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Tel.: 416-537-2993 
191 Geary Ave., Toronto, ON M6H 2C1 

SUNFLOWER BAKERY 
Padaria, Pastelarla e Café 

Nossas especialidades: 
Frango no churrasco • Carne assada 
Lombo de Porco Assado * Costeletas 

* Leitâo à Bairrada * Cabrito Assado 
* Coelho Assado * Peru Assado 

• Arroz de Marisco * Marisco, Peixe 
e Bacalhau. 

Tel.: 416-658-9577 
370 Oakwood Ave. (at Rogers), Toronto, ON 
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sem vértebras 

Bom, as eleiçôes jâ passaram, jâ temos novo 
Primeiro Ministre -dentro do mesmo 
Partido, o Liberal- e, Hcamos na expectativa, 
de novas eleiçôes gérais para o pais. 

Até la, esta tudo normal, correcto, dentro do esplrito 
da Constituiçâo do Canadâ. 
Estarâo todos os canadianos de acordo? Haverâ dis- 
cordâneias? 
Claro, haverâ com certeza um pouco de tudo, como 
em tudo na vida. 
Entâo, vamos aqui nesta "coluna sem vértebras", 
procurar abrir as portas a outras opiniôes, mudanças 
ou sugestôes. 
Nâo havendo grandes diferenças em relaçâo às 
eleiçôes Municipais e Provincials (se as houver, que o 
digam), vamos apenas deixar à vossa dsiposiçâo as 
ideias sobre a eleiçôes Fédérais e estas mudanças 
legais de Lideres e de Primeiros-Ministros. 
Assim, perguntamos; 
-Estâ de acordo corn a actual Legislaçâo que permite a 

mudança de Lider e de Primeiro-Ministro, dentro 
do Partido vencedor das eleiçôes, sem que haja 
VOTO do Povo? 
-Se um Partido muda de Lider 
é porque nâo o serve a 100%. 
Se nâo serve ao Partido nâo 
serve o Pais. Nestes casos -e se 
é Governo- julga que deveria 
haver Eleiçôes Gerais em vez 
de simples mudança de Lider? 
-Pensa que o novo Primeiro- 
Ministro Paul Martin -que 
substituiu Chrétien- servirâ 
melhor o Partido Liberal e o 
Canadâ? 
Estes exercicios de troca de 
opiniôes, sem fanatismes ou 
partidarismos e, acima de 
tudo, sem atitudes de mâ edu- 
caçâo civica, servem para 
compreender melhor a politi- 

ca que nos rodeia, as dificuldades em conseguir 
agradar a todos, e procurar o melhor para todas 

as partes. Nesta onda, façam o favor 
de enviar opiniôes para esta 
coluna, por intermédio do 
E-mail: info@omilenio.com, ou 
por carta endereçada ao 1087 
Dundas St. West, Suite 103, 
Toronto, Ont. M6J 1W9. É 
maçador escrever e "dar" 
opiniôes mas, acreditem, é um 
desabafo salutar e ütil à 
sociedade. Mesmo que con- 
sidéré a sua opiniâo sem 
importâneia, envie-a. 
Discutindo, politizando, ensi- 
na-se e aprende-se. 
VOTOS de boa vontade para 
todos. 

JMC 

Tu Cfl Tu Lft com os 

Olà, gente amiga! 
Jà saiu o senhor Jean Chrétien e entrou o 
novo lider Liberal e Primeiro-Ministro Paul 
Martin. A partir de 12 de Dezembro de 
2003, se nada mudar até là, tem inicio a 
maratona do novo Governo do Canada. 
Para bem de todos nos, que Paulo Martin e 
os sens pares sejam muito felizes. 

Aproximam-se dias muito frios, tempestades, neve, 
etc. Por todo o lado sâo necessârios VOLUNTARIOS 
para ajudar nisto e naquilo. Por exemplo, na Regiâo 
de Peel, onde vivem milhares de portugueses, sâo 
necessârios voluntârios para visitas a pessoas idosas e 
doentes. Que falem português e inglês porque a VON- 
Victorian Order of Nurses, da Regiâo de Peel, tem 
dificuldade em atender os idosos portugueses da 
regiâo por falta de voluntârios/as que falem a lingua. 
Se o amigo leitor tem algumas hora que possa dispor 
voluntariamente, entâo contacte a VON-Peel, por 
intermédio da coordenadora Samina Talat, pelo tele- 
fone: 905 821-3242, ou pelo E-mail: talats@von.ca 
Ajudar o proximo é uma obrigaçâo em qualquer 
altura. Na época do Natal, ainda mais imperiosa essa 
voluntariedade. 

E, prontos!, jâ estamos no Natal. E, o NATAL DA 
CRIANÇA PORTUGLFESA, numa organizaçào con- 
junta da Casa do Alentejo e da CIRV-fm, dedicada às 
crianças portuguesas mais carenciadas, estâ à porta, 
corn muitos brinquedos e um delicioso lanche ofere- 
cido pelas Padarias e Pastelarias Nova Era, um 
grande marco no fabrico de pâo e pastelaria fina. 
A festa das Crianças terâ lugar na Casa do Alentejo, 
no Sâbado, 13 de Dezembro, às 15h00. As familias 
devem registar os sens filbos corn idades compreen- 
didas entre um mês e os 9 anos de idade, na sede- 
social da Casa do Alentejo, 1130 Dupont Street. 

Informaçôes pelo telefone: 416 537-7766. 
Esta festa tào tradicional deve-se à gentileza de: 
Montepio Gérai, Nova Era Bakerj, Newport Fish 
Importers, Azores Car Sales, Arco Iris Construction, 
Joel da Naia Immigration Counsel e Top Line 
Roofing & Sheet Metal. Som a cargo de TNT 
Productions. CIRV-fm transmitirâ em directo o acon- 
tecimento, entre as 17h00 e as 19h00, com actuaçôes 
de vârios e valiosos artistas locais. 
Mamàs e papâs, inscrevam os vossos filhos... jâ! 

Ah, mas o Natal do Idoso estâ também ' a bâter à 
porta! O First Portuguese C.C. Centre realiza o seu 
"II NATAL DO IDOSO", Domingo, dia 7 de 
Dezembro, no Mod Club Theatre, no 722 College St., 
pelas 15h00. Uma festa absolutamente gratis, corn 
Teatro, folclore e intérpretes locais, corn o apoio espe- 
cial de CIRV-fm/FPtv e O Milénio, entre outros. 
Actuarào, corn apresentaçào de José Carlos Cardoso, 
Grupo Coral do First Portuguese Seniors's Centre, 
Teatro corn Alunos da Escola do First Portuguese, os 
intérpretes Helder de Oliveira, Mara Tavares, Mikâ, 
Minah Jardim, Tony Tabu e Steve Vieira. No fado, 
actuarào, Luciana Machado, Fernanda Dinis, Mârio 
Jorge e Vitor Manuel, acompanhados por Antonio 
Melo e Gabriel Teves. 
Todos os idosos portugueses sâo convidados a 
inscreverem-se para terem direito a uma prenda de 
Natal. Mais informaçôes, com Maria Tavares: 
416 531-9972/71. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontârio, a Casa do Alentejo de Toronto e uma 
Comissâo de Voluntârios, assim como vârios patroci- 
nadores, levam a efeito, Sâbado, dia 22 de Noverhbro, 
pelas 19h30, um Jantar de Angariaçâo de Fundos a 
favor da CANADIAN CANCER SOCIETY, na Casa 
do Alentejo. 

Irâo participar vârios artistas locais que, como sem- 
pre, disseram sim a esta nobre iniciativa. Para mais 
informaçôes e réservas: 
Casa do Alentejo 416 537-7766, ou ACAPO 
416 536-5961, ou 416 703-3553. 

Très colectividades luso-canadianas em festa de 
aniversârio. 
O F.C. Porto de Toronto comemora os sens 16 anos 
de existência corn um fim-de-semana em cheio. Corn 
a presença de dois convidados muito especiais, as ex- 
estrelas do futebol "portista" Paulinho Santos e Rui 
Barros, a Direcçâo do FC Porto de Toronto realiza 
um "Porto de Honra" na sede-social, sexta-feira, Dia 
21, corn inicio às 19h00. Sâbado, dia 22, pelas 19h30, 
Jantar Comemorativo do 16o. Aniversârio no New 
Casa Abril Restaurant. Para réservas contactem Lina 
Pedrosa: 416 988-2896. 
A comemorar 30 anos de actividade estâ o Vitôria de 
Setübal Club of Toronto, corn um "Porto de Honra" 
pelas 20h00, na sede, dia 21, e Jantar de Aniversârio, 
no dia imediato. 
Para informaçôes e réservas: 416 534-4417. 
Também em festa de aniversârio, o Grupo Folclôrico 
de Bailados e Cantares de Sâo Miguel de Toronto, 
que realiza o Jantar Comemorativo do 15°. 
Aniversârio, no Dundas Banquet Place, Sâbado, dia 
22, corn inicio às 19h30. 
Para informaçôes e réservas, contactem o fundador 
Miguel Correia: 416 603-0869. Parabéns ao FC Porto 
de Toronto, ao Vitôtria de Setübal e ao Grupo 
Folclôrico de Sâo Miguel, pelo muito que têm dado 
aos portugueses radicados no Ontârio. Felicidades! 

É sempre um prazer enorme ter corn a vossa com- 
panhia. 
Até p'râ semana. 

JMC 
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Para cumprir as matas o Boverno 
tem de arrecadar sais mil milhâes 
de auras até ae fim de ane 

O défice do sub-sector Estado jâ estâ 
nos 5,3 por cento, atingiu pouco mais 
de 7 mil milhôes de euros, o que repré- 

senta um agravamento de 40 por cento, 
face ao mesmo periodo do ano passa- 
de. No espaço de dez meses a despesa 
corrente aumentou quase très e meio 
por cento. 
Os impostos indirectes cairam seis e 
meio por cento e as receitas de IRC 
desceram mais de 20 por cento. Para 
cumprir as metas traçadas o ministério 
de Ferreira Leite vai ter de arrecadar 
até ao fim do ano seis mil milhôes de 
euros. 
Entre Janeiro e Outubro a despesa cor- 
rente do Estado aumentou 3.4 por 
cento, enquanto as despesas corn pes- 
soal subiram dois por cento. O maior 
aumento foi para os subsidios que 
cresceram mais de 20 por cento. 
Comparativamente aos primeiros dez 
meses do ano passado, verifica-se um 
agravamento do défice em cerca de 
dois milhôes de euros (40,6 por cento). 

Vendedores contra abertura 
tardia do MARI 
Os comerciantes de peixe estâo em 
proteste contra o novo horârio de 
fimeionamento da Iota. A subida 
significativa dos preços e a abertu- 
ra do mercado abastecedor da 
regiâo de Lisboa (MARL) às 2h00 
tem sido motivo de muita polémi- 
ca entre os vendedores que prome- 
tem nâo cessar corn os protestes. 
A transferêneia do comércio de peixe para 
o Mari, apôs o encerramento da 
Docapesca de Pedrouços, hâ cerca de 15 
dias, instalou a insatisfaçâo entre os 
vendedores. 
A subida substancial dos preços e a 
mudança do horârio da venda de peixe da 
meia noite para as 2h00 sâo os principais 

motivos do protesto verificado entre os 
comerciantes de peixe. 
"Hâ pessoas que vêm do Alentejo, muita 
gente que vem de bastante longe, têm uma 
caminhada pela frente para fazer e essas 
pessoas quando chegam aos mercados sâo 
sete e oito horas da manhâ", queixou-se 
uma das retalhistas de peixe quanto à 
necessidade dos vendedores terem de se 
deslocar, antes de seguirem longas via- 
gens, para obterem algum peixe. 
Na base dos protestos estâo ainda os con- 
séquentes prejuizos na boisa e na vida dos 
retalhistas que prometem continuar a 
manifestar-se até que o mercado abaste- 
cedor de Lisboa opte por outro tipo de 
regras. 

Foto da semana 

11 
lATE INGLETSENCALHA NA PRAIA DA NAZARÉ 
O iate inglês “Dream or Two”, com 11 metros encalhou na praia Stil, junto ao porto 
de abrigo da Nazaré, durante a madrugada, estando os quatro tripulantes livres de 
perigo. 

Incidente ne Porte 
resnita numa 
pessoa ferida 

Um agente aposentado da PSP feriu a 
tiro um homem no Bairro S. Vicente de 
Paulo, em Campanhâ, ao ser ameaçado 
por um grupo de sete pessoas, disse à 
Lusa fonte da PSP/Porto. 
De acordo corn a policia, tudo aconteceu 
cerca das 02hl5, depois do aposentado ter 
sido ameaçado pelo grupo. Nessa altura, 
"o agente aposentado efectuou um disparo 
contra um dos individuos e fugiu", disse a 
fonte da PSP/Porto acrescentando que, 
apôs a fuga, cinco elementos do grupo 
foram atrâs do agente, exigindo-lhe que 
fosse pedir desculpa ao ferido. 
"Quando o aposentado foi pedir desculpa, 
os individuos roubaram-lhe a pistola e 
agrediram-no a pontapé e murros", 
explicou a PSP. 
O homem ferido e o poheia acabaram por 
receber assistência hospitalar e o caso jâ 
foi entregue à Policia Judiciâria. 

Portugal é o 
pais da UE onde 
menossefuma 
Nem tudo sâo mâs noticias para Portugal. 
Portugal é o pais da Uniâo Europeia corn 
menos fumadores. Nos ültimos dez anos, 
os portugueses têm consumido menos 
tabaco, mas o nümero de mulheres que 
fumam continua a aumentar, de acordo 
corn as estatisticas divulgadas pelo 
Conselho de Prevençâo do Tabagismo 
(CPT). 
Segunda-feira celebra-se o Dia Nacional do 
Nâo Fumador e Portugal pode orguUiar-se 
de ser o pais corn menos fumadores na UE. 
Valores apurados pelo Serviço 
Otorrinolaringologia do Hospital de Sâo 
Joâo do Porto indicam que apenas 16,6% 
dos portugueses fumam, dos quais 23,3% 
sâo bomens e 10,6% mulheres, verificando- 
se uma reduçâo do consumo de tabaco. 
Os Inquéritos Nacionais de Saùde realiza- 
dos nos ültimos dez anos concluiram que 
20% dos portugueses eram fumadores, 
tendo havido uma reduçâo de quase 4%. 
Entre os fumadores, os homens continuam 
a fumar mais que as mulheres, mas esse 
consumo tem vindo a decair. Dos 30% 
verificados na ultima década, quase 7% 
deixaram de fumar. 
Em relaçâo às mulheres tem existido o con- 
trârio. Cada vez hâ mais pessoas do sexo 
feminino a entrarem no mundo do tabaco. 
Em 1987, apenas 5% fumava, em 1996, os 
numéros aumentaram para 6,5%, em 1999 
jâ eram 7,9% e agora jâ ultrapassaram os 
10%. 

^jHanueâ 2a J^iûoa 
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Aprecie coin Ele uma s£ila de jantar para a ceia de Natal. 
E, também, um quarto de casai a condizer corn a sala de jantar. 
O Pal Natal tem ainda para si uma sala de estar, um quarto 

de cama, um sofa, sala de jantar... 

E,tome nota: 
pode comprar tudo isto e sô começar a pagar em 2005. 

0 pr6prio Pai Natal se surpreendeu: 
-Comprar tudo isto e começar a pagar em 
2005? Mas, se estâo jâ a dar tudo, o que 
estou eu fazer aqui? 

Neste Natal a ARTNOVA tem tanto 
para dar que nem o Pai Natal 
consegue dar mais. Visite a 
Artnova e pague sô em 2005. 

VISITE JA A ARTNOVA FURNITURE PLUS 

liluuJ üL j'Jb'ûij yjjj /uyiujiu 
416-53S-1133 



O Milénio Quinta-feira, 20 de Novembro, 2003 SAÙOE 

SAÜDE EM SUA CASA 

PARA QUE A FERTIIIDADE NAO SEJA SOFRIMENTO 
O homem ao conseguir domi- 

nar as forças adversas da natureza 
fîcou com um instinto de repro- 

duçâo exagerado; por isso o seu 
excesso de fertilidade tem de ser 

controlado, nâo sô corn disciplina 
e por vezes sacrificios pessoais, 
mas também corn a ajuda de méto- 

dos artifîciais. Se assim nâo fîzer, 
os estados de miséria e infelici- 
dade que, apesar do avanço da 

nossa civilizaçâo ainda hoje exis- 
tem em quantidades inaceitâveis, 

terâo, corn o aumento incontrola- 
do da populaçâo, consequências 
severas e imprevisiveis. Os esforços 
e técnicas pessoais para prevençâo 
da gravidez, incluindo os métodos 

anticoncepcionais modernos, 
foram apresentados em detaUie no 
ultimo artigo do MILÉNIO*. Hoje 

vou descrever os métodos cirûrgi- 
cos. O conhecimento destes méto- 

dos é de grande importância, pois, 
para a maioria das pessoas e 
casais, os métodos anticoncep- 

cionais sâo essenciais para que a 
fertilidade seja uma felicidade, e 
nunca um sofrimento. 

A maioria dos métodos anticoncep- 

cionais, executados por processos 

operatôrios, sâo de carâcter perma- 

nente. A vasectomia, uma operaçâo de 

esterilizaçào que consiste no bloquea- 

mento cirùrgico dos dois canais 

deferentes que ligam os testiculos às 
vesiculas seminais, é feita no escroto do 

homem corn anestesia local. Embora a 

funçâo sexual, incluindo o prazer da 

ejaculaçâo, seja depois da operaçâo 

perfeitamente normal, o sémen ejacula- 

do nâo contem espermatozôides e nâo 

pode fecundar. O casai, ao optar pela 

vasectomia, uma operaçâo simples e 

sem complicaçôes perigosas, pode evi- 

tar os perigos da anestesia gérai, e a 

irreversibilidade, praticamente total, 

da esterilizaçào cirürgica na mulher. 

A primeira operaçâo de esteriliza- 

çâo na mulher foi a ligaçâo das 

trompas, pela quai os dois oviductos 
sâo cortados numa operaçâo de barriga 

aberta. Hoje faz-se geralmente uma 

operaçâo mais simples utilizando um 

aparelho, o laparoscôpio, pelo quai o 

cirurgiâo ginecologista visualiza o inte- 

rior da barriga produzindo um blo- 

queio em ambas as trompas por coagu- 

laçâo eléctrica. A coagu- 

laçâo das trompas nécessita 

apenas de dois pequenos 

cortes na zona do umbigo e 

baixo ventre e, se nâo acon- 

tecerem as raras mas pos- 

siveis complicaçôes, como a 

hemorragia, nâo é 

necessârio â mulher ficar 

internada no hospital. 

