12CESARENSE 9 10 
13 MANGUALDE 9 10 
14 VALECAMBRENS 9 9 
15 ANADIA 9 8 
16 AROUCA 9 8 
17 SATÀO 8 8 
18A. BEIFA 9 6 

SÉRIE 

CL EQUIPA J P 

1 AERANTES 9 21 
2 SOURENSE 9 20 
3 BENFICA CB 9 19 
4 PENICHE 9 19 
5 LOURINHANENS 8 17 
6IDANHENSE 9 15 
7 RIACHENSE 8 14 
8 TORRES NOVAS 9 13 
9RIOMAIOR 9 12 
10 FAZENDENSE 9 12 
11 CARANGUEJEIR 9 11 
12BIDOEIRENSE 9 10 
13 G.ALCOBAÇA 9 9 
14 BENEDITENSE 9 9 
15 ALQUEIDÀO 9 7 
16 MMNSE .9 6 
17 SERTANENSE 9 5 
18 ALMEIRIM 9 I 

SÉRIE E 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 9 23 
2 ALCOCHETENSE 9 17 
3 PORTOSANTENS 9 15 
4 BENFICA B 9 15 
5 MALVEIRA 9 14 
6 LOURES 9 14 
7 SANTACRUZENS 9 14 
8 SANTANA 9 14 
9 REAL 9 13 
10 MONTIJO 9 13 
lie. LOBOS 9 II 
12VIALONGA 9 11 
13MACHICO 9 11 
14 1«DEZEMBRO 9 11 
15 CARREGADO 9 10 
16 ELVAS 9 7 
17 SACAVENENSE 9 7 
18 BENAVILENSE 9 3 

SÉRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 SIEVES 9 22 
2 ATLÉTICÔ 9 21 
3 VASCO GAMA 9 20 
4 U.SANTIAGO 9 17 
5IMORTAL 9 15 
6 BEIRA-MAR 9 15 
7 DESP. BETA 9 14 
8 FABRIL 9 13 
9 LUSITANO VRS 9 12 
10 ALMANSILENSE 9 12 
11J.ÉVORA 9 11 
12QUARTEIRENSE 9 11 
13 MESSINENSE 9 8 
14 SEIXAL 9 8 
15 SESIMBRA 9 7 
16 MONTE TRIGO 9 7 
17 MOURA 9 5 
18 ESP.LAGOS 9 1 

T 
A 
D 
0 
S 

SANDINENSES - CERVEBU, 1-0 

MONTALEGRE - MCX4ÇAO, 0-1 

AUAREa - CABECEIRENSE, sa 

VOAVERDENSE - M1RANI«LA, 2-1 

REBCKUæLO -ESFOSENDE , 1-2 

RONFE • PONTE QA BARCA, 1-2 

S. MARIA - M. FONTE, 3-1 

VALENCIANO-VIANENSE, 1-1 

VALPAÇ08 -JOANE, 24) 

OLIVEIRENSE - REBORDOSA, 2-1 

C GAIA - NOGUEIRENSE, 2-1 

LOUROSA - RIO TINTO, 0-2 

RGGUA - A. LORDELO, 1-1 

TIRSENSE - S. P. CovA. 3-2 
CINTAES - VILA REAL, 0-2 
FlAES - RBEIRAO, 2-2 
T. MONCORVO • PElMUMfÇCa, 2-2 
FAMAUCAO - P. BRANDAO, 2-1 

AGUIAR BEIRA - CESARENSE, 00 

VALECAMBRENSE ARRIFANENSE, 2-1 

SANTACOUEADENSE - ANAMA, 00 

GAFANHA - MANGUALDE, 2-i 
TOCHA • SAO JOAO VER, I-O 

SATAO - U. COIMBRA, ADUDO 

FORNOS ALGOMtEs - S. LAMAS, 1-1 

MILHEIROENSE - AROUCA, 40 
TouRizENSE - PENALVA CASTELO, 2-2 

AbraniM - Torret Novma, 2-1 
BonedUenM - 
Souruue - Bliloeh'eiiM, 3-2 
Cannguejoint - Abnotrlm, 7-2 
Rio Malor • Seitaaenae, M 
Mlreose - AlqucidSo Sena, 1-1 
Paokhe - Benfica CB, 00 
Rlaclie&M - lzwirlr<K»tv«wi— fcAlfci-i/v 
Faxendeiue - G. Alcobaça, 