A explicaçâo e conscien- 

cializaçâo das causas e 

efeitos duma gravidez inde- 

sejâvel, assim como o conhecimento 

dos métodos e sua eficiência na pre- 

vençâo da gravidez, devem ser ensina- 

dos, o mais cedo possivel, a todos os 

adultos, sobretudo à mulher jovem 

depois da puberdade. Isso poderâ evi- 

tar, sobremaneira, situaçôes dificeis e 

dolorosas na saüde e felicidade pessoal 

e familiar, ou soluçôes controversas e 

muitas vezes perigosas, como a termi- 

naçâo da gravidez. O aborto, muitas 

vezes, pode ser a ünica libertaçâo 

misericordiosa de quem, corn gravidez 

infeliz por falta de conhecimento, tem 

a vida num inferno. Nécessita essa pes- 

soa compaixâo, como ensinou Cristo? 

Ou tem, segundo os 

dogmas e contradiçôes da 

religiâo, de continuar em 

miséria e sofrimento? 

Neste dilema intelectual 

do direito â vida, domina- 

do tantas vezes por fortes 

emoçôes, onde estâ o seu 

componente essencial: o 

direito â felicidade? Onde 

estâo, para quem deixa a 

soluçâo dessa miséria 

entregue a mâos sujas e 

criminosas da ilegalidade, os principios 

cristâos do dô e piedade perante o 

sofrimento! 

* Para uma informaçâo mais com- 

pléta sobre a prevençâo da gravidez 

aconselho a leitura do ultimo artigo no 

jornal Milénio, ou a leitura do livro 

SAÜDE NO CICLO DA VIDA onde 

este assunto é abordado, de forma clara 

e compreensivel para a maioria das pes- 

soas, juntamente corn muitos outros 

assuntos de grande importância para a 

saüde pessoal, familiar, e colectiva. 

Nâo percam a grandiosa passagem de ano de Roberto 
Leal e sua magnifica Banda no fabuloso salao 
Mississauga Convention Centre, corn um requintado 
jantar -corn Bar inclutdo-, 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 familiares. 

aos sQïhtiasQ) 
Mississauga Convention Centre, 75 Derry Road, West, em Mississauga. 
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lançamento sem o ser 
De “Peeta sem saber 1er” 
Foi-me apresentado 
O poeta popular, 
Abilio Cipriano 
Marques, em 
Outubro. Acedi jun- 
tar-me ao lançamen- 
to do seu livre, 
“Poeta Sem Saber 
Ler”, corn o John 
Santos, amigo de 
longa data do autor, 
e a Ana Jülia Sança, 
poétisa. Nâo pude prometer fazer mais do 
que contactar os média e fazer uma apre- 
sentaçâo do livre, tende assumido portan- 
te uma pequena parte da tarefa, que estas 
coisas dâo um trabalhâo. Lugar combina- 
do - a Casa das Beiras - que se pensou ser 
mais apropriado dado que o poeta nasceu 
na Pampilhosa da Serra e viveu perte do 
Fundâo. Sô que eu ignorava que o Sr. 
Abilio nâo conhecia a Casa das Beiras 
nem esta o conhecia a ele... Mas estou 
a adiantar-me na histôria. A data fora 
escolhida, dia 14 de Novembre, para nâo 
competir corn a noitada de Sâo Martinho 
da dita casa, no serâo seguinte, neste clube 
que tem umas instalaçôes énormes e um 
rancho folclôrico a preceito. 
Chegou o serâo do lançamento do livre 
“Poeta Sem Saber Ler”. Encontrâmo-nos 
cedo no lugar para combinarmos o pro- 
grama do lançamento. Logo ai o prési- 
dente, o Sr. Joâo Santos, nâo obstante nos 
ter preparado o salâo, nos desenganou: s6 
previa estarem présentés os membres do 
rancho que ensaiavam para a grande festa 
do dia seguinte. 
O Sr. Abilio, por seu lado, tinha sido hos- 
pitalizado, sendo doente do coraçâo, e nâo 
pode contactar o seu circule considerâvel 
de amigos e conhecidos, tirando o fadista 
Mario Jorge, jâ que familiares nâo os tem 
em Toronto. Confesse que vimos o caso 
mal parado. Nesta comunidade tâo rica de 
eventos celebratôrios e culturais, um 
lançamento de livre nâo atrai, sô por si, 
nem estranhos nem os meios de comuni- 
caçâo, especialmente numa sexta-feira à 
noite. 
Arranjâmos a mesa de honra, desencaixâ- 

mos os hvros, e pusemo-nos à espera. 
Pensei corn os meus botôes que, se às 8 e 
30 ou as 9 nâo chegasse ninguém, 
adiariamos o lançamento. Mas eis que às 
7 e 30 em ponto chegou um jornalista! 
Felizmente nâo vinha apressado, ele com- 
preendeu, falou muito connosco - 
primeiro série, como é o seu costume, 
mas depois rimo-nos bastante. Falâmos 
um pouco de tudo, das eleiçôes munici- 
pals que tiveram lugar esta semana, de se 
estar bem ou nâo na nossa pele como imi- 
grante - onde se vive melhor, em Lisboa 
ou em Toronto... Ai o jornalista e o Sr. 
Abilio discordaram amigavelmente. O 
primeiro sente-se melhor em Lisboa, o 
poeta em Toronto, apesar de conhecer e 
amar Lisboa como as palmas das mâos de 
uma amante... O jornalista riu corn deleite 
ao 1er alguns dos 20 poemas sobre Lisboa 
e a Ribeira. Tiraram-se fotos, fizemos de 
conta que se discursou sobre o livro. 
Preparâvamo-nos para “levantar tenda” 
depois do senhor sair. 
Ai mas nâo, eis que chegou uma reporter 
seguida de cameraman, bonita e elegante, 
pedindo desculpas pelo atraso. Corn 
câmcU'a de filmar tinhamos que ter mesmo 
um lançamento. Advertimo-la, rindo corn 
alivio desta vez: “por favor nâo deixes o 
teu cameraman apontar para as cadeiras 
vazias do salâo!” A Ana e eu fomos à 
procura de espectadores no andar de 
cima, no restaurante e sala de jogos. 
Membros do rancho tomavam o seu café 
ou refresco antes do ensaio. Pedimo-lhes 
encarecidamente que descessem. Fizeram- 
nos essa gentüeza. O autor foi entrevistado 
diante da câmara, connosco à sua volta, de 
pé. Declamou dois dos poemas que sabia 
de cor. Aplaudimos e soâvamos a muitos. 
Decididamente que se estava a fazer um 
lançamento ao invés... Corn uma câmara e 
uma düzia de convivas pode-se fabricar 
um evento genuino! 
A pequena audiência sentou-se e lâ lemos, 
de verdade, os nosso textos, a Ana e eu, o 
autor sentado na mesa de honra, de aspec- 
to digno, e até janota, para os seus 74 anos, 
a lâgrima no olho. Depois, enquanto 
esperâvamos pelo frango, o Sr. Abilio 

declamou mais um 
poema para agradecer 
à Casa das Beiras a 
disponibilizaçào do 
local. E até se chegou a 
fazer fila para as dedi- 
catôrias! O Sr. Abilio 
que assina corn dificul- 
dade, comentou que 
lhe custava muito 
mais assinar do que 
compor versos. 
Mas afinal, ninguém 
se lembrou de trazer 
uma mâquina fotogrâ- 
fica? (Decidi nesse 
instante comprar uma 
de bolso que me acom- 
panhasse por todo o 
lado...) O dinheiro 
recolhido deu para 
para pagar o frango, 
nada mau. O homem 
do som ofereceu-se para por uns fados 
como mùsica de fundo, mesmo apropria- 
do porque o poeta é grande aficcionado do 
fado que é o tema de vârios dos seus poe- 
mas. Lentamente o frio e o vazio da 
grande sala tinham sido superados pela 
mùsica, pelo calor humano e pelo bom 
humor. 
Os membros da Casa, sentados à volta do 
présidente, riam corn agrado ao folhear o 
hvro e pediram ao autor que déclamasse 
um par deles durante a grande festa de 
Sâo Martinho, no dia seguinte. Na festa 
havia de vender um pacote de livras, o que 
efectivamente aconteceu, dado que a festa 
contou corn quase 300 participantes. O 
poeta protestou, e nos sabiamos que estava 
a ser sincero, nâo era o dinheiro, era fazer 
conhecer o que tinha para dar, que era 
tanto! Tem cerca de 800 versos lâ em casa, 
ditados a amigos e familiares. Sô esta 
semana em que esteve recolhido em casa, 
compôs sete. Mas desta vez ditou-os para 
um gravador, inovaçâo que lhe vai poupar 
muito esforço de memôria até que encon- 
tre quem lhe possa escrever os versos. 
“Ataeâmos” o frango e duas garrafas de 
vinho. Entretanto ia chegando a gente 

moça do rancho para o ensaio. 
Convidaram-nos para ficar para o 
ensaio. O poeta aproveitou a boleia do 
John Santos para recolher a casa. Ainda 
convalescente, tinha sido muita emoçâo 
para uma noite sô. Nôs, mulheres - a 
Ana, a Manuela Cordeiro e eu - ficâmos 
a curtir o rancho. O senhor Vitor das 
castanholas, que nos tinha agradecido 
por o termos convidado a assistir ao 
lançamento, quis retribuir a gentileza, 
encorajando-nos a cantar a lado da 
Glôria, uma das cantadeiras. O que fize- 
mos. Descobri corn delicia que ela e um 
dos acordeonistas (cujo nome me 
escapa) sâo micaelenses! Que os dançari- 
nos sâo moços, moças e meninos canadi- 
anissimos que dançam o vira corn graça. 
Adorei este derrubar de barreiras 
regionais e etârias, este improviso, este 
poeta que nâo sabe escrever, este lança- 
mento do livro que quase o nâo foi... Mas 
que bateu certo afinal. Alguém vela por 
ti poeta! 
“Poeta Sem Saber Ler” encontra-se à 
venda no Portuguese Bookstore. 
Comente para ijanuario@oise.utoronto.ca 

nda Januârio 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salaries, trabalho estàvel. 
Contacte ja 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 
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Dr. Duarte Ponte no Jantar de Gala do FPDCP 
Foi paj*a nés uma agradavel sur- 
presa encontrar o Dr. Duarte José 
Botelho da Ponte, Secretario 
Regional da Economia da Regjâo 
Autônoma dos Açores, no Jantar 
de Gala da FPBCP e de entrega 
de Boisas de Estudo a jovens uni- 
versitârios portugueses e luso- 
canadianos. 
Nâo enjeitamos a oportunidade de 
"desviâ-lo" dos sesus afazeres para 
procurârmos dar aos nossos leitores a 
razâo da visita e, também, algumas novi- 
dades dos Açores. 

JMC - Como surgiu, subitamente, esta 
deslocaçâo a Toronto? 
Dr. Duarte Ponte - É sempre uma ale- 
gria estar em Toronto, sobretudo numa 
sessâo de apoio à juventude e de 
reconhecimento pelas pessoas que durante 

a sua vida tiveram êxito na sua carreira. 
Os Açores gostam de estar perto da sua 
comunidade que aqui esta radicada neste 
pais, sobretudo que a juventude esta a pro- 
gredir nos sens estudos e tornando, nesta 
terra, a Regiào Autônoma dos Açores 
cada vez mais protegida. 
JMC - Naturalmente que sô veio para 
estar présente no jantar da FPCBP, mas a 
sua presença por câ tem sido notôria. Fâ- 
lo pelo facto de se aproximarem as 
eleiçôes regionais ou existe algo mais que 
o prende a esta “décima ilha”? 
Dr. Duarte Ponte - Vim câ porque a 
secretaria regional da economia esta a 
apostar fortemente no Canada. Em 
Agosto, foi feita uma grande promoçâo 
corn um operador turistico canadiano. Dai 
que estou câ para ver o decorrer desta 
promoçâo, os efeitos que estâ a ter nos 
diferentes agentes de viagem, pre- 

tendemos que o mer- 
cado canadiano tam- 
bém visite os Açores e 
pensamos que este 
pais possa ser um mer- 
cado muito intéres- 
sante para os Açores? 
JMC - Jâ existem 
reacçôes a esse 
projecto? 
Dr. Duarte Ponte - 
Sim. Jâ apareceram os 
primeiros turistas 
provenientes do mer- 
cado canadiano, mas 

Uma estaçâo termina, logo uma outra começa. ^ 
Pasqualino, orguihosamente, apresenta a nova 
ccâecçSo de Outono de 
Hugo Boss 
PalZikri 
Cinque 
e s^atos italianos de Jonston & Mtirphy y 

34 CuNTON ST. mesmo a sul da 

CoUege - TEL: 416.533.3923 

&MA1L: FRANK@PASQUAUNO.CA 

Pasqualino - mais do que uma loja de artigos para . 

homem, é uma forma de vida! 
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pensamos que pode crescer muito mais, o 
que faria corn que os Açores tivessem mais 
ligaçôes corn o Canadâ, o que, por outro 
lado, também viria a aumentar e facilitar 
as nossas ligaçôes corn a nossa comu- 
nidade aqui radicada. 
JMC - Como analisa o panorama da 
Regiâo Autônoma dos Açores, neste 
momento? 
Dr. Duarte Pontes - Penso que positi- 
ve. A Regiâo estâ numa fase de crescimen- 
to econômico muito acentuado, a 
construçâo civil estâ ainda em alta, o con- 
sume de cimente, por exemple, représenta 
o dobro do que se verificava em 1995 e 
1996, o turismo tem vindo a crescer, a 
nossa oferta hoteleira, em 2004, atingirâ as 
8000 camas, mas quanto mais se cresce, o 
desafio torna-se maior. Depois desta 
viagem, sigo para Londres porque estâmes 
a pensar ter um voo directe entre Ponta 
Delgada e Londres, entre outras. No 
entante, temos em atençâo que os merca- 
dos do Canadâ e toda a América do Norte 
têm um especial significado para nos. 
JMC - Têm estado entre nos, convidados 
para vârios eventos, membres e représen- 
tantes de outres partidos que mostram 
uma convicçâo de que haverâ mudança de 
governo nas prôximas eleiçôes regionais. 
Quai é o seu prognôstico? 
Dr. Duarte Ponte - O actual governo é 
da responsabilidade o partido socialista. 
Nés pensamos que temos obra feita, estâ- 
mes convictos de que o eleitorado conhece 
o que fizemos, creio que merecemos a con- 

fiança desse eleitorado, mas as eleiçôes sâo 
sempre uma surpresa. O que intéressa é 
que os Açores progridam. Agora, estâmes 
confiantes, devido ao trabalho feito, que 
vamos ganhar as eleiçôes e que os açori- 
anos vâo confiar mais uma vez no partido 
socialista e no seu présidente, Carlos 
César. 
JMC - Perante um evento que distinguiu 
vârias pessoas oriundas dos Açores, que 
mensagem deixaria para esta comu- 
nidade? 
Dr. Duarte Ponte - Para principiar, 
gostaria de pedir que continuassem a apos- 
tar na juventude. A nossa geraçâo foi 
sacrificada, sou do tempo em que a esco- 
lariedade obrigatôria era apenas a 4“ 
classe, mas, hoje em dia nos Açores, jâ se 
tem escolariedade obrigatôria até aos 16 
anos e dentro em breve serâ até aos 18 
anos. A juventude é o future e nâo hâ 
nenhum pais desenvolvido sem um grau 
educacional elevado. Por outro lado, 
chamo a atençâo â comunidade açoriana, 
é preciso começar a intervir na vida politi- 
ca deste pais onde residem. Obrigado por 
tudo. 
O Dr. Duarte Ponte nâo esteve muito 
tempo entre nôs. Partiu pouco depois do 
Jantar de Gala da FPBCP deixando, como 
sempre, um rasto de simpatia e palavras de 
esperança aos seus conterrâneos aqui radi- 
cados. 
O nosso agradecimento pela disponibili- 
dade concedida. 
JMC 

Canada condena ataques em 
sinagoga turca 
o Canadâ juntou-se a outros parses para 
condenar os ataques mortiferos de sâba- 
do passade em duas sinagogas de 
Istambul, na Turquia. Pelo menos 20 
pessoas morreram e 250 ficaram feridas 
quando dois carros armadilhados 
explodiram junto aos dois locais de 
culto. Naquele momento, as duas sina- 
gogas estavam repletas de pessoas que 
assistiam aos serviços do Sabat dos 
judeus. 
“Todos os canadianos se juntam a mim 
para condenar estes ataques cobardes de 
terror. A Turquia, tal como o Canadâ, é 
um pais onde as pessoas de todos os cre- 
dos religiosos podem viver juntos em 
paz e respeito mütuo”, disse o ministre 

dos Négociés Estrangeiros Bill Graham. 
“Extendemos as nossas mais profundas 
condolêneias às familias das vitimas, 
assim como a nossa simpatia ao povo 
turco, especialmente à comunidade 
judaica de Istambul nesta altura de sofri- 
mento”, adiantou no comunicado a que 
ptvirtual.com teve acesso. 
A Turquia é o ûnico pais membre da 
Nato corn maioria muçulmana. O pais 
tem mantido ligaçôes diplomâticas corn 
Israel hâ mais de 50 anos. Alguns 
ârabes acusam a Turquia de ser 
extremamente sirapâtica corn os 
Estados Unidos, especialmente corn a 
recente oferta de enviar tropas para o 
Iraque. 
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Novo Embaixador de Portugal 
em Ottawa 
Jâ se encontra na Embaixada 
de Portugal em Ottawa, o Dr. 
Joâo de Almeida da Silveira 
Carvalho, novo Embaixador 
de Portugal no Canada. 
O Dr. Joâo de Almeida da Silveira 
Carvalho deverâ deslocar-se a 
Toronto na sexta-feira, dia 21 de 
Novembro, para participar no jantar 
do 5°. aniversârio da Academia do 
Bacalhau de Toronto e encontrar-se 
corn individualidades da 

Comunidade 
Portuguesa 
local. 
A Sua 
Excelência, o 
Embaixador 
de Portugal 
em Ottawa, 
Dr. Joâo de 
Almeida da Silveira Carvalho, 
damos as boas vindas e desejamos 
uma ôptima vivência entre nos. 

lUSOLOGIAS 
...e tudo recomeça ! 
Para um ex-combatente, ver familias num 
adeus em lâgrimas aos seus familiares 
num qualquer aeroporto deste pais, é 
trazer recordaçôes de docas repletas de 
povo a despedir-se dos seus militares que 
partiam na defesa intransigente «da 
pâtria» de alguns, cujos intéressés se 
proibia mencionar. Interesses econômicos 
que incluiam o petrôleo de Cabinda, 
defendida e armada pelos americanos. 
Dezenas de milhares de vidas jovens 
foram semeadas em vâo na terra vermeUia 
africana, em nome do patriotisme de 
propaganda fascista de entâo. 
Por isso, ver tudo de novo no espaço de 
uma geraçào, arrepia ouvir as razôes 
politicas; As mesmas. «Portugal tem de 
cumprir as suas obrigaçôes e acordos no 
seio das naçôes». 
E perante tais absurdas desculpas, se envia 
forças para-militares ao teatro de guerra. 
Trinta anos apenas se passaram, depois de 
confrontados corn a fatiga de uma guerra 
que jà durava hâ quinze anos, os militares 
portugueses provocaram o golpe que ter- 
minaria corn todas as guerras. 
Nâo obstante o facto do povo português 
nâo lhe ter dado nenhum mandato para 
tal, eis que o actual governo da Repùblica 
resolve unilateralmente enviar compatrio- 
tas para a guerra. 
Exactamente no dia que se deu o atentado 
que provocou baixas nas forças italianas, o 
Japâo anulou o envio de forças milita- 
riaadas para o Iraque, alegando que o 
deteriorar das condiçôes nâo permitia que 
avançasse corn os seus compromissos. 
Sera que Portugal nâo poderia ter feito o 
mesmo? 
Que espécie de interesses verdadeira- 
mente sôlidos terâ o governo português, 
para sacrificar vidas, fabricar viuvas e 
ôrfâos, participando na evasâo de um pais 
longinquo contra todas as regras do bom 
senso? 

Desmantelada 
a teoria das 
armas de 
destruiçâo 
maciça, que 
nunca foram 
encontradas 
até agora, fica 
de pé o com- 
bate ao terrorisme internacional. Nesta 
base, teremos muitos outres paises para 
onde enviar forças militarizadas. 
Sejamos reabstas: Vamos perder vidas pre- 
ciosas nessa guerra provocada pelos 
interesses americanos. 
Se esse é o ùnico principle que justifica a 
causa, entâo vamos ter muitas e tantas 
guerras como as que tem provocado os 
USA. Se o fazemos apenas como aliados 
militares, como parceiros econômicos, 
como irmâos reügiosos, como amantes 
ideolôgicos, ou mesmo como cruzados 
modernes, classificando os mundos nâo 
ocidentais segundo as nossas vontades, 
ajudando a impor a globalizaçâo integral 
em todo o planeta, entâo sejamos claros e 
chamemos o burro pelo seu nome. 
A justificaçâo dada pelo governo por- 
tuguês ao envio de carne para canhâo, estâ 
moralmente ao mesmo nivel da de Salazar 
ou Marcelo de outres tempos. 
Se a importâneia das vidas em jogo tem o 
peso moral e a supremacia que a 
Constituiçâo lhes concede, é um crime 
banalizar essa situaçâo, dando como Justi- 
ficaçâo a simples formalidade de acordos 
nem sempre firmados à luz do Direito 
internacional. 
Portugal é um pais virado para a paz. Se 
houve paises que cairam na esparrela 
americana, igualmente os houve que nâo 
cairam. Porque havemos nos de «baixar as 
calças» todas as vezes que nos pedem? 

Lusologias@hotmail.com 

LusoUmas(^Hotmailcom 

Manuel Pinto Reis 
17/01/1921-15/11/2003 
Délia e Joe Reis, e restantes 
familiares, agradecem profundamente 
a todos os amigos que estiveram pré- 
sentes no ultimo adeus ao seu 
extremoso pai Manuel Pinto Reis, 

natural do 
Funchal, Ilha da 
Madeira, e que foi 
o primeiro 
Secretârio do 
Canadian 
Madeira Club, 
em Toronto. 
Paz à sua aima. 
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Gonçalo Nuno dos 
Santos na AR 
O Director rlo Centro 
das Comunidades 
Madeireses da Regiâo 
Autonoma da Madeira, 
Gonçalo Nuno dos 
Santos, 
Deputado/suplente do 
PSD nas ültimas 
eleiçôes, iniciou hoje, 
quinta-foira, o seu 
mandato de 50 dias, na 
Assembleiada 
RepübUca, em Lisboa, 
substituindo a I>ra. Manuela 
Aguiar, uma referêneia nas comu- 
nidades portuguesas. 
No contacto que tivémos com o 
Deputado Gonçalo Nuno dos Santos, 
sobre o primeiro dia na Assembleia da 
Repûbhca, disse-nos emodonado: 
-Na realidade cheguei aqui carregando o 
sonho de qualquer português, representâ- 
los na Assembleia da Repùblica. Por 
outro lado, é uma honra substituir a Dra. 
Manuela Aguiar, uma Deputada 
''insubstituivel"... 
-Que passes vais seguir? 
-Vou caminhar numa aeçâo eoncertada 
corn a Dra. Manuela Aguiar, de modo a 
prosseguir as ideias jâ encetadas com o 
êxito que se conhece. Nada de novo, nada 

velho, apenas continuar o que a 
Dra.Manuela Aguiar iniciou. 
-Continuarâs a servir no Centro das 
Comunidades Madeirenses? 
-Sim, sem dûvida! Eu s6 vou estar em 
Lisboa e na Assembleia da Repùblica de 
terça a sexta-feira de manhâ, Portante, 
estou na Madeira de sexta-feira à tarde 
até segunda-feira à noite, continuando a 
servir as comunidades madeirenses e 
todos os que precisarem dos meus 
préstimos. 
Desejâmos ao "novato" Gonçalo Nuno 
dos Santos uma boa estadia na 
Assembleia da Repûbhca, na substituiçào 
da "veterana" Dra. Manuela Aguiar, uma 
referêneia para ele e para todos. 

JMC 
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Présidente de doverno hemenageia pieneires da 
emigraçâe Açariana para e Canadd 
O présidente do Govemo Regional 
dos Açores homenageou no 
Palâcio de Sant’Ana, em Ponta 
Delgada, um pequeno grupo de 
pioneiros da emig^açâo açoriana 
para o Canada, iniciada hà 50 
anos. 
A cerimônia de homenagem, para 
Carlos César, representou um 
momento particularmentè sim- 
bôlico da histôria do povo destas 
ilhas, que se repetiu mil vezes, 
antes e depois da aventura açori- 
ana para o Canada, num percurso 
de alvoroço e de confronto, entre o 
desejo de partir e a ânsia de 
retomar. 
O chefe do executivo açoriano recordou, 
na ocasiâo, como aquele grupo de oito pio- 
neiros rumou ao Canada em 1953, deixan- 
do atrâs pequenas ilhas de desesperanças 
que agora revêem pejadas de novas 
geraçôes corn muita confiança num pré- 
sente de progresso e num futuro auspi- 
cioso. 
Sublinhou que, na altura, Portugal vivia 
sob um regime ditatorial que postergava 
para um piano de subalternidade o meUior 
da naçâo que eram as suas gentes, e que 
nos Açores, se sentia com intensidade o 
isolamento, a opressâo e a inquietaçâo 
pelo futuro. A partida era para muitos aço- 
rianos a soluçào e para o pais a exportaçâo 
de um problema, opinou o présidente do 
Governo. 

Considerou, por outro 
lado, que os açorianos, 
corn uma sabedoria 
experimentada em aven- 
turas e ousadias, foram 
aprendendo o sentido da 
agora invocada globaliza- 
çâo, integrando a terra 
pouca das suas ilhas na 
relativa grandeza dos 
continentes distantes, 
adquirindo a diversidade 
como bem, a disseme- 
Ihança como riqueza, o 
distinto como tesouro, a 
lingua como utilidade, a 
cultura como honra e as 
origens como virtude. 
Carlos César relevou, 
também, que os émi- 
grantes açorianos parti- 
ram como lavradores de 
sonhos e lâ chegaram 
como artifices e arquitec; 
tos de terras novas. Para 
os que triunfaram ou melhoraram na vida, 
segundo disse, valeu a pena partir e 
chegar. 
Adiantou, porém, que os açorianos estâo 
igualmente muito orgulhosos daqueles 
sens irmâos que um dia partiram para 
vencer, mas que... foram vencidos, pela 
tristeza, pela fraqueza, pelo estranho, pelo 
inesperado ou pela mâ sorte. Também 
esses, advogou o présidente do Coverno, 

foram pioneiros, porque pioneiro, no seu Parlamento, Fernando Menezes, na ilha 
entender, foi todo aquele que ousou dar do Faial. 
um passo em frente, no desconhecido, Na ilha Terceira, estâo previstas diversas 
abrindo aos outros uma porta de iniciativas, que decorrerâo na Freguesia de 
esperança e acendendo para eles um farol S. Bento, em Angra do Heroismo, bem 
no negrume das noites das suas vidas. como visitas aos museus de Arte Sacra e 
No seu regresso à terra de origem, aquele do Fôsforo. O programa inclui, ainda, a 
grupo de pioneiros da emigraçâo açoriana realizaçào, na Escola Bâsica 2,3 de Angra 
para o Canadâ encontra agora, nas do Heroismo, de uma palestra a cargo de 
palavras de Carlos César, as suas ilhas ilu- José Carlos Teixeira, docente da 
minadas por uma nova era, distante do 
sufoco de outrora, inculcada de marcas de 
ambiçâo e de desenvolvimento, de gente 
que se vai auto-governando, conquistando 
passo a passo a sua maioridade autonômi- 
ca, consolidando a sua pertença a uma 
Regiâo, edificando corn denodo o mais e o 
melhor, procurando transformar injustiças 
e insucessos persistentes, e enovelando 
energias e vontades para que os que parti- 
ram também se orgulhem dos que 
ficaram. 
Como présidente do Coverno Regional 
dos Açores que mais lhes posso dizer, 
senào, obrigado por terem feito dos Açores 
um mundo e pelo orgulho que hoje senti- 
mos uns dos outros, declarou a concluir a 
sua intervençâo. 
Os oito pioneiros da emigraçâo açoriana 
que chegaram ao Canadâ a 13 de Maio de 
1953, foram igualmente obsequiados pelo 
présidente do Coverno Regional dos 
Açores, corn um jantar no Palâcio da 
Conceiçâo, em Ponta Delgada. 
Do programa comemorativo do 50° aniver- 
sârio da primeira leva de émigrantes aço- 
rianos para o Canadâ, onde ainda resi- 
dem, nomeadamente, nas provincias de 
Ontârio, Quebéc e British Columbia, 
constou ainda a inauguraçâo de uma 
exposiçâo fotogrâfica e documentai sobre 
aqueles pioneiros, intitulada “Halifax à 
vista”, patente no Palâcio da Conceiçâo, 
organizada pela jornalista e investigadora 
Humberta Araüjo, e a cuja cerimônia pre- 
sidiu, também, o chefe do executivo açori- 
ano. 
Aquele grupo de pioneiros serâ igual- 
mente homenageado na Assembleia 
Legislativa Regional dos Açores, corn um 
jantar oferecido pelo présidente do 

Universidade de Toronto, que acompanha, 
tal como os quatro représentantes de 
ôrgâos de comunicaçâo social de 
expressâo portuguesa do Canadâ, toda a 
visita dos referidos pioneiros aos Açores, a 
convite da Direcçâo Regional das 
Comunidades, e que encerra no proximo 
dia 22 deste mês. 

^ 529 Rogers Road 
I Produtos Naturals e Espirituais' 

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

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

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

Ouvir a Verdade em consulta profunda \|i 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 

Menina de 10 anos 
morre com méningite 
em Ponta Delgada 
Uma menina de 10 anos de Ponta 
Delgada, faleceu vitima de méningite, 
confirmou a delegada de saûde local. 
De acordo corn Rosa Lafayete à Lusa, 
depois de ter sido confîrmado o caso de 
méningite meningocôcica pelo hospital 
de Ponta Delgada, começaram a ser 
tomadas as medidas de prevençâo 
necessârias, tendo em conta as crianças 
que estiveram em contacte directo corn 
a doente nos ültimos dias. 
A direcçâo da ârea escolar «jâ contac- 
tou» com a maioria dos pais corn filhos 
na escola do Carvâo, onde andava a 
menina. Essas crianças vâo receber a 
prescriçào dos medicamentos prolîlâcti- 
cos para estes casos, garantiu Rosa 
Lafayete, acrescentando ainda, que d 
agregado familiar da criança çpie faleceu 
jâ adoptou tais medidas profilâticas. 
A escola do Carvâo vai abrir corn 
«actividade lectiva reduzida», para con- 
tinuar corn algumâs medidas de pre- 
vençâo, disse a delegada de saûde. 
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Vocalista dos 112 foi estrela liboral 
O vocalista dos U2 contribuiu para o 
aumento da adrenalina na convençâo 
liberal que elegeu Paul Martin como o 
novo lider do partido liberal do Canadâ. 
Bono, iniciando o seu discurso como sem- 
pre faz “chamo-me Bono e sou uma estrela 
do rock”, foi um dos convidados de honra 
de Paul Martin para falar da luta contra a 
pobreza e a Sida nas naçôes sub-desen- 
volvidas. “Acredito que o mundo nécessita 
de mais Canadâ”, disse perante os gritos 
de alegria dos milhares de pessoas que 
compunham o püblico. “Poderâ algum 
pais fazer a diferença? Sim, o Canadâ 
pode. O Canadâ jâ começou a fazer essa 
diferença... e o Sr. Martin é o homem para 
continuar a fazê-la”. E prosseguiu; “Nessa 
altura, o Canadâ, Oh Canada, (numa 
alusâo ao hino nacional) serâ exemplo 
para o mundo”. 
Bono, que disse ter sido “exageradamente 
bem tratado” quando chegou ao aeropor- 
to, disse que tem aprendido através da cul- 
tura e valores deste pais. “Eu sou fâ do 
Canadâ. Conheci o Canadâ através das 
grandes vozes de Leonard Cohen, Neil 
Young, The Band. Sou fà porque um deter- 
minado tipo de idealismo ainda parece 
continuar a existir neste pais. Vos sempre 
olhais para além do vosso horizonte. Nâo 
sois auto-obsecados, e isto vem de uma 
estrela de rock, acreditem que conheço a 
auto-obsessâo porque a vejo no espelho”, 
gracejou. 
Bono, 43 anos e pai de quatro filhos, uniu 

forças corn Paul Martin no passado numa 
tentativa de ajudar os paises em desen- 
volvimento. A super-estrela irlandesa, cujo 
nome verdadeiro é Paul Hewson, disse nào 
ter experiência politica, nem apoiar par- 
tidos politicos, mas conseguiu ser um dos 
pontos altos da convençâo. “Se nào sou- 
berem porque motivo estou aqui, nâo faz 
mal porque eu também nâo sei”. Bono 
agradeceu a Paul Martin o convite para 
estar emToronto, mas prometeu ser um 
espinho nos prôximos anos de vida politi- 
ca de Paul Martin, justificando a razâo que 
o motiva a lutar por grandes causas. 
“Estou aqui por Paul Martin e tenho muita 
honra nisso. Entâo, como vou poder 

devolver o favor? 
Vou ser a pessoa 
mais chata que ele 
jâ viu. Daqui a um 
ano, ele vai 
arrepender-se 
desta noite”. 
Bono nào deixou a 
noite sem reflectir 
na sua campanha 
“Drop the Debt” 
(Desistir da 
Divida), para 
eliminar a divida 
que atormenta 
paises do terceiro 
mundo. Em 2000, 
Bono louvou o 
zelo de Martin 
em perdoar uma 
percentagem da 
divida. 
Bono lembrou 
que, por dia, mor- 
rem 6.2 milhôes 
de crianças em 
Africa por falta 
de medicamentos 
que existem 
nos paises desen- 
V o 1 V i d o s . 
Recentemente, enviou uma carta a Jean 
Chrétien, louvando-o por ter aprovado 
uma lei que disponibiliza medicamentos 
mais baratos para os paises africanos, na 

luta contra a Sida. Sexta-feira à noite, 
Bono pediu a Martin para continuar corn 
a luta. 

Ana Fernandes 

Movo primeiro miaistro toma 
posse a 12 de Deiembro 
A muita esperada transiçâo de poder dé primeiro miràstro anunciou esta terça- 
Jean Chretien para Paul Martin terâ feira aos jornalistas que estâ pronto para 
lugar a 12 de Dezembro, segundo o se mudar. Jean Chrétien disse que 
acordo a que chegaram os dois politicos, estaria présente numa reuniâo das 
Esta data antecipa para dois meses a naçôes da Commonwealth, na Nigérla, 
retirada de Chrétien - em Fevereiro de no inicio de Dezembro. A reuniâo tem 
2004 como tinha anunciado hâ cerca de como objectivo discutir assuntos impor- 
um ano e meio - e dâ a Martin a opor tantes, ao mesmo tempo que Martin 
tunidade de fazer algum trabalho. estarâ ocupado corn a formaçâo do novo 
“Temos que nos preparar para a tran- governo. 
siçâo de poder”, disse Paul Martin. “A Chrétien encerrou o parlamento a 
primeira prioridade serâ, obviamente, semana passada, detxando alguns pro- 
fbrmar um governo”. jectos de lei por aprovar, o que, em 
Esta foi a primeira vez, em 17 meses, em alguns casos, terâo de ser aprovados 
que dos dois rivais politicos tiveram novamente. Estes incluem, a criaçâo de 

^uma reuniâo de trabalho, desde que um grupo independente sobre étiça, a 
martin deixou o governo de Chrétien reformulaçâo dos limites das âreas 
onde serviu como ministro das finanças, eleitorais e a adiçâo de uma Câmara 
Até esta semana, houve especulaçôes de dos Comuns, terminar a clonagem 
que Chrétien ficaria no 24 da Sussex humana e despenalizar a possessâo de 
Drive até depots do Natal, mas o marijuana. 

Novos pianos de Paul Martin 
o novo lider liberal do Canadâ disse de mulheres no parlamento. “Acredito 
que alguns deputados governamentais que as reuniôes abertas para 
poderâo ser substituidos por nomeaçôes serâ a melhor opçâo”, 
outros candidatos nas prôximas disse durante a primeira eonferência 
eleiçôes, uma vez que o partido estâ a de imprensa que deu desde que foi 
adoptar um conceito aberto de eleito lider do partido, durante a con- 
nomeaçâo. Ao contrârio do passado, veçâo de sexta-feira, em Toronto. 
Paul Martin disse que as associaçôes “Temos que aumentar o numéro de 
de cada bairro nâo necessitarào de mulheres que se candidatam e 
apoiar os candidatos que jâ têm uma ganham em excelentes campanhas 
posiçâo. Esta mudança darâ mais eleitorais. Eu farei o que for 
poder às organizaçôes, de acordo corn necessârio para ver esse objectivo 
Martin, e poderâ aumentar o nûmero concretizar-se”. 

^ IVatal da Criança W 
Portu^uesa 

£, prontos!, jà estamos no Natal. E, o Natal da Criança 
Portuguesa, numa organizaçâo conjunta da Casa do Alentejo 

e da CIRV-fm, dedicada às crianças portug^esas mais caren- 
ciadas, estâ à porta, corn muitos brinquedos e um delicioso 
lanche oferecido pelas Padarais e Pastelarias Nova Era, um 

grande marco no fabrico de pâo e pastelaria fina. 