T 
A 
D 
0 
S 

BENAVILENSE - VlALONGA, 1-2 
ALCOCHETENSE - C L(»os, 3-2 
REAL - O ELVAS, 1-0 

MACHGO - PORTOSANTENSE, 1-1 

SANTACRUZENSE - SACAVENENSE, 2-1 

CASA PU - LOURES, 20 

I* DEZEMBRO • SAFTTANA, 0-1 

CARREGAOO - Mtmroo, 4-2 
BENFICA B - MALVEIRA, 3-2 

F. BARRQRO • LUSTTANO VRSA, 1-3 
(^ARTEOtENSE - MONTE TRKW, 00 

VASCO DA GAMA - J. ÊvofU, 1-1 
SiLVEs • SEDUL, 1-1 

MOURA • DESFORTTVO BQA, 1-1 

IMORTAL - MBSSINENSB, 1-0 

SESIMBRA - U. SPORT CLUBE, 0-1 

BEIRA-MAR-ALMANSDKNSE, 1-1 

ESPERANçA LAGOS - ATLSTICO, 0^2 
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Azul acinzentado mas azul. 
Pois é, O Moreirense fez uma gracinha ao 
FC Porto no Estâdio lo. de Maio, em 
Braga. Uma gracinha que custou dois 
pontos aos azuis-e-brancos que, mesmo 
"semeando" os pontos, mantêm a 
dianteira na classificaçâo gérai, bem iso- 
lados, diga-se de passagem. 
No Ribatejo, embora corn âgua por todos 
os bordos, o Benfica nâo se afundou e, 
até corn algum brilho, venceu a aguerri- 
da équipa do Afverca, por concludente 
3-0, "encharcando" os pupilos de 
Couceiro. 
A grande surpresa da jornada foi a 
vitôria da Académica de Coimbra no 
Funchal, sobre o Maritime, pela margem 
de 2-0. Uma nôdoa negra, inesperada, na 
carreira maritimista. 

Beira Mar e V. Guimaràes, em 
crescendo, empataram a 2-2, num jogo 
cheio de emoçâo até ao ultimo minu- 
te. O Beira Mar a manter o bom 
momento que atravessa e o Guimaràes 
a mostrar que esta re-encontrar-se. A I 
LIGA précisa deles para animar as 
hostes. Gil Vicente e Belenenses, tam- 
bém empataram, desta feita a 0-0. 
Boavista, Sp. Braga e Rio Ave, 
cumpriram a obrigaçâo de ganhar em 
casa, ao Nacional da Madeira, E. 
Amadora e Uniào de Leiria, respecti- 
vamente. 
Para fechar a jornada, na segunda- 
feira, Paços de Ferreira e Sporting 
lutaram pelos pontos da ordem. Os 
"leoninos" foram mais équipa e mais 

felizes, conquistando os très pontos, 
numa vitôria que se cifrou por 2-1. 
Assim, os mais prôximos adversaries do 
FC Porto, Benfica, Sporting e Boavista, 
subiram uns furos na tabela. Mas, diz a 
"lôgica da batata", é mais fâcil o FC Porto 
manter a distâneia dos persiguidores ou, 
até, aumentâ-la, do que o contrario. 
Na prôxima ronda, a jornada 12, teremos 
varies jogos importantes, corn a incidên- 
cia da maioria dos jogos terem lugar no 
dia 30 de Novembro. Selecçôes nacionais 
e Televisôes a quanto obrigam... 

Assim, teremos; 
E. Amadora-Boavista; Sporting-Sp. 
Braga; Uniào Leiria-P. Ferreira; Benfica- 
Rio Ave; V. Guimaràes-Alverca; 
Académica-Beira Mar; Belenenses- 
Maritimo; FC Porto-Gil Vicente e 
Nacional da Madeira-Moreirense. 
Uns joguinhos para aquecer o ambiente 
e, quem sabe, corn algumas surpresas à 
mistura. Em futebol tudo é possivel, até o 
impossivel... 

JMC 

Oücuirioso Dc sm POIJTUCUîS 
BOB RAPOSO CONV7DA-O A RESPONDER 
SE>L\X.\LMENTE \ ISMA SIMPLES PERGUNTA 
SOBRE FETTEBOL. 

TENTE E G.\NHE VALIOSOS PRéMIOSî 

PERCSUNTA; 
-QUAI O PRIMEIRO JOGADOR PORTUGUES DA 1A. DWISAO A SER Æ 
TRANSFERIDO PARA 0 ESTRANGEIROp # 

Moradæ 

Joaquim Bernardino, Toronto I 
Resp.: Sporting Clube de Portugal 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O Mn.ÉNIO - CONCURSO LIABATT 

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

|A RESPOSTA SERÂ ACETTE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 17 DE NOVEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiais, contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