FESTA EINSCRIÇÔES: 
LOCAL: Casa do Alentejo 
1130 Dupont Street 
DATA: Sâbado, 13 de Dezembro 

 HORÂRIO: 15h00 
As familias devem registar os seus filhos 
corn idades compreendidas entre um mês 
e os 9 anos de idade. 

Informaçôes pelo telefone: 416 537-7766. 

Esta festa tâo tradicional deve-se à gentileza de: 
Montepio Gérai, Nova Era Bakery, Newport Fish 
Importers, Azores Car Sales, Arco Iris Construction, 
Joel da Naia Immigp-ation Counsel e Top Line Roofing 
& Sheet Metal. 
Som a cargo de TNT Productions. 
CIRV-fm transmitirâ em directo o acontecimento, entre as 17h00 
e as 19h00, com actuaçôes de vârios e valiosos artistas locals. 
Mamâs e papâs, inscrevam os vossos filhos... jâ! 
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O Professor Dr. José Carlos Teixeira, um 
académico que dedicou muitos anos da 
sua vida à Comunidade Portuguesa em 
geral, e à Açoriana em particular, em 
Toronto, vai partir para a British 
Columbia. Vai em Dezembro. Uma pren- 
da de Natal? 
Claro, é uma boa prenda para quem quer 
continuar a avançar na vida, mas, tam- 
bém, um descontentamento notbrio para 
quem trabalhou com tanto fervor para 
uma causa. Neste caso, um descontenta- 
mento generalizado, para o professor e 
para a comunidade. 

Foram muitos anos de trabalho e respeito 
miituo. Foi amor à primeira vista. Dbi sem- 
pre mas, como dizem os poetas, "quando 
se ama, perdoa-se" e, o Zé Carlos e nos, 
vamos continuar na mesma onda, apenas 
mais afastados. E, naturalmente, com o 
desejo de que possa fazer pelas comu- 
nidades de lingua portuguesa da British 
Columbia o mesmo que fez por câ. Na 
festa de despedida/homenagem que um 
grupo de amigos Ihe realizou no Europa 
Catering, aproveitâmos para registar as 
suas palavras de "até jâ"... 

JMC - O Prof Dr. José Carlos 
Teixeira foi alvo de uma festa de 
homenagem e de despedida, 
uma vez que vai partir para a 
Columbia Britânica em breve. 
Jâ sente saudades? 
Prof. Carlos Teixeira - Eu 
acho que esta é a segunda emi- 
graçâo da minha vida. A 
primeira foi quando deixei os 
Açores e corn eles os meus pais 
e restante familia, o que me cus- 
tou imenso. Quando cheguei a 
Montreal pensava que depois 
de algum tempo ia regressar 
aos Açores. Tal nâo aconteceu. 
Vim para Toronto onde casei e 
organize! a minha vida. Depois 
de 20 anos a estudar toda esta 
comunidade, sinto-me feliz e 
realizado. Foi um prazer e uma 
honra estudar a comunidade 
portuguesa que reside em Toronto e a que 
reside em Montreal. Esta surpresa que 
tive corn uma festa de despedida, deixou- 
me feliz, mas ao mesmo tempo sem 
palavras. Nâo sei, no entanto, se devo 
dizer despedida porque a palavra deixa- 
me chocado. Fico no Canadâ, apenas no 
outro lado, junto ao Pacifico, a cinco 
horas desta comunidade. 
Geograficamente falando, 
estarei um pouco mais longe, 
mas continuarei a investigar 
e estudar esta comunidade 
que me estâ no coraçâo. 

JMC - Quai o motivo, entâo 
desta partida? 
Prof. Carlos Teixeira - Eu 
tenho 44 anos e acho que 
estou na idade ideal de pen- 
sar voar mais alto, tal como 
qualquer imigrante. Surgiu- 
me uma oportunidade ùnica 
de ir para uma universidade 
pouco conhecida, mas que 
acaba de fundar um progra- 
ma para o quai vou dar o con- 
tribute de lhe dar “pernas 
para andar”. Trata-se de um 
desafio que nâo poderia 
rejeitar. Espero nâo me 
arrepender. No verào regres- 
sarei a Toronto para fazer 
alguma investigaçâo porque 
tenho projectos para os prôximos dois ou 
très anos. Acho que agora é tempo da 
comunidade portuguesa de Vancouver e 
de toda a British Columbia beneficar dos 
meus conhecimentos que sâo poucos 
ainda porque os aprendi junto dos grandes 
homens e mulheres da comunidade 
portuguesa. 

JMC - Que palavras deixaria agora? 
Prof. Carlos Teixeira - Para ti e para os 
teus colegas, muitas felicidades. Vocês 
acompanharam-me sempre de perto, 
deram-me coragem e foram formidâveis. 
JMC - Entretanto, “abandona-nos” quan- 
do comemoramos 50 anos de imigraçâo 
oficial... 
Prof. Carlos Teixeira - Eu fiz tudo para 
aguentar até Dezembro. O meu contrato 
começava em Setembro de 2003. Quando 
o présidente da universidade me contac- 

tou para me informar que eu tinha ficado 
corn a posiçâo, eu disse-lhe que psicologi- 
camente nâo estava preparado. Quis 
aguentar até Dezembro e, por isso, estou 
aqui corn vocês. 
JMC - Como comunidade, as lâgrimas 
que decorreram pela face sâo prova sufi- 
ciente de que sempre estarâs présente. Fica 
o agradecimento e reconhecimento por 
tudo, mas sobretudo pela amizade. 

I 

Prof. Carlos Teixeira - Eu sempre 
estarei convosco. Obrigado por tudo e, 
sobretudo, por essa amizade que é mùtua. 

Entre lâgrimas, abraços, ofertas e muito 
calor humano, José Carlos Teixeira, des- 
pediu-se dos amigos. Foi uma noite de ale- 
gria mas, também, de sofrimento. Partir 
custa sempre, especialmente, se deixamos 
quem queremos e gostamos. De duas coisa 
estamos certos: Vamos continuar a contar 
corn o Zé Carlos e, a Universidade de 
Okanagen, vai passar a ter um mestre acti- 
vo e interessado. E, se pela British 
Columbia (e arredores...), houver alguns 
pioneiros da nossa raça, nâo vai corn 
certeza esquecer a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses em Toronto, da quai é Sôcio 
Honorârio por mérito prôprio. 
Ficamos ao dispor, Zé Carlos. Felicidades. 

JMC 

AÇORIANIDADE 
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Visite o salâo de exposiçâo e venda da Plaza Pontiac 
Buick, onde é recebido na sua prôpria lingua. 

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

Plaza Pontiac Buick. 

Plaza Pontiac Buick 
BMC Tracks 

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

Hwy 401 

Yorkdale 

Ma 

• Paulo Gonçalves, o 
* ” prazer de bem o servir 

com os preços mais 
justos do mercado. 

Plaza Pontiac Buick, ao serviço da 
Comunidade hâ 47 anos, tem agora a 

recebê-lo o vendedor Paulo Gonçalves. 
Paulo Gonçalves, a sua voz no Plaza Pontiac Buick. 

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

José Carlos Toixoira "omigra" do novo 
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Amigos de Rabo de Peixe comemoraram 
5 ânes de vida 

O active e unido grupo Amigos de Rabo 

de Peixe, sob a presidência de Fâtima 
Pinheiro, reuniu-se na ampla sala do 

Ukrainian Hall, na Christie, em Toronto, 

para comemorar o 5o. Aniversârio da 

colectividade. 

Apresentaram a festa, Cristina da Costa e 
Durval Ferreira. Antes da refeiçào, servido 

por Paul Cabrai, o convidado Manuel 

Falcâo Estrela, antigo seminarista e actual- 
mente jornalista nos EUA, e autor de 4 

livres, fez a respectiva oraçâo. Alias, dos 

EUA, veio um grupo de 40 pessoas para a 

festa rabopeixense. Entre eles, o jâ men- 

cionado Manuel Falcâo Estrela, autor dos 

livres, "Gente de Rabo de Peixe", "O Chico 

e o bai bai", "Aimas deste e do outro 

mundo" e "Mosaicos à sombra", também 
José Paiva, Présidente dos Amigos de 

Rabo de Peixe de Nova Inglaterra, e 

Gabriel de Sousa, autor de vârios livros e 
de uma marcha de Rabo de Peixe. De 

salientar ainda a presença do Mârio 

Sousa, a "voz e pernas" do conjunto origi- 

nal, "Os Panteras". 

Corn este ambiente festivo, as 700 pessoas 

na sala "acotovelavam-se" alegremente, 

fascinadas, amigas, plenas de fehcidade 

por conviverem e recordarem as raizes na 

saudosa Rabo de Peixe, algo que jamais 

esquecerâo. 

Para ainda mais "aquecer" o ambiente, 

houve discursos, homenagens e entrega de 

Plaças de Mérito a vârias personaUdades 

rabopeixenses. Depois, o ritmo aumentou 

corn a presença do conjunto musical 

Starlight que, corn a sua popularidade e 

simpatia, mais "incendiou" o salâo de fes- 

tas. Sô nào dançou que nâo encontrou 

espaço ou parceiro... 

Bern entremeado, teve lugar ainda o 

Bailinho de Rabo de Peixe, o êxito do cos- 

tume. Recordar é viver! Corn mais mar- 

chas, sorteios e a mùsica dos Starlight, a 

festa foi animada até às tantas. Assim, vale 

a pena. Gabriel de Sousa, vindo dos EUA, dirigindo 
apalavra aos présentes. JMC/Bemardete Gouveia 
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Conselho das Comunidades Portuguesas - Conselho Permanente 
Reuniâo do Conselho Permanente das 

Comunidades Portuguesas 
Lisboa, 6, 7 e 8 de Novembro de 2003 

Principals conclusôes 

Distribuiçâo de Pelouros 
O Conselho Permanente distribuiu os 

seguintes Pelouros pelos seus 
Conselheiros; 

Ensino e Cultura 
• Rui Paz (Alemanha) e José Figueiredo 

(EUA) 

Assuntos Consulares 
•José Coutinho (Macau) 

Segpirança Social e Direitos dos 
Emigrantes 

■ Manuel Beja (Suiça) 

Associativismo e Juventude 
■ Laurentino Esteves (Canadâ) 

Finanças 
■ Inâcio Pereira (Venezuela) e José 

Morals (EUA) 

Lei da Nacionalidade, acompa- 
nhamento da Lei n°48/96, Direitos 
e Cidadania e Participaçâo Civica 
(Processo Eleitoral) 

■ Alcides Martins (Brasil) 

Negécios e Investimentos 
■ Artur Cabugueira (Zimbabwé), José 

Morals (EUA) e José Luis Ferreira 
(Venezuela) 

Transportes, Viagens e 
Aloj amento 

• Silvério Silva (Africa do Sul) 

Assuntos comunitarios europeus 
• Eduardo Dias (Luxemburgo) 

Comunicaçân Social 
■ Carlos Pereira (França) 

Ligaçâo aos Grupos 
Parlamentares 

■ Gabriel Fernandes (Reino Unido) 

Conselhos Consultivos 
O Conselho Permanente nomeou os 

seguintes Conselheiros para ocuparem 
funçôes nos seguintes Conselhos 
Consultivos; 

Conselho Consultivo para a 
internacionalizaçâo da Segurança 
Social 

• Efectivos: Inâcio Pereira (Venezuela) e 
Manuel Beja (Suiça) 

• Suplentes: Silvério Silva (Africa do 
Sul) e José Luis Ferreira (Venezuela) 

Conselho Consultivo da RTP 
internacional 

• Efectivos: Gabriel Fernandes (Reino 
Unido) e José Morals (EUA) 

Suplentes: Artur Cabugueira 
(Zimbabwé) e Carlos Pereira (França) 

Forum do Cidadâo - 
Administraçâo 

• Efectivo: Rui Paz (Alemanha) 
•Suplente: Acâcio Pinheiro 

(Luxemburgo) 

Conselho Consultivo da 
Juventude 

• Efectivo: Lamentino Esteves (Canadâ) 

Convençâo Internacional sobre a 
Protecçâo dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros 
das suas Familias 

RECOMENDAÇÂO 
A atençâo de Sua Excelência 
o Senhor Présidente da Repùblica 

Portuguesa 

Introduçâo 
Os Migrantes sofrem geralmente de 

graves violaçôes dos direitos do homem 
associadas à discriminaçâo racial, étnica, 
religiosa e a legislaçôes discriminatôrias 
que os excluem dos mesmos direitos dos 
cidadâos naturais dos paises onde residem. 

Esta situaçào agrava-se a cada ano que 
passa, afecta igualmente em muitos 
paises do planeta os mais de 4 milhôes de 
portugueses residentes fora de Portugal, 
na sua maioria fora do espaço da Uniâo 
Europeia. 

Recomendaçâo 
Assim, dentro da competência que lhes 

é conferida pela Lei n.“ 48/96 e alteraçôes 
introduzidas pela Lei 21 de 21/08/2002, o 
Conselho Permanente das Comunidades 
Portuguesas, recomenda a Sua 
Excelência o Senhor Présidente da 
Repùblica, ao Governo e à Assembleia da 
Repùblica, a ratificaçâo por parte de 
Portugal da "Convençâo Internacional 
sobre a Protecçâo dos Direitos de Todos 
os Trabalhadores Migrantes e dos 
Membros das suas Familias" adoptada 
pela resoluçâo 45/158 da Assembleia 
Gérai das Naçôes Unidas, de 18 de 
Dezembro de 1990, com entrada em 
vigor no dia 1 de Julho de 2003. 

Contagem do tempo de serviço 
militar para efeitos de reforma. 

RECOMENDAÇÂO 
Introduçâo 
A contagem do tempo de serviço mili- 

tar para os efeitos de reforma tem sido 
uma das reivindicaçôes mais visiveis das 
Comunidades Portuguesas. 

Recomendaçâo 
Assim, o Conselho Permanente do 

CCP recomenda ao Grupo 
Interministerial no Ministério da Defesa 
que apresente ao Conselho das 
Comunidades Portuguesas o teor da 
regulamentaçâo da Lei n.“ 9/2002 e 
quando é que estâ prevista a sua entra- 
da em vigor. 

Situaçào dos ex-«migrantes ohri- 
gados a suhscrever um seguro de 
doença na Suiça. 

RECOMENDAÇÂO 

Introduçâo 
Milhares de Portugueses ex-emigrantes 

da Suiça, estâo a ser vitimas de uma dis- 
criminaçâo do Estado Português a pre- 
texto de um acordo bilateral entre a 
Suiça e a Uniâo Europeia, na ârea da 
saùde. 

Com efeito, estâ a ser imposta a cada 
emigrante a subscriçâo de um seguro 
obrigatôrio cujo valor, em muitos casos, é 
superior ao valor atribuido pela Suiça. 

Recomendaçâo 
Tendo em consideraçâo a gravidade 

desta medida no contexto coristitu- 
cional, social e econômico, criando 
inùmeras dificuldades a milhares de ex- 
emigrantes e suas familias, o Conselho 
Permanente das Comunidades 
Portuguesas recomenda ao Governo 
Português a aplicaçâo do artigo 64.° da 
Constituiçâo Portuguesa "Todos têm 
direito à protecçâo da saùde e o dever de 
a defender e promover". 

Recenseamento eleitoral 

O Conselho Permanente das 
Comunidades Portuguesas, reunido na 
Assembleia da Repùblica nos dias 6, 7 e 
8 de Novembro de 2003, 

Considerando que hâ ainda muito 
poucos Portugueses recenseados nos 
Consulados, 

Considerando que o simples recensea- 
mento darâ mais força às acçôes do 
Conselho das Comunidades Portuguesas 
e às Comunidades em gérai, 

Considerando o Piano de acçâo do 
CCP, aprovado em Plenârio, 

Délibéra que: 

O recenseamento eleitoral serâ uma 
acçâo de destaque do Conselho durante 
todo o ano de 2004 de forma a aumentar 
consideravelmente o nùmero de inscritos 
nos cadernos eleitorais. 

A acçâo serâ coordenada pelo 
Conselheiro Alcides Martins, responsâvel 
pelo Pelouro "Lei da Nacionalidade, 
Revisâo da Lei 48/96, Cidadania e 
Participaçâo civica". 

Um apelo serâ lançado a todos os 
Conselheiros para que este projecto dê os 
resultados esperados. 

Cadernos eleitorais 

PROPOSTA 
Os Conselheiros Permanentes da 

Regiâo de Africa propôem o seguinte: 
A Secretaria de Estado das 

Comunidades Portuguesas deve, através 
de circular enviada a todos os 
Consulados dar instruçôes para que os 
funcionârios de atendimento pùblico, 
alertem os cidadâos para as consequên- 
cias da nâo utilizaçâo das moradas nos 
cadernos de recenseamento e para o 
facto de nâo haver automatisme na 
actualizaçâo desses cadernos quando é 
actualizada a morada nas fichas de 

inscriçâo consular. 
Reformulaçâo do site internet 

do CCP 

O Conselho Permanente das 
Comunidades Portuguesas, reunido na 
Assembleia da Repùblica nos dias 6, 7 e 
8 de Novembro de 2003, délibéra: 

Reformular o site internet do CCP de 
acordo corn as directivas definidas no 
Plenârio e da proposta da empresa 
Ciberatlântida anexa a esta deliberaçâo. 

Tendo em consideraçâo que, por insufi- 
ciências de verbas, algumas secçôes locais 
e regionais nâo se reunirâo e por con- 
seguinte nâo utilizarâo a totalidade do 
orçamento previsto para o funcionamen- 
to do CCP em 2003, 

O Conselho Permanente decide afectar 
ao orçamento de 2003, as despesas de 
reformulaçâo do site. 

O responsâvel pelo Pelouro da 
Comunicaçâo Social encarrega-se de exe- 
cutar esta deliberaçâo e negociar corn a 
empresa Ciberatlântida no mais curto 
prazo de forma a serem cumpridos os 
requisitos regulamentares. 

Lembranças do Conselho 
Permanente 

MOÇÂO 
O Conselho Permanente das 

Comunidades Portuguesas reunido na 
Assembleia da Repùblica délibéra sobre 
a criaçâo de; 

• lembranças de representaçâo do CCP 
para ser entregues a Instituiçôes que se 
considerar; 

• "Pin" corn o logo especifico do CCP 
para uso dos Conselheiros e para poder 
entregar às Comunidades; 

• base de dados com as habilitaçôes 
literârias e profissionais dos 96 
Conselheiros. 

Tema central da prôxima 
reuniâo do Conselho Permanente 

DELIBERAÇÂO 
Entre os objectivos programâticos 

aprovados na ùltima reuniâo plenâria do 
CCP, encontra-se no ponto 3 a necessi- 
dade de "Uma Nova Politica de Ensino da 
Lingua e Cultura Portuguesas". 

Pela gravidade dos problemas exis- 
tentes nesta ârea e pela importância deste 
objective programâtico para uma correc- 
ta e abrangente politica para as 
Comunidades, o Conselho Permanente 
irâ dedicar uma das suas prôximas 
reuniôes ao "Ensino da Lingua e Cultura 
Portuguesas". 

Gabinetes das Comunidades 
Madeirenses e Açorianas 

RECOMENDAÇÂO 
Que seja participada aos représen- 

tantes dos Gabinetes das Comunidades 
Madeirenses e Açorianas sobre a 
proximidade da data da Reuniâo do 
Conselho Permanente das 
Comunidades Portuguesas, para que 
assistam à mesma. 



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

Sexia^-feira, dia 21 
-Jantar de 5°. aniversârio da Academia do Bacalhau de Toronto, no Europa 
Catering. 
-Porto de Honra na sede do FC Porto, comemorativo do 16°. aniversârio. 
-Actuaçâo de Qiiim Barreiros no Century Gardens em Brampton. 

Sàbado, dia 22 
!-Matança do Porco, no Madeira Club. Jantar, baile, bingo e arremataçôes da 

boa carne de porco. Info: 416 533-2401. 
-Jântar :de Gala do aniversârio do FC Porto no New Casa Abril Restaurant. 

I -Jantar ë festa de apresentaçâo dos Mordomos do Império das Crianças, no 
I Oriental de Cambridge. 

-Concerto annal de Natal da Sociedade Musical de Santa Helena, no St. 
John's HaU, 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 Atlântico, com baile e convivio. 
Informaçôes e réservas: 416 532-3649. 
-16°: aniyersârib do Rancho Folclôrico do Centro Cultural Português de 
Mississauga. Actuaçôes dos Ranchos Infantil e Senior do CCPM e do 
Rancho Folclôrico dé Oshawa. Baile corn o conjunto Ritz. 
-Teatro, desgarradas, despiques e alegria, na Igreja de N Sra, Fâtima, pelas 
19h30, em Brampton. Comes-e-bebes. Info; 90,5 781-4.560. 
-Féstâ de Santa Cecilia na Igreja de Santa Inès. Jantar e convivio, 
-Baile no Lusitânia de Toronto corn o conjunto "Viciados". 

Domingo, dia 23 
-Aniversârio da Associaçâo Migrante de Barcelos no Oasis Convention 
Centre, em Mississauga. Actuaçôes do Grupo de Cantares de Barcelos e do 
Grupo de Cavaquinhos, e apresentaçâo do inconfundivel Quim Barreiros. 
Almoço às 13h00. 
-Procissâo de Santa Cecilia às I3h00, na Igreja de Santa Inès. Bandas de 
Santa Inès e do Senhor Santo Cristo, folclore e müsica para dançar. 

Sàbado, dia 29 
-Jantar e baile do vestido encarnado no Angrense de Toronto. DJ-Nazaré 
Praia. 
-Noite de Folclore na Casa das Beiras. Info; 416 604-1125. 

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

©EK][P[SE Era (EQraiA \Dm 

O GRANDE SALDO DO FIM DE ANO 
CHEGOU A ADDISON MAIS CEDO, 

LIQUIDAÇÂO TOTAL DOS MODELOS DE 2003Î 

Os descontos podem atingir> 
os $9,300.00, ou iuros a 0% 
durante 5 anos na maioria 

dos modelos novos de 2003. 

w 

Mas nâo é s6, pois ao ligar voce ià, 
esta a ganhar... Um mioimo de 

<^1,500.00 ou mesmo o valor total 
da sua compra. 

ÔPTIMOS 
DESCONTOS NOS 

MODELOS NOVOS DE 
2004. 

Procura carro usado? Nâo compre sem me visitar. 

Tudo isto s6 corn José da Costa e 
Addison on Boy # 

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

Telefone: 416-964-3211 
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Présidente de Geverne recebeu Direcçâe 
da “Perte de Abrige” 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, recebeu em audiên- 
cia, a Direcçâo da Organizaçào de 
Produtores de Pesca “Porto de Abrigo”. 
No final do encontro, o présidente disse 
que O seu Coverno vai lançar mâo a todos 
os instrumentos disponiveis no sentido de 
salvaguardar os interesses dos Pescadores 
açorianos, no âmbito do recente acordo 
firmado entre Portugal e Espanha, relati- 
vamente, às pescas. 
Carlos César reafirmou que o Coverno 
continua a estudar a situaçâo e que, na 
prôxima reuniâo do Conselho Regional 
das Pescas irâ anunciar a sua posiçâo 
definitiva sobre o assunto, seja no piano 
da fiscalizaçâo résultante do acordo, ou 
seja no piano da sua contestaçâo, e a 
forma de o fazer. 
O présidente acentuou, a propôsito, a sua 
convieçào de que o Coverno da RepübÜca 
nào fez tudo o que dévia nesta matéria, 
razâo pela quai os Açores devem 
continuar a trabalhar no sentido de explo- 
rar todas as vias, designadamente, as vias 
técnico juridicas para tentar acautelar o 

interesse regional, 
que é o interesse 
dos Pescadores aço- 
rianos e, também, o 
interesse da pro- 
tecçào de recursos 
naturais, europeus e 
da humanidade, e 
em relaçâo aos 
quais, nào existe a 
certeza de quai o 
impacto que dériva 
da aplicaçâo do acordo firmado. 
Para Carlos César, coloca-se, ainda, o 
problema da fiscalizaçâo, corn a Regiâo a 
nào ter, obviamente, os meios para fis- 
calizar toda a Zona Econômica Exclusiva, 
perguntando o présidente, onde estâo os 
milhôes para o reequipamento das Forças 
Armadas, e estando eles afectados, quai é 
o piano da protecçào daquela zona - isto 
significa que, os milhôes que possam estar 
afectos àquele reequipamento nào podem 
deixar de ter uma orientaçâo muito pré- 
cisa, e muito clara, no sentido de se passar 
a poder fazer na ZEE dos Açores aquilo 

que, até agora, nào é feito, ou seja uma fis- 
calizaçâo eficiente. 
Nas suas declaraçôes aos jornalistas, o 
présidente do Coverno relevou, ainda, a 
importâneia de se continuar a alertar o 
Coverno da Repùblica para a prioridade 
nacional que deve assumir a fiscalizaçâo 
da Zona Econômica Exclusiva dos 
Açores. 
No encontro, que decorreu no Palâcio 
de Sant’Ana, em Ponta Delgada, esteve, 
também, présente, o secretârio regional 
da Agricultura e Pescas, Ricardo 
Rodrigues. 

416 603-7978 

A Vida agitada des nasses dias 6 uma das principals 
causas de uàries prePlemas de sadde. 

\!Miâ=aïie [ffifê 
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! Ervanària Victôria Inc. 
Produtos Naturais e 

Medicina Homeopàtica 

Contacte o naturista bomeopata Antonio Medeiros 
e a sua équipa em ViCTOniA's SPA and 

Rebabiiitation Centre. 

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, g^asio com 
treinador, Hsioterapia, esteticista, programas de emagrecimento e 

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

VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

Centro que faltava para tratar 
da sua saûde e bem estar. 

Candidaturas a 
apoios da Direc^o 
Regional das 
Gomunidades 
dos Açores 
A Direcçâo Regional das 
Comunidades do Coverno Regional 
dos? Açores vai promover em 2004 o 
apoio a organizaçôes/entidades/ 
associaçôes que apresentem projeetos 
relevantes no âmbito da preservaçâo 
da identidade cultural açoriana bem 
como as visitas de estudo dos 
estabelecimentos de ensino das comu- 
nidades emigradas no estrangeiro aos 
Açores. 
Os périodes de candidatura sâo até ao 
final do corrente ano, para os eventos 
a implantar no primeiro semestre de 
2004 e de 1 de Janeiro a 31 de Março 
de 2004, para os eventos a realizar no 
segundo semestre de 2004. 
Os impresses de inscriçâo poderâo ser 
levantados no Consulado-Ceral de 
Portugal. 

Documentes estavam 
no Consulado portuguës 
de Santos, no Brasll 

Mr 
■' iliii 

Mais de 150 passaportes, cerca de seis mil 
euros em dinheiro, livros de cheques, um 
video e vinhetas para vistos foram rouba- 
dos do Consulado de Portugal em Santos, 
revelou o consul portuguës. A policia de 
Santos jâ esta a 
investigar o caso, 
na tentativa de 
identificar os 
autores do 
assalto, mas até j 

agora nenhum 
suspeito foi 
detido. 
Paulo Patricio 
Mendes disse 
à agêneia 
Lusa que os 
assaltantes entraram pelo telhado do con- 
sulado durante o ultimo fim-de-semana, 
com a intençâo de roubar os passaportes. 
"Foi uma aeçâo planeada corn a intençâo 
de roubar os passaportes e as vinhetas 
para os vistos", afirmou o consul de 
Portugal em Santos. 
Paulo Patricio Mendes jâ informou as 
autoridades portuguesas dos nùmeros dos 
154 passaportes roubados para que sejam 
cancelados. 
O consul portuguës cancelou também, por 
precauçâo, um livro de cheques da sua 
conta bancâria pessoal e os demais livros 
bancârios do consulado que foram 
roubados. 
A policia de Santos jâ deu inicio a uma 
investigaçâo na tentativa de identificar os 
autores do assalto, mas até agora nenhum 
suspeito foi detido. 
As instalaçôes do consulado serào 
reforçadas e o atendimento ao pùblico 
esta semana sera limitado aos casos 
de emergêneia, afirmou o consul 
portuguës. 
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"Porto do Honra" do anivorsàrio do PCCM 
O enorme salâo de festas do Centro 
Cultural Português de Mississauga 
engalanou-se para os festejos do 29°. 
Aniversârio. Na sexta-feira, dia 21, corn 
um apetitoso jantar grâtis para os sôcios e 
amigos, a festa teve inicio corn a tradi- 
cional entrega de prendas dos clubes ami- 
gos ao aniversariante. 
Desfilaram no palco e entregaram pren- 
das, cheques ou plaças, conforme as 
condiçôes de cada um. César Bras do FC 

Porto de Toronto; Joâo Sousa da Casa das 
Beiras; Arsenal do Minho de Toronto; 
Fernanda Nunes do Sporting Português de 
Toronto; Jorge Costa da Arco Iris; Jack 
Eustâquio do Benfica de Toronto e, ainda, 
uma prenda de Joe Eustâquio, que se 
ausentou mais cedo. 
O Présidente da Assembleia Gérai do 
CCPM, Raimundo Favas, agradeceu a 
todos e enalteceu tudo o que jâ foi feito e 
falou sobre futuras mudanças no clube, tal 

como dedicar mais espaço ao campo cul- 
tural. Deu O exemplo do Rancho 
Folclorico que corn apenas 4 anos de 
existêcia é jâ um dos 34 melhores ranchos 
do mundo português. Segundo Raimundo 
Favas, o clube foi jâ avahado em mais de 3 
milhôes de dôlares. 
Seguiu-se o fado, corn a presença da 
veterana Dina Maria, acompanhada por 
Antonio Amaro, Leonardo Medeiros e 
Hernani Raposo. Depois deste momento 
tâo português, actuaram corn o ritmo 
habituai. Tony Rebelo (pujante e alegre). 

Michelle Madeira (bonita, fehz e cheia de 
movimento) e Clemente. O play-back de 
Clemente nào funcionou a certa altura da 
actuaçâo mas, corn o profissionalismo e a 
voz que Deus Uie deu, cantou sem acom- 
panhamento. O püblico pediu mais e, 
Clemente, nâo se fez rogado. Cantou e 
encantou. Uma grande festa no Centro 
Cultural Português de Mississauga, digna 
dos 29 anos de esforço e confirmaçâo. 
Parabéns! 

JMC/Soraia Prevides 
fotos; Carlos Soares 

1416] 658-0652 

©IF Sm 
O melhor Frango no 

Churrasco em toda a cidade! 

679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 
www.churrasco.net 

Leitâo à 
Bairrada, etc. 

“Estilo 
Português” 

Frango Assado 
e no Churrasco 
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HAïR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturais. Resultados Sensacionaisl MARIANA DE OLIVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçàol 

• Psoriase 
•Eczema ‘Rosécea 
• Herpes-Zôster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos lébios 
•Acné •Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

f 
îE 
m 

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

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

à'Aüs 

ESTA A PERDER CABELO^ OU 

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

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

!^radut;as também disponîveis no; 

HEAITH SENSE II 
2368 lakeshore Rd West. 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 
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CIRV-fm e Happy Travellers 
apresentatïi itaot.Ut.ts 
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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! 

Melia. day O Sarvta Mairia 

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

semanas. 2 semanas, desde $ 2.125.00 dolares + taxas. 
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Downitown Lumber 
& Building Bupplias oo. 

www.downCownlumber.com 

172 iy**infÇUm A»«.. Toi^mUt 
Tel: 41&^34^347 e 416^32-2813 Fax: 416^32-6040 

0 Mftrrffw >V* : Tof«o4«. 
 Tel: 416-532-4356 Fax: 416-58»8788  

Sfrfiturtm iotitnto 
Tel: 416.533-8591 Fax: 416-533-3862 

JOE’S GRAPE JUICE 
COMPANY LIMITED 

JOE M. SILVA 

President 

1921 Davc-nport Road, Tel. 41f>-656-7250 
Toronto, Ontario Cell. 416-791-3S99 
M(>N ICl Fax 116-656-3786 

JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 
M6N ICl 

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

âgroi mdi Ikïixsai 

^.i;i418-439'-0000 

Liahait Brewera 
Fal»rl«anle da. eerveja Carlaberg, 

a «^rveja d«« fiortngaetea 531-500 
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As opinioes expresses por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal 

Moçajnnbique: 

Governo répudia actes de 
racisme em estâneias 
turisticas 
O governo moçambicano condenou esta 
semana, em comunicado divulgado em 
Maputo, os actos de racismo registados em 
estabelecimentos turisticos do pais, salien- 
tando que "a prâtica de discriminaçâo em 
estabelecimentos hoteleiros é ilegal e deve 
ser erradicada". 
A posiçâo do governo, expressa através da 
Inspecçào Gérai do Turismo, surge na 
sequêneia de relatos de actos de racismo 
alegadamente protagonizados por gestores 
turisticos brancos, principalmente sul- 
africanos, contra veraneantes e 
trabalhadores turisticos negros em vârias 
unidades de turismo moçambicanas. 
"Cabe aos gestores dos estabelecimentos 
turisticos assegurarem o acesso livre de 
todos os cidadâos, sem qualquer prâtica 
discriminatôria, corn base na cor, raça, 
sexo, origem étnica ou posiçâo social", lè- 
se na nota de imprensa, assinada pela 
inspectora-geral do Turismo, Dina Tavâ. 
A Inspecçâo-Geral de Turismo insta igual- 
mente os gestores das instâneias turisticas 
a removerem "quaisquer tabuletas ou pla- 

ças que induzam a uma interpretaçào dis- 
criminatôria, sob pena de incorrerem em 
sançôes severas, que podem conduzir até 
ao encerramento dos estabelecimentos 
infractores". 
Recordando que "a lingua portuguesa é a 
lingua oficial do pais, nos termos do 
articulado na Constituiçâo da Repùblica", 
aquela instituiçâo aconselha as casas de 
veraneio a utilizarem este idioma em infor- 
maçôes destinadas aos utentes dos 
estabelecimentos hoteleiros, similares e 
agêneias de viagens e de turismo, o que 
nào obsta utilizaçào, em paralelo, de 
outras hnguas internacionais. 
Em vista do crescente recurso ao dôlar 
norte-americano nas estâneias turisticas 
moçambicanas e conséquente secun- 
darizaçâo do metical, a unidade monetâria 
do pais, O governo détermina que todos os 
estabelecimentos do sector que pratiquera 
preços em divisas estrangeiras fixera a cor- 
respondente taxa de câmbio do dia, per- 
mitindo também transacçôes em moeda 
nacional. 

PLiiti i'Æ Ahjitr Rt'jl 

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 
today’s market, a low rate is something you’ve come to expect. 
But it isn’t all you should expect. 

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

Bathurst & Dundas 416-866-6650 
Bloor & Salem 416-538-5232 

College & Bathurst 416-933-2390 
College & Grace 416-537-2036 
Dundas & Brock 416-538-5246 

Life. Money. Balance both. 

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

Scotiabank" 

inMIBBBniIftHaiVMBHHiaiiiihHhHaBaBaBnfUHnaii'iâMiâltiBaiiBBiiiJBBBBijMhhidJh.tdihlid'diiiîSUnB^BB^BBflBBfl^aBflBBBBBBaaBaQBBaWfiaBWWinftftnpPftowwwwowPWMMOMOOPQQOftftqpqpBqQOQqQQQqoBOOQQQOoc 

Guiné Bissau: 

Primeira Universidade do 
pai's foi ipaugurada 
A Universidade Amflcar Cabral, 
(UAC), a primeira instituiçâo 
püblica de ensino superior da 
Guiné-Bissau, foi ofîcialmente 
inaugurada esta semana pelo seu 
reitor, Tcherno Djalô, soube-se 
de fonte oficial na capital 
Guineense. 
As aulas devem arrancar em Janeiro de 
2004 , inicialmente para a formaçâo pré- 
universitâria. 

O reitor da UAC, um dos impulsio- 
nadores do projecto, é um cidadâo 
Guineense doutorado em Ciências 
Politicas, na Suiça. 
A Universidade Amilcar Cabrai nasce 
assim em homenagem ao "Pai" da 
independência do pais, Amilcar 
Cabrai, e conta com a parceria da 
Universidade Lusôfona de 
Humanidades e Tecnologias (ULHT) 
de Portugal. 

Cabo Verde; 

Praia procura apoios para 
estatuto especiai iunto da UE 
Cabo Verde pretende mobilizar apoios 
para obter um estatuto especial junto da 
Uniâo Europeia (UE) apesar de reconhecer 
tratar-se de um "processo complexo que 
estâ em construçâo". 
O primeiro-ministro José Maria Neves 
deixou O pais com destino a Luxemburgo, 
Holanda, França e Portugal onde vai ten- 
tar sensibilizar diversas entidades a apoiar 
Cabo Verde neste projecto". 
Em declaraçôes proferidas antes de deixar 
a cidade da Praia, José Maria Neves con- 
siderou esses contactos como um "objecti- 
vo essencial" da visita, recordando a 
"grande importâneia" que esse estatuto 
especial tem para o desenvolvimento de 
Cabo Verde. 

O chefe do governo cabo-verdiano 
sublinhou que os vârios interlocutores no 
projecto "estâo jâ identificados" naqueles 
paises onde, disse, Cabo Verde conta jâ 
com O apoio das autoridades e personali- 
dades locais. 
"Vamos procurar alargar durante esta 
digressâo essa rede de parcerias", fez notar 
José Maria Neves. 
A obtençâo de um estatuto especial 
para atrair certos beneficios atribui- 
dos às chamadas regiôes periféricas 
da EU, com realce para os arquipéla- 
gos vizinhos dos Açores, Madeira e 
Canârias, é uma das grandes apostas 
da politica externa do governo cabo- 
verdiano. 

Sào Tomé e Principe 

Chocolaté na foira de 
Santarém 
Sâo Tomé e Principe esta pré- 
sente na feira gastronômica de 
Santarém, em Portugal, corn 
chocolate produzido em 70 por 
cento com cacau destas ilhas 
verdes e que "tem feito muito 
sucesso" , soube-se de fonte 
diplomàtica em Sâo Tomé. 
A participaçâo do pais neste certame é 
uma iniciativa da Embaixada de Sào 
Tomé e Principe, em Portugal, e do 
Consulado em França. 
No pavilhào de Sào Tomé e Principe, 
estào expostos vârios produtos naturais, 
fotografias e demonstraçào de todo o 
processo por que passa o cacau, desde a 
colheita, quebra, fermentaçâo, secagem 
até a exportaçâo para a Europa, onde 
sâo fabricado os chocolates. 

A produçâo deste chocolate com 70 por 
cento de cacau do arquipélago é da 
responsabilidade da empresa MICHEL 
CLUIZEL, segundo o Consul Honorârio 
de Sâo Tomé em França, Bensaid. 
Ainda de acordo com este diplomata, o 
pavilhào sâo-tomense tem recebido 
grandes elogios por parte dos visitantes 
que se vâo rendendo ao paladar do 
chocolate sâo-tomense. 
Dos visitantes que jâ passaram pelo 
pavilhào de Sâo Tomé e Principe, o 
destaque vai para o Présidente da 
Assembleia da Repùblica de Portugal, 
Mota Amaral. 
O artista sâo-tomense Joào Carlos Nezô 
participa com alguns quadros e usa a gui- 
tarra para ambientar o pavilhào com os 
sons que sô ele sabe tocar. 
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Quando hâ 29 anos os fundadores se jun- 
taram para organizar e "dar asas" ao 
Centro Cultural Português de 
Mississauga, nâo imaginaram o nivel que 
a colectividade viria a atingir nos dias de 
hoje. Os fundadores em 1974, Manuel 
Raposo, José T. Carreiro, Artur Janeiro, 
José J. Pinto, Joào C. Sivestre, Isaias de 
Melo, Manuel C. Pacheco, Juvenal Lima, 
Fernando Pereira e José Francisco, 
sonharam, criaram, e deixaram obra feita 
para aqueles que se lhes seguiram e que 
foram também capazes de prosseguir e, 
até, melhorar. 
Sâbado passado, corn a sala nobre decora- 
da a rigor, o CCPM comemorou os seus 
29 anos corn todo orgulho do dever 
cumprido (e comprido!). 
Mesas bonitas e cheias de gente alegre - 
dirigentes, sôcios, amigos e convidados 
especiais- que, em perfeita harmonia, ani- 
maram e aplaudiram todos quantos foram 
oradores na noite e, especialmente, aque- 
les que foram distinguidos pelos seus 
prestimosos serviços ao clube e à comu- 
nidade. 
Tudo se iniciou corn o convivio natural 
entre todos e a bençào à refeiçâo por 
Monsenhor Murphy. Depois do magnifico 
jantar, muito bem servido pelo pessoal de, 
Madalena Barreto apresentou o 
Présidente do CCPM, Jack Prazeres que, 
bem disposto e feliz corn os acontecimen- 
tos, agradeceu a todos os sacrificios feitos 
até ali e desejou que os vindouros possam 
prosseguir a obra e melhorâ-la se possivel. 
Salientou em especial a juventude do 
clube merecedora de gratidào e aplauso. 
Prometeu um Centro da 3“. Idade e uma 

Biblioteca. Para tal pediu voluntârios e 
livros aos présentes para a livraria do 
clube. 
A seguir, o M.P. Steve Mahoney usou da 
palavra para agradecer os votos portugue- 
ses nas recentes eleiçôes e salientar a 
eleiçào de Peter Fonseca; 
O Présidente da Juventude do CCPM, 
Cândido Nogueira, enalteceu o trabalho 
da sua équipa de trabalho e apresentou 
um video onde mostrava as actividades 
dos jovens do clube. Depois, entregou aos 
jovens Tony Correia e Carlos Domingos, 
prémios de mérito. 
As jovens Elizabeth Mendes e Vania 
Gomes entregaram à représentante do 
BCPbank de Mississauga a quantia con- 
seguida no "walk-a-thon" que realizaram a 
favor das vitimas dos incêndios em 
Portugal. Entregaram $8.540.87 dôlares. 
O Grupo da Juventude entregou também 
ao CCPM um chegue no valor de $3.000. 
dôlares. A jovem Lara Favas apresentou o 
inicio de uma Boisa de Estudo para jovens 
do Centro de Mississauga. 
Seguiram-se George Carlson, Peter 
Fonseca, M.P. Carolyn Parish, Cônsul- 
Geral de Portugal, Dr. Artur Magalhâes e, 
finalmente, a admirada e muito aplaudida 
Mayor de Mississauga, Hazel McCallion. 
Enquanto o Dr. Artur Magalhâes apelou 
ao apoio ao CCPM, particularmente, aos 
mais endinheirados. Hazel McCallion 
optou por estranhar que os jovens do 
CCPM dessem dinheiro ao clube quando, 
é normal, a juventude passar a vida a 
pedir... McCallion saudou a cozinha por- 
tuguesa, a melhor que conhece e, voltou a 
contar quem quando visita uma familia 

portuguesa, vai direitinha 
para a cave da casa! Fechou 
agradecendo à comunidade 
portuguesa que "enriqueceu 
Mississauga", com o seu tra- 
balho, seriedade e fé. 
"Mississauga esté aberta a 
todos os portugueses", 
finalizou. 
Raimundo Favas, depois de 
salientar o feito de duas 
pedras base do CCPM, 
Horâcio Domingos e Gilberto 
Moniz, fez-lhes a entrega de 
Diplomas Honorârios do 
Centro Cultural Português de 
Mississauga, uma atitude 
muito bem recebida pelos 
présentes. 
Ainda, foi entregue uma pren- 
da ao Director do Ano'2003, 
que coube ao Antonio Sousa, 
que foi saudade corn muita 
alegria. A cerimônia de 
homenagem a Monsehor 
Eduardo Resendes, foi o 
ponto alto da festa. Registâ- 
mo-la noutro local. O fim-de- 
festa aconteceu corn o 
Conjunto Português Suave, 
de Bradford, que fez a sua 
despedida da actividade. Um 
conjunto que soube conquis- 
tar o seu lugar nas comu- 
nidades por onde actuou e 
que deixa saudades. Parabéns 
ao CCPM, seus homenagea- 
dos e ao Português Suave. 

JMC 

PCCM 29 anos de vida 
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CARFSI^IRO 
21/03Â20/0^i 

É vulgar surgir interesse por temas relacionados coin a Lei, a educaçào 
ou corn a filosofia. E importante para si, neste momento, tentar criar 
uma hierarquia em termos de ideias e clarificar valores e ideais de vida. 
È provâvel que tenha que estabelecer contacto corn pessoas em lugares 
longinquos ou de outras culturas. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Vai viver nestes dias a sua relaçào amorosa corn grande intensidade, 
tanto a nivel fisico como emocional. Tanto o amor como a criatividade 
vào poder mudar positivamente a sua existência. Poderâ haver uma 
transformaçào da sua vida afectiva. É possivel que receba dinheiro 
vindo de outros. 

QCMCOS 
21/05 A 20/06 

A sua carreira poderâ estar a ser favorecida por este transita de Marte pela 
sua Casa X, e a influência das pessoas que trabalham consigo far-se-â, 
provavelmente, sentir. Nào misture relaçôes pessoais e relaçôes de 
trabalho. Aproveite para tomar uma grande decisào para a quai ainda nào 
arranjou coragem, ponha em pràtica um sonho adiado, mas nào esqueça 
que O bom senso ajudarâ sempre. Ponha de parte essa hesitaçào. 

CâRàNQLCJO 
21/06 A 20/07 

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. 

-rr- 

LcÂo , 
22/07 A 22/éO " 

■J:±. 

Agora o seu lado romântico e apaixonado estarâ em evidência, tor- 
nando as suas relaçôes afectivas mais profundas e intensas. Esta sera 
também uma boa altura para um relacionamento divertido e har- 

mônico corn crianças. Se tem filhos aproveite para lhes dedicar a 
atençào que por vezes nào dedica. 

ViROCtif' 
23/08 A ^/09 

É possivel que sinta que as pessoas corn as quais mantém algu- 
ma relaçào de proximidade lhe tomem parte do seu tempo. 
Procure nào criar conflitos e arranjar um compromisse que lhe 
permita ter algum tempo para si. Em termos de trabalho, con- 
trôle o excesso de competitividade e de agressividade para corn 
os seus colegas. 

BALANçA 
23/0» A 22/10 

Terâ mais capacidade que nunca para a objectividade e lôgica quando 
comunica. E possivel que se veja envolvido em actividades de estudo, 

escrita, ensino ou relacionadas corn a comunicaçào social. E ainda vul- 
gar, durante esta passagem de Mercùrio, um maior interesse em estar e 

conversar corn irmàos, vizinhos ou colegas. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

Este é um periodo oportuno para fazer um investimento financeiro ou pôr 
em pràtica um piano que reforce a sua segurança flnanceira. Procure, no 
entanto, conter os gastos excessivos em relaçào a roupas, jôias, objectas de 
arte, enfim, tudo o que tenha a ver corn beleza ou conforto pois corre o risco 
de anular os lucros. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Procurarâ perseguir um objective seja a que preço for, pelo que nào 
estarâ muito sensivel a criticas ou sugestôes. Profissionalmente, 
poderâ arranjar inümeros opositores e conséquentes conflitos por 
achar que as suas ideias sào as melhores e que sào imbativeis, mesmo 

que nào tenham uma boa argumentaçào que as suporte. 

ÀQLÂRiO 
21/01 A19/02 

Depois de ter dedicado mais atençào à sua vida profissional nas ultimas 
semanas, chegou agora o momento em que lhe apetece mais sair corn os ami- 
gos. Terâ corn eles uma enriquecedora troca de ideias, o convivio terâ para si 
um outra significado e as actividades que desenvolverem em conjunta 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 

A sua necessidade de segurança e o gosto pela aventura poderào 
entrar em conflito. Procure encontrar um meio termo, de modo a nào 
abalar a sua estabilidade mas que lhe permita tirar partidô do que é 

inovador. Se tiver uma actividade politica ou social, poderâ conhecer 
um periodo de novas perspectiva's. 

20/02 A'^0/03 

E possivel que o romance esteja, de alguma forma, relacionado corn o 
ambiente doméstico. O seu instinto protector estarâ também mais 
marcado. Termine tarefas atrasadas para poder iniciar trabalhos 
novos e mais aliciantes. Terâ capacidade para resolver os seus proble- 
mas econômicos. Assuma erros para nào voltar a cair neles. Na saüde 
tendência ao surgimento de dores reumâticas. 

Horizontal: 
1 - Choupana, romanos; 

2 - Vazia, liçào; ^ 

3 - O responsâvel de um colé- 2 

gio (pl.); 3 

4 - Que serve de asa; 

5 - Tio confuso, arquejar; 

6 - Pedra de altar, pron. 

demonst.; 

7 - Lua confusa; 

8 - Vagabunda; 

9 - Viajar de aviâo, anterior- 

mente; 

10 - Estou (anagr.), separar. 

Vertical: 
1 - Animal de laboratôrio, século; 2 - Aqui (inv.), correia dupla que susten- 

ta o estribo, é alternativa; 3 - Econômica, inüteis; 4 - Nota (inv.), casa; 

5 - Silaba de naipe, em partes iguais; 6 - Câmaras municipais; 7 - Espécie 

de escumilha, cicrano; 8 - Povo, as pontas de tal; 9 - Tem o rolo, intermé- 

dia; 10 - Morada, pedra de moinho (inv.), senhor. 

As SOLUCÔES DA EDICÂO ANTERIOR; 

Horizontals: 1- eleicoes; 2- soleira, vi; 3- ci, mil; 4- orientado; 5- lar, uap, 

la; 6- antro, la; 7- iod, rad, na; 8- arida, co; 9- ou, dodoi; 10- a;o, osas. 

Verticals: 1- escolhido; 2- loira; 3- el, irada; 4- iene; 5- ci, nutrido; 6- or, 

tarado; 7- ea, apodado; 8- md, os; 9- violencia; 10- vil, arao. 

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

Master and Comander: 
The far side of the world 

ÂCTORES : Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd, James D'Arcy, Lee 
Ingleby, George Innés, Mark Lewis Jones, Chris Larkin, Richard 
McCabe, Robert Pugh, David Threlfall, Edward Woodall, Ian 
Mercer, Max Benitz 

Género: Acçào Duraçâo: 138 min Director Peter Weir 

O capitao "Lucky" Jack Aubrey (Crowe), reconhecido pelas suas 
capacidades de lutador na marinha Britânica, e o médico a bordo do 
navio H.M.S. Surprise, o douter Stephen Maturin (Bettany), sâo ata- 
cados de surpresa por um navio inimigo de porte superior. 
Com o navio H.M.S. Surprise gravemente danificado e grande parte 
da tripulaçâo ferida, Aubrey vê-se dividido entre o dever moral e o seu 
dever como capitao. Serâ que deve regressar a porto e ajudar aqueles 
que ficaram feridos ou seguir o inimigo pelo oceano fora em busca de 
vingança e de deixar intacta a sua reputaçào como capitào de respeito? 
Corn a sua reputaçào em jogo decide-se pela yingança. 
No decorrer desta aventura, o espectador é levado a viajar pela costa 
brasileira até às âguas tempestuosas de Cape Horn, pelo gelo e neve 
perto do Polo Sul até chegar às llhas de Galapagos. 
Este filme é baseado nas séries de Patrick O'Brian's. 

O cantor Martinho da Vila encon- 
tra-se em Paris a gravar um novo 
album que serâ cantado em por- 
tug^ês e francês. Neste disco, 
Martinho da Vila, um dos pais do 
samba, apresenta temas que mar- 
caram a sua carreira. 
Ainda sem data de ediçào e sem nome, 
este disco serâ gravado em bilingue por 

Martinho da Vila com a ajuda de duas can- 
toras senegalesas. 
O disco irâ apresentar êxitos da carreira 
do brasileiro que serào adaptados para ver- 
sées «internacionais» que misturam as 
duas linguas. 
Além de temas de Martinho da Vila, este 
disco deverâ incluir uma versào do clâssi- 
co «La Bohème». 

Fausto lança novo àllinm 
a 24 do Novemiiro 

O mùsico portugpiês Fausto val lançar um 

novo album de originals, depois de nove 
anos de ausência. «A Ôpera Mâgica do 
Cantor Maldito» é o nome do disco que 
tem ediçâo prevista para 24 de 

Novembre. 
Apôs um periodo de silêncio, Fausto prepara-se 

apara editar um disco sucessor de 

«Crônicas da Terra Ardente» de 1994. 

No total, «A Ôpera Mâgica do 

Cantor Maldito» apresenta 

16 temas dos quais desta- 

cam-se «Era Uma Vez Um 

Cantor Maldito», «E Tâo Sô 

o Verde Dos Teus Olhos» e 

«Adeus Orelhas-de-abano». 

Este disco foi gravado e mis- 

turado entre a Primavera e o 

Outono de 2003 e conta corn 

a participaçào dos cantores 

Joào Afonso e Amélia Muge. 

Participam ainda neste 

âlbum, Miguel Amado 
(baixo), Joào Balâo (per- 

curssôes), Ruben Alves 

(teclas), Rui Luis Pereira 

(Dudas e guitarra)e 

Manuel Costa Reis 
(bateria). 
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Crôotei à dlstâncla 
Nâo hà paciência!... 

A mediocridade e incompetência 

reinantes que, num grau de intensidade 

sem precedentes, tomou conta do partido 

socialista dite madeirense, mas de colo- 

nizada obediência a Lisboa, levou tal orga- 

nizaçào a um desespero. 

Radicalizou a linguagem e desatou 
numa histeria de ataques que acabaram 

por mergulhar no anedôtico. 

A pessoalizaçào de tal agressividade 

incidiu obviamente sobre a minha 

pessoa - os desgraçados ainda nâo me 
perceberam, ao fim de trinta anos... - corn 

o apoio do diârio propriedade do gmpo 

inglês Blandy’s, onde, seguindo Lenine (“é 

precise mentir, mentir sempre, até à 

vitôria final”), sâo deturpadamente me 

atribuidas afirmaçôes que eu nâo fiz, e tal 

mentira sucessivamente repetida. 

Técnicas marxistas, lâ dos “comunas” 

que enxameiam a folha. Foi assim corn as 

“terras para o mar”, foi assim corn o “nâo 
comparecer na Assembleia Legislativa da 

Madeira», etc., etc., por ai fora. 

Os socialistas locais, mergulhados 
em desorientaçâo e ignorância, 

encaminharam por uma radicalizaçâo de 
linguagem. Seguir-se-à uma radicalizaçâo 

de “acçôes”? 

Da parte do Partido Social Democrata, 

jâ deixei o aviso. Se estes instrumentes do 

colonialisme lisboeta, numa fase em que 

se discute o légitimé future constitucional 

da Madeira, optam pelo radicalisme, 

a resposta dos autonomistas sociais- 

democratas serâ sempre de um grau 

acima, de intensidade. Nâo pensem que 

nos oprimem, fazendo-nos “bombe da 

festa”, e, depois, como coitadinhos que lâ 

isso sâo, armarem em vitimas. 

Depois, as criaturas socialistas 

assumem o comportamento insôlito de ir 

para outras instâneias fazer queixinhas de 

nos. Até parece a “bufice” do tempo da 

pide. 

É évidente que aos autonomistas soci- 

ais-democratas madeirenses, os quais 

aceitam apenas responder perante o 

Parlamento da Madeira, tal “bufaria” é 

indiferente. 

Mas, num Portugal onde os Direitos, 

Liberdades e Garantias Individuals dos 

cidadâos, e em especial dos politicos que 

têm a coragem de se assumir CONTRA a 

“esquerda”, nâo se encontram devida- 

mente acautelados, é sempre bom estar de 

sobreaviso, nem que seja para recorrer a 

instâneias internacionais. Ao que “isto” 

chegou!... 

A nossa resposta serena, é a 

do Desenvolvimento Integral 

conseguido pela Madeira. Em 

2000 (fonte Instituto Nacional 

de Estatistica) estamos a 81% 

(peguei nisto a 29%) do Produto 

Interno Bruto (PIB) “per capi- 

ta” da Uniâo Europeia, segunda regiâo 

portuguesa a 9*% da primeira (Lisboa). O 

PIB médio português esta a 68%. 

Em 2000, a Grécia estava corn um PIB 

de 65% e a Espanha de 82%! Bern como o 

PIB “per capita” madeirense, também em 

2000, estava superior ao de qualquer dos 

dez novos paises que vâo integrar a Uniâo 

Europeia (o mais alto, Chipre era de 75%). 

Em 2001, a taxa de desemprego 

madeirense é 2,6% contra 4,1% nacional. O 

valor global das remuneraçôes sobe 58% 

entre 1995 e 2000! 

O VAB (Valor Acrescentado Bruto) 

cresce, “per capita”, 54% no mesmo 

periodo! 

E tudo isto, corn uma taxa de inflaçâo 

controlada em 3,5, no ano 2002. 

Para as Familias perceberem o correcto 
da nossa politica, sô lembro que, nos ülti- 

mos 22 anos, conseguimos descer 5,7 vezes 

o valor da taxa de inflaçâo! 

CINCO VÎRGULA SETE 

VEZES! 

Mais recordo. 

O crescimento da econo- 

mia madeirense passou de 

760 contentores descarrega- 

dos no porto do Funchal... 

para 34.605. TRINTA E QUATRO MIL, 

SEISCENTOS E CINCO, ao ano. 

As estradas REGIONAIS cresceram 

43% entre 1976 e 1996 (fico por este ano...), 

de 371,7 para 531,4 quilômetros! 

A produçâo de energia, de 1980 a 

2000, aumentou de 153,7 para 634,7 

GWH. QUATRO VEZES MAIS! 

O numéro de acessos telefônicos 

cresceu CINCO VEZES! 

Oportunamente, darei mais numéros. 

Porém, agora, ponham-se no meu 

lugar. 

Andar constantemente a ser “chinga- 

do” e desconsiderado por gente que, 

durante estes mesmos anos, TENTOU 

OBSTACULIZAR TODO ESTE 

ESFORÇO NUMA TERRA POBRE 

COMO A NOSSA! 

Nâo é de perder a paciência?!... 

NSIGO S4 HORAS POR DIA 

INFORMAçOES: 

416.537.1088 

Est;es radios es-tâo à lÉlilHite©© 
TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 

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

west Tel: 532-1133 

MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 

Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

*Plus GST & PST 

519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 
Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 

Market, 708 Hamilton Rd. 

519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 

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

FESTIVAL PORTUGUêS CAMA 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.““* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM $fi II 08* 
Cassette/Recorder Player ■ 

Panasonic RX-PS430 
stereo Radio/CassetteRecorder 

*125 00* 

General Electric 
*55.«“ 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

Panasonic RX-D13 
*160.““* 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 

com Remote Control 
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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-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique muiticultural programming 

Programaçâo local: 
iornal da noRe - 2* a 6” feira às iSiiOO 
Sent fronteiras - P às 20R00 
Tribuna do Cidadâo - 3“ feira às 20h00 
Haia Saude - 4Meira às 20h00 
Bancada Centrât-feira às20h00 
Faia Brasii - 6” feira às 20b00 
Africando - Sabado àsThSO 
lola da Mdsica - BombiBO às IBhOO 
emuRomais- 

Atençâo Ciubes, Associaçôes e Paroquias 
iiitrem em contacte com FPtv onde podem promover 

todos os dios os vossos octividodes» 
Enviem os informoçôes vio fox: 

416-537-0144 

Di PORTUGAL SIC INTERNACIONAL 

Noticiarios - Diàrios 

HERMAN SIC 
Domingos à noite 
Comédia 

j|^ domul de Desporta - Oiérlo 

]-Jogos do Senfiro fora ds casa 

-Programa "No db seguinie" - 3° feito 

Diariamente... 
Passatempos, 
Concursos e 
Entrefenimento 

'V'P 
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A ESCOLA. O SISTEMA E OS N08808 ANSCIOS 
ââ Que Injustiça! WW 

Ler de uma forma excelente 
dépende da forma como os 
docentes analisam e compreen- 
dem as capacidades e deficiên- 
cias que o aluno tem e como con- 
seguem instrui-los a ultrapassar 
esses problemas. 

E um dos bens essenciais à vida - pos- 
suir suficientes competências de leitura 
e de escrita. Seja em que lingua for. 
Ora, vem isto a propôsito do teste de 
literacia que se fez hâ algumas semanas 
no Ontârio. Jâ abordei este tema varias 
vezes, no tocante à preparaçâo e à razâo 
pela quai o teste existe. Desta feita, vou 
fazer o contrario; o que acontece 
durante e apôs o teste. Segundo a lei, 
nenhum aluno pode ser ajudado 
dnrante o teste para que os resultados 
sejam o mais correcte possiveis. Esta lei 
é tâo rigorosa que os professores que 
supervisionam o teste têm que 1er as 
instruçôes entregues pelo ministério da 
educaçâo e nâo podem sequer ver o 
teste. Isto, para se compreender a 
rigorosidade deste teste de literacia no 
quai o aluno nécessita de obter 70 por 
cento nas duas componentes - leitura e 
escrita - para poder passar. 

Perante este cenârio, pôs-se uma 
questâo; o que fazer corn alunos que 
demonstram dificuldades de aprendiza- 
gem e/ou têm assistência através do pro- 
grama de educaçâo individual (lEP), o 
quai jâ abordâmos anteriormente? É 
sabido que estes alunos requerem mais 
tempo para completar as suas tarefas, 
necessitam de instruçôes mais exempli- 
ficadas e de assistência de um professor. 
Neste caso, chegou-se à conclusào de 
que o aluno poderia ter assistência de 
um professor que trabalharia corn ele 
durante o teste. Para além disso, tam- 
bém lhe séria dado tempo extra para 
que nâo estivesse sob pressâo para con- 
cluir o teste numa manhâ, durante dois 
dias. Até aqui tudo bem. Sô que nem 
sempre a regra existe sem excepçâo. Na 
verdade, estes alunos têm direito a 
mnito mais do que uma simples 
assistência do professor: existe um 
grupo de alunos - geralmente os que 
apresentam o maior nivel de dificul- 
dade - que recebem a ajuda do chama- 
do “escriba”. Embora o tema remonte 
ao antigo Egipto, pouca inovaçâo se 
verificou na sua utilizaçâo no inicio 
deste século. O professor “escriba” 

deverâ escrever as respostas que o 
aluno lhe ditar, sem interferir no 
raciocinio do aluno em questâo. 

Durante este ultimo teste, um dos 
alunos do grupo pelo quai estava 
responsâvel disse-me ao intervalo - 
apôs uma hora e meia de teste -, 
corn uma lâgrima ao canto do olho: 
“Que injustiça! Desta maneira, 
nunca serei ninguém na vida”. 
Dito desta maneira, sem explicar 
em que contexto o desabafo ocorreu, 
poderâ parecer que a aluna se referia ao 
teste em gérai e que, por este ou aquele 
motivo, estava revoltada. Sô que nâo foi. 

A Filipa (nome ficticio) sentiu-se 
injustiçada porque vive no Canadâ hâ 
dois meses e nâo fala inglês. Qnando 
soube que havia excepçôes dadas a 
alunos que, nâo obstante algumas difi- 
culdades, pelo menos falavam inglês, 
nâo conseguiu conter as lâgrimas. 
Quando falou comigo, disse-me: 
“Professora, sinto que a intençâo é fazer 
de mim um fracasso. Eu nâo sei inglês, 
no entanto, sou obrigada a fazer este 
teste que tenho competêneia para pas- 
sar, mas a lingua é uma barreira ainda 
alta demais para ultrapassar. Sempre 
achei que vinha para um pais onde exis- 
tia igualdade e justiça a nivel de direitos 
humanos, mas descubro agora que sô 
porque nâo falo inglês, sou colocada nas 
disciplinas de nivel mais baixo e 
obrigam-me a fazer um teste sem me 
darem nenhuma ajuda, apenas algum 
tempo extra”. Durante alguns minutas, 
fiquei calada, a olhar para a minha 
aluna qne, tal como eu hâ quinze anos, 
nâo sabe inglês, mas que era uma aluna 
exemplar em Portugal. Vê-se a tirar dis- 
ciplinas corn matéria que jâ aprendeu 
hâ alguns anos e obrigada a fazer um 
teste sobre os seus conhecimentos de 
leitura e escrita especificamente em 
inglês. Compreendi a dor que sentiu. Jâ 
passe! pelo mesmo, embora nunca fosse 
submetida a um teste de literacia por 
este nâo existir. Promet! â Filipa que, 
pelo menos, lhe faria “justiça” ao seu 
desabafo. 

Na verdade, eu tinha uma turma de 
uns doze alunos do ESL (Inglês como 
Segunda Lingua). A ùnica ajuda que me 
foi “autorizada” foi supervisionâ-los 
durante o tempo normal do teste e o 
extra que lhes foi dado. No entanto, nâo 
podia olhar para o teste, nem ajudâ-los 
de forma alguma. Também me revoltei. 

E entâo pensei: 
quando se pensou, e 
muito bem, nos 
alunos de lEP, por 
que motivo é que os 
alunos de ESL nâo 
foram incluidos na 
questâo? Como 
pode um aluno que 
nâo conhece uma 
lingua, fazer um 

teste sobre a compreensâo da leitura e 
escrita nessa mesma lingua? A Filipa 
completou o meu raciocinio; “Até que 
ponto é que os ‘escribas’ sô escrevem a 
resposta do aluno, professora? Porque 
eles podem escrever aquilo que o aluno 
estâ a dizer, mas certamente que nâo 
vâo dar erros de ortografia e se têm 
acesso ao teste, certamente que vâo aju- 
dar porque eu faria o mesmo. As vezes, 
até gostava de saber quai é a 
percentagem de alunos corn ‘escriba’ 
que passa o teste, em relaçâo à que 
chumba”. Nâo tinha pensado nisso, 
Filipa, mas prometi-te e aqui estou a 
escrever. 

Desde o inicio, o objectivo desta colu- 
na de educaçâo é alertar os pais para as 
questôes de educaçâo, incentivâ-los a 
serem mais activos na vida escolar dos 
filhos e a lutarem por um melhor aces- 
so à educaçâo. Para que isso aconteça, 
temos que conhecer os problemas que 
afectam o nosso sistema, que tal como 
os demais, estâ longe de ser perfeito, 
mas possui espaço para melhoramento. 
Que a filosofia do teste de literacia faz 
falta - seja em que forma for - estâ fora 
de questâo. No entanto, teremos que 
começar a questionar - âs pessoas de 
direito - a forma como este teste estâ a 
ser administrado. Voltando à Filipa •- e 
aos seus colegas -, os que nunca 
tiveram que se adaptar a um pais 
podem achar que se fez uma tempes- 
tade num copo de âgua. No entanto, 
posso garantir-vos que nâo foi tempes- 
tade nenhuma. É dificil! E porque pas- 
se! por tal experiência, compreendo 
agora que esses dois dias podem ser 
mais do que suficientes para terminar 
corn qualquer força de vontade que o 
aluno de 15 ou 16 anos possa ter para 
“ser alguém na vida”. Como professora, 
tudo farei para que a experiência da 
Filipa seja transformada ao ponto de no 
prôximo ano nâo voltarmos a teste 
munhar o mesmo desabafo. 

Agora que nos aproximamm do final 
dos ceübraçôes dos 50 anos de 
Imigraçào portuguesa no Canadâ, uma 
dos misas que porventura nos ocupard o 
pensamento é o impacto que este ano 
teve na comunidade em gérai. Tentei 
desmbrir um pouco deste sentimento 
junto dos meus alunos de português do 

7” ano, quando Uie propus que 
escrevessem um texto sobre o tema dos 
“50 anos”. Ets o que a Melanie 
Fernandes Araujo escreveu. 

t Diffcil Ser 
■migrante 
Ser imigrante é uma das coisas mais 

dificeis que existe. É deixar tudo quanta 
se ama para começar tudo de novo, num 
pais onde tudo nos é estranho. Ouvir 
pessoas conversar sem perceber uma 
palavra do que lhes dizem. 

É sentir discriminaçâo por ser 
diferente, por nâo falar a mesma lingua 
e, por vezes, por termos diferentes 
hâbitos ahmentares, 

Ser imigrante é tentar corn todas as 
forças conseguir integrar-se no pais de 
acolhimento, ao mesmo tempo que se 
sente uma saudade imensa de tudo 
quanto é ou seja nosso, de tudo aquilo 
que nôs deixâmos para trâs: escola, ami- 
gos, trabaUio, até mesmo do sol e da 
praia. 

É sentir um vazio no peito que nâo hâ 
nada que consegue preencher. Fica-se 
triste quando se ouve uma müsica ou 
um poema que nos faz iembrar a nossa 
terra. Contam-se os dias e os meses, 
espera-se pelo verâo para podermos visi- 
tar os amigos, a familia e tudo quanta 
deixâmos de novo. 

Ser imigrante é ter coragem para par- 
tir e ir à procura de uma vida melhor 
para a familia, é tentar realizar no pais 
para onde imigrâmos, tados os sonhos 
que nos foram negados no pais de 
origem. É ter sensaçâo de que por mais 
que tentemos nunca fazemos parte inte- 
gral da sociedade db pais onde vivemos 
porque a saudade é tâo grande e as lem- 
branças sâo tâo, tâo reais que temos 
certeza que nâo pertencemos ao pais 
onde vivemos. 

Um dos maiores problemas dos imi- 
grantes é aprender a lingua do pais onde 
vivem, é conseguir um trabalho. Ser imi- 
grante é viver repartido entre dois parses 
e, por vezes, sentir-se que nâo se é 
cidadâo do pais onde se vive, mas tam- 
bém jâ se sente diferente quando por 
vezes se tenta regressar. 

I % 

I 
^JHxitta s^^nçaùves 

Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

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

LNHADii«nA: 647-271-7234 
EsG«Ttno;416-535-8000 • Fuc416-539-9223 
Emut: magoncalves@trebneLcom 

Keele/ IMorte da Rogers 
tJiaravilhosa casa separada dos 2 

îados, tem muito para oferecer. Grande 
qmatal nas traseiras corn o-iia. linh.i prt- 
v^a para 4 carros e garanfiii simples. ,i 
grandes quartos de cama, cormhj tipo 
faaïUiar, sala repleta de Sol ptna as 
refeiçôes e cave acabada corn enirada pri- 
vada. Màquma de aquecinieiilo si-inna 
de ar central, corn 2 anos de uso. 
Contacte ou visite-nos para iii.u^ di i.illie- 

Natal da Escola 
"A Camlnho do Saber" 
Pelo segundo ano consecutivo, a Escola 
"A Caminho do Saber" realiza a sua festa 
de Natal. Este ano serâ na Casa das 
Beiras, em Toronto, Domingo, dia 7 de 
Dezembro, corn inicio âs 13h00. Almoço, 
variedades corn alunos da Escola, actu- 
açâo de artistas locals e distribuiçâo de 
brinquedos. 
Para mais informaçôes, contactem o 
Director da Escola "A Caminho do 
Saber", o professor Oscar Monteiro: 
416 653-7360. 
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Especiais 
todososiiias 

Henrique. 
Crente e simples, 
Monsenhor Resendes 
agradeceu a home- , 
nagem que considéra 
obra de todos e nào ape- 
nas sua. "Nos, nada 
somos sozinhos. Cada 
um, pobre ou rico, anal- 
fabeto ou académico, 
merece-me o mesmo 
respeito, razào pela 
quai tenho em todos 
um amigo. Ai, sim, sou 
muito rico. No que 
respeita às igrejas que 
construi, fi-las corn a 
vossa colaboraçâo, corn 
O vosso dinheiro, corn a 
vossa confiança." 
Em relaçâo aos elogios feitos pela Mayor 
McCallion, corn a sua habituai graça, 
exemplificou: "Eu e ela vamos para o céu 
corn certeza mas, se houver eleiçôes, jâ sei 
que perco. Nessas coisas ela ganha sem- 
pre!". Monsenhor Resendes divagou 
depois sobre o clube, as dificuldades que 
irâo sempre acompanhar o crescimento, a 
necessidade de pagar nos prôximos 6 anos 
o milhâo de dôlares em divida. A festa da 
concretizaçâo deverâ ter lugar na altura 

ACASADOBOM 

' BACMHAU ' 
Criamos fama 

pelo no.sso peixe sempre 
fresco, de todo o mundo, 
incluindo uma enorme 
variedade de mariscos 
frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

dos 35 anos de existência. 
Fez também o elogio da juventude do 
Centro Cultural mas lembrou que o futuro 
começa hoje, portante, nâo se pode contar 
apenas corn a juventude mas corn todos e 
de todas as idades. Hâ muito a fazer, hâ 
muito a melhorar. 
Sob o aplauso de pé de todos os sôcios, 
convidados e amigos, Monsenhor 
Eduardo Resendes recebeu das mâos de 
Raimundo Favas uma bêla prenda do 
artesanato native e, ainda, um prato de 

cerâmica trabalhado pelo artista 
Américo Ribeiro. 
Foi a apoteose da festa. 
Enquanto os mùsicos do Português 
Suave se preparavam para o "ataque" ao 
baile, o homenageado Monsenhor 
Resendes andou "numa roda-viva" aos 
abraços, palavras de elogio, fotografias e 
entrevistas. A factura de quem se salien- 
ta da mediania do dia-a-dia. 
Obrigado, por tudo, Monsenhor 
Eduardo Resendes. 

JMC 

O conhecido e muito estimado 
Monsenhor Eduardo Resendes, um dos 
obreiros das grandes iniciativas da comu- 
nidade portuguesa de Mississauga, foi jus- 
tamente homenageado pelo Centro 
Cultural Português de Mississauga, por 
ocasiào do Jantar de Gala do 29°. 
Aniversârio do clube. 
Raimundo Favas, depois de agradecer 
corn ênfase aos Orgâos de Comunicaçâo 
Social de Lingua Portuguesa pelo 
constante apoio ao clube, fez o elogio ao 
homenageado, Monsenhor Eduardo 
Resendes, natural do Faial da Terra, Sâo 
Miguel, Açores, e ordenado sacerdote na 
Sé de Angra do Fîeroismo, no dia 15 de 
Junho de 1958. Em 1975 emigrou para o 
Canada, para Mississauga, onde esta radi- 
cado desde entâo. Começou a dar Missa 
exactamente nas instalaçôes do Clube 
Português, por falta de Igreja. Em 
Novembro de 1979 inaugurou a Igreja do 
Senhor Salvador do Mundo e, em Março 
de 1995, concretizou a sua maior obra, a 
Igreja de Cristo Rei, em Mississauga. Em 
27 de Fevereiro de 1996, foi-Ihe concedida 
a dignidade de Monsenhor, por documen- 
to de Sua Santidade o Papa Joâo Paulo II. 
Em 1980, o Présidente da Repùblica 
General Ramalho Eanes, agraciou-o corn a 
Comenda da Ordem do Infante D. 

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

905-270-3198 

Ràimundo Favas eW^râenhor Resendes corn a prend 
qiüto PCCM ofereceu ao homenageado. 

Justa homenagem a Mensenher Resendes 
ne CCPM 
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HIPNOSE COLECTIVA 
Vila do Rei é uma simpâtica e acolhe- 

dora Vila do distrito de Castelo Branco 
onde ele faz fronteira corn o distrito de 
Santarém. Muitos ouviram falar delà este 
Verâo, por força dos inùmeros fogos que a 
consumiram e lhe decretaram o fim do 
verde exubérante do pinhal, impondo-lhe 
um luto carregado que serâ obrigada a 
vestir durante os prôximos anos até que a 
cor da esperança volte a renascer das cin- 
zas. A pousada D. Dinis - por ironia foi 
buscar o nome ao rei que, mau grade ter 
sido poeta, ficou conhecido por uma outra 
mancha de verde junto ao litoral - é ponto 
de paragem obrigatôria para quem quiser 
tomar contacte corn a verdadeira gas- 
tronomia regional. Foi lâ que almocei corn 
uma amiga na passada quinta-feira. Apôs 
uma saborosa sopa de peixe a que se 
seguiu o arroz de tamboril entremeados de 
agradâvel conversa, deparei-me à saida 
corn um cartaz que anunciava para o dia 
seguinte um recital com dois dos mais 
reputados exécutantes portugueses da 
chamada mùsica erudita - Caria Seixas e 
o MaestroVitorino de Almeida - a ter 
lugar no restaurante Ponte velha, na 
vizinha Vila da Sertâ. Quando cheguei a 
casa, tive logo a preocupaçâo de fazer a 
réserva dos lugares, nâo porque pensasse 
que o restaurante ia encher, mas porque 
queria uma mesa com boa visibilidade 
para o espectâculo. Erro meu! No dia 
seguinte, quando lâ cheguei, tive oportu- 

nidade de constatât que afinal o restau- 
rante estava completamente cheio e que a 
minha mesa se situava ao 
fundo da sala. Fora das ulti- 
mas a fazer réserva. Soube 
ainda que houvera necessi- 
dade de acrescentar umas 
mesas suplementares, tal a 
procura que o anùncio do 
espectâculo provocara. Teria 
que me conformât em ouvir 
os artistas. Para os ver, obri- 
gava-me a repetidos movi- 
mentos contorcionistas, 
numa tentativa de furar 
vazios, por entre dezenas de cabeças que 
se perfilavam à minha frente. 

Este episôdio mais nâo fez do que con- 
firmât tudo quanto tem sido minha firme 
convicçâo de hâ vârios anos para câ, quan- 
do me dizem que a cultura na provincia 
nâo tem saida. Nada mais errado! O povo 
quer cultura e o povo aprecia todo o tipo 
de iniciativas de carâcter cultural, 
soubesse o poder instituido oferecer-lhas 
em vez de continuât a acreditar em prâti- 
cas de um passado recente, destinadas a 
embrutecê-lo e a mantê-lo ignorante. Foi 
assim durante muitos anos e parece con- 
tinuât a ser pela reduzida oferta que pela 
provincia aparece, condenada que estâ à 
esmola de um ou outro espectâculo pro- 
movido por entidades privadas, como foi o 
caso. 

Alguns présidentes e ex-presidentes de 
câmaras de concelhos vizinhos tiveram a 

preocupaçâo de registar a sua 
presença, aplaudir o 
espectâculo e cumprimentar 
as estrelas. Fizeram bem, 
emprestaram o seu nome ao 
evento, mas a minha pergunta 
é: «Por que razâo o poder local 
nâo investe mais na cultura? 
Por que razâo continua ter 
uma visâo redutora, apoiando 
apenas ranchos folclôricos e 
clubes de futebol? Por que 
razâo convida apenas figuras 

do nacional cançonetismo para animar fes- 
tas de verâo? 

Nâo me considero propriamente uma 
fundamentalista ao ponto de vedar espaço 
à existência deste tipo de mùsica. Muito 
pelo contrârio, acho que ela tem jâ um 
lugar cativo na animaçâo de determinados 
acontecimentos sazonais. Nâo me imagi- 
no, por exemplo, num arraial popular, de 
prato de pipis na mâo, a ouvir Beethoven. 
Nâo misturo nenhuma sonata de Chopin 
corn o cheiro forte de uma sardinha deita- 
da numa fatia de broa. Também nâo 
enjeito a possibilidade de fazer parte de 
uma marcha que trauteia o «apita o com- 
boio» e até acompanho sem desafinar e 
conheço a letra. Alinho e divirto-me imen- 
so, porque considero ser obrigatôrio con- 
céder à vida momentos para tudo - da 

descontracçào mais inocente à 
introspecçâo mais recolhida e solitâria. É 
neste contexto, de uma boa e equilibrada 
distribuiçâo e gestâo dos tempos de lazer, 
que entendu dever o poder local desem- 
penhar um papel dinamizador e regulador 
destes ôcios püblicos. 

Festejâmos o S. Martinho e avançamos 
a passos largos para o vào de mais um 
Inverno. É uma estaçâo intimista por 
natureza; aquela que décréta silêncios, que 
nos atira para o recato das casas, nos posta 
ao redor de lareiras acesas a propiciar 
serôes mais longos. Por que nâo, diria eu, 
apostat em iniciativas que tirem partido 
deste ambiente para congregar vontades à 
volta de uma causa de natureza cultural. 
O recital da passada sexta-feira foi bem 
um exemplo disso. O mau tempo, a chuva 
que teimosamente caira durante todo o 
dia, algum nevoeiro a toldar a noite que 
era de outras estrelas, nâo foram impedi- 
mento a que mais de duas centenas de pes- 
soas tivessem sentido a necessidade de ir 
aplaudir os nossos artistas. 

Infelizmente, o poder local continua a 
fazer papel de urso entendendo que inver- 
no é estaçâo propicia à hibernaçâo, conde- 
nando-nos a todos a um adormecimento 
cultural. Fehzmente, no meio desta pro- 
funda letargia, hâ uma boa centena de 
sonâmbulos que insistentemente récusa 
esta hipnose colectiva e responde de cada 
vez que hâ um toque a rebate para um 
diâlogo vivo entre artistas e püblico. 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residemes Permanentes no Canadà 

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

lŸaüéUéŸS 

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! 

Mniher raptada pode 
estar em perigo 
Uma jovem que foi raptada pelo 
ex-namorado no inicio desta 

semana poderâ estar a correr 
“um grave perigo’’, disse a poli- 
cia. Ricardo Alexander Lee, 28 

anos, o ex-namorado de 
Amanda Stamp, 20 anos, 

raptou-a sob ameaça de uma 
faca, horas depuis de ter saido 

do Centro de Detençâo de 
Niagara. 
“Pensamos que, embora ele nâo esteja 
corn ela a todos os momentos do dia, a 
Amanda poderâ estar fisica e emo- 
cionalmente assustada ao ponto de 
temer pela vida e nâo querer estabele- 
cer contacto connosco. Pensamos que 
esteja em grave perigo", disse a polida. 
O anùncio surgiu depois da mâe de 
Amanda ter pedido publicamente à 
filha para que a contactasse. 
A polida lançon um pedido de captura 
a Ricardo Lee a nivel nacional, con- 
siderando-o armado e perigoso. 
Ricardo Lee foi acusado de ter raptado 
o filho Marcus, de seis anos, em Abril, 
da casa de Amanda, em Surrey, na 
Columbia Britanica. Très dias depois 
entregou-se àpolicia, juntamente com o 
filho. A polida diz que a sua libertaçâo 

se deve a uma falta de comunicaçâo. 
A polida regional de York tinha lança- 
do um mandado de captura a Lee devit 
do ao facto de ter ameaçado Amanda, 
de morte. Segundo disseram, teriam 
dado instruçôes ao centre de detençâo 
para o manter em custôdia. No entanto, 
por qualquer razâo que nâo corn 
seguiram explicar, o pedido de captura 
nâo chegou às mâos das autoridades 
responsâveis pelo caso no centre de 
dentençâo. 
A polida acredita que Amanda tenha 
sido vista em dois locais de Toronto, 
um segunda e outro terça-feira. Os 
politicos do Ontârio prometeram corri- 
gur o que o ministro responsâvel pela 
pausta dos serviços correccionais do 
Ontârio, Monte Kwinter, chama de 
“problema de sistema”. “Estou furioso 
corn o que aconteceu”, disse o ministro. 
“Como pode alguém libertar um indL 
viduo que tem no seu dossier um 
mandato de captura?” 
O primeiro ministro do Ontârio, 
Dalton McGuinty, disse que todos os 
centres correccionais da provincia têm 
que implementar um slstema de verifi- 
caçâo mandatôria de casos que jâ deve- 
riam ter sido analisados. 
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Condiitor corn carta AZ e empregados para remoçâo 
de neve e jardinagein. Tel.;416-473-0225. 

Mecânico para fazer reparaçâo em equipamento de 
remoçâo de neve, pessoal para remoçâo de neve e 
também pessoal para conduçào do mèsmo equipa- 
mento. TeL:4l6-7Ô3-0788. 

Massagista e fisioterapeuta Hcenciados, fluente em| 
Português e Inglês. Tel.;416-603-0551 | 

I 
Carpintéiros de acabamentos corn experiência.| 
Contactar Carlos. Tei.;416-536-8278. I 

Vended or para 
Carlos Baptista. 
Tel.;416-635466(). 

stand-de-automôveis. Contactar 

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 utilidades. 

Contactem: 416 604-4555 

QoùC Star JeiueHery 
Ourivesaria Portuguesa 

Reparàçôes no local em relôgios de pulso e 

de parede, e em ouro. Artigos Religiosos. 

10% de descùtita aos etientés que apresentaretn este emüncio. 

A. Rodrigues & Sons 
3635 Cawthra Rd. Mississauga, Ont. L5A 2Y4 

Bus: (905) 27&7900 - Fax: (905) 276-5649 

Se sofre de dores nas costas e de cabeça 
nâo hésité em visitar o 

OAKVILLE CHIROPRACTIC CENTRE, 
onde tem um exame e relatôrio preliminar 

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

divisâo da Alliance Healthcare Professionals. 

232 South Services Road East, Oakville Ont. 

Kslloâ M)f=®4 

Mario Silva em lesta 
de Natal 
O conhecido politico 
luso-canadiano Mario 
Silva, Présidente da 

Associaçâo Liberal da 
Davenport, em Toronto, 

realiza a festa de Natal da 

Associaçâo Liberal, Domingo, dia 30 de Novembro, às 
13h00, no Dundas Banquet Place. 
Mario Silva vai candidatar-se a Membro do Parlamento 
nas prôximas Eleiçôes Fédérais, em 2004. 
Mârio Silva deseja a todos um feliz Natal e um prospère 
Ano Novo. 

STARIIGHT 
Natal" 
A banda local STARLIGHT, voltou a gravar, 
desta vez cantigas relacionadas corn a época 
que se avizinha, o Natal. 
Este novo trabalho dos Starlight -à venda nas 
lojas habituais- deve-se a um pedido da édite- 
ra Espacial ao autor, compositor e intérprete 
da banda. Tony Melo, que concordou e reuniu 
algumas cançôes de trabalhos anteriores, 
somando-lhes algumas originals, como a que 
dâ titulo ao CD, "Um desejo de Natal". 
A maioria das cançôes sào da autoria de Tony 
Melo, havendo também cantigas de Jack 
Sebastiâo e Padre Zezinho, e colaboraçôes 
noutras de Zé da Vesga, José Mârio Coelho e 
Jorge Carvalho. 
Um trabalho corn produçâo e arranjos de 
Starlight, Paulo Sardi, Hernâni Raposo, John 
Ferreira e Jerry Rodrigues. Informaçôes e 
pedidos para: 905 897-2441, ou 416 543-0263, 
ou www.tonystarlight.ca 
Bom Natal para todos! 

"Um desejo de 

Pizza à Marinheira 

InCREDItnTtS: 
* 7 base de pizza 
* 3 a 4 colheres de sopa de molho de tomate 
bem temperado 
* 100 grs. de miolo de mexilhào (depots de 
abertos ao natural) 
* 100 grs. de camarào cozido 
* 100 grs. de miolo de amêijoas (depots de 
abertos ao natural) 
* 2 dentes de alho 
* 1/2 cebola 
* 1 colher de sobremesa de tomilho picado 
* 1 colher de sobremesa de salsa picada 
* 2 colheres de sopa de queijo ralado 
* 1 colher de sopa de azeite 
* sal q.b. 
* pimenta q.b. 

(OnfECÇflO: 

Espalhe sobre a base da pizza, o molho de 
tomate. 
Cubra corn a cebola cortada em rodelas finas. 
Reparta os mexilhôes, amêijoas e camarào sobre 
a base. 
Polvilhe corn o alho picado, o tomilho, a salsa, o 
queijo, o sal e a pimenta. 
Regue corn o azeite. 
Leve ao fomo quente durante 15 minutas. 

Sobremesa: 

Bolo de Chocolate da Tia Molata 

InCREDIEflTES: 

* 7 ovos grandes 

* 2 châvenas almoçadeiras de açûcar 

* 2 châvenas almoçadeiras de farinha 

* 1 châvena almoçadeira de ôleo 
1 châvena almoçadeira de chocolate empô 

1 châvena almoçadeira de âgua a fewer 
* 2 colheres de sopa de fermento em pô 

Comc0O: 
Bata os ovos corn o açûcar atéfîcar uma 

massa esponjosa. 

Junte 0 chocolate, ôleo, farinha, fermento e 
porfim a âgua a ferver. 

Unte e polvilhe uma forma grande e leve ao 

forno bem quente que deve mudar para tem- 

peratura média ao colocar o bolo no forno. 
Deixe cozer durante 1 hora e desenforme 

morno. 

E um bolo delicioso fofinho e hûmido. 

Bom Apetite! 
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50th Anniversary - Celebrating Portuguese-Canadians 

50 Anos • Uma Celebraçâo Luso-Canadiana 

Comunicado 
Camas ainda disponiveis numa ârea para idosos portugueses num lar em 

Mississauga: 
Inscreva-se desde jâl 
O subcomité Lar dos Idosos, um dos grupos de voluntârios formados no âmbito 

das comemoraçôes do 50o aniversârio da chegada oficial dos Portugueses ao 
Canadâ, pretende informar a comunidade que, a fim de se obter uma ârea con- 
sagrada aos idosos portugueses num lar (“nursing home”) de primeira qualidade, as 
pessoas interessadas se devem inscrever com a mâxima urgênda. 

Yee Hong Centre for Geriatric Care proporciona aos Portugueses uma ârea corn 
25 camas, assim que seja inaugurado o seu terceiro edificio em Mississauga, em 
Dezembro de 2003. As inscriçôes estâo abertas desde jâ. Os membres do subcomité 
vêm, por este meio, divulgar a existênda destas 25 camas afim de que as pessoas 
interessadas se inscrevam o mais rapidamente possivel. O custo mensai por cama, 
estabeleddo pelo Ministério da Saùde e que se aplica a todos os lares, varia entre 
$ 1,480.99 (bâsico) e $ 2.028.49 (prlvado), existindo um subsidio para aqueles que 
nâo podem pagar 0 montante bâsico. 

As inscriçôes devem fazer-se corn urgêneia afim de que a ârea seja inteiramente 
dedicada a idosos que falam português. Se conseguirmos inscriçôes suficientes, a 
gerêneia de Yee Hong trabalharâ connosco no intuito de adaptar a ârea o mais pos- 
sivel à lingua e gosto portugueses; decoraçâo, comida e pessoal que tratarâ dos 
idosos. Caso contrârio, a gerêneia da Yee Hong deverâ abrir as inscriçôes nessa ârea 
a pessoas de outras etnias, correndo o risco de se perder o ambiente lusocanadiano. 

Tem o direito a inscrever-se num lar (“nursing home”) todas as pessoas de mais 
de 18 anos corn cartâo de saùde vâlido e cujo estado de saùde nâo lhes permite 
residir em casa. 

Para mais informaçôes, por favor contactar Teresa Roque, voluntâria do 
Subcomité de Lar dos Idosos, para 416-537^556. 

Mandado de captura em 
neme de Michael Jacksen 
A justiça californiana emitiu um manda- 
do de captura contra Michael Jackson, 
avançaram vârios canais de televisâo 
norte-americanos. A poheia entrou no ran- 
cho do cantor pop, na California, e desde 
entâo que estâ a procéder a uma busca 
exaustiva. O caso estarâ relacionado corn 
alegaçôes de abuso sexual, feitas por um 
rapaz de 12 anos. 
De acordo corn a NBC, o advogado da 
familia Jackson confirmou que a policia 
de Santa Barbara tem um mandado de 
captura em nome do "Rei da Pop". Um jor- 
nalista do canal Court TV também jâ 
tinha avançado que haviam sido emitido 
dois mandados, um de busca e outro de 
captura. 
Michael Jackson nâo estava no rancho. O 
seu porta-voz disse que o cantor esteve em 
Las Vegas, na rodagem de um teledisco. 
Hâ nove anos, Michael Jackon viu-se 
envolvido num escândalo, conseguindo 

■’ um acordo de 12 milhôes de dôlares corn 
um rapaz de 14 anos que o acusava de o 
ter molestado sexualmente. O caso foi 
resolvido fora dos tribunais e nâo houve 

qualquer acusaçào criminal. 
Jâ em Fevereiro deste ano, Michael 
Jackson revelou que partilhava a sua cama 
corn rapazes e que obrigava os seus filhos 
a usarem mâscaras em pùblico. As 
declaraçôes do mùsico levaram a que as 
associaçôes de direitos das crianças da 
California pedissem uma investigaçâo ao 
Rancho Neverland. 

Pequim avisa provincia dos riscos da 
independência 
o présidente de Taiwan, Chen Shui-bian, é 
desde hâ muito uma figura odiada em 
Pequim. O partido que représenta tem 
apoiado formalmente a independência do 
territôrio sob a tutela do Governo chinés. 
Uma das mais recentes propostas de Chen 
é a criaçâo de uma nova constituiçâo para a 
iUia. No future o présidente de Taiwan pre- 
tende mesmo que se avance corn um 
referendo acerca do futuro do territôrio. 
O vice-ministro dos Assuntos Internos Chi- 

neses, Wang Zaixi, avisa agora as forças 
separatistas que podem pagar um preço ele- 

vado por qualquer intençào de partir para a 
independência. As ameaças a Taiwan nâo 
sâo de agora, sendo mesmo o territôrio con- 
siderado uma provincia renegada. 
Esta ameaça, uma das mais duras dos ùlti- 
mos tempos, é feita seis meses antes das 
eleiçôes em Taiwan. O présidente Chen 
disse jâ que caso consiga a reeleiçâo em 
Março poderâ efectuar um debate para 
saber se Taiwan deve ou nâo declarar inde- 
pendência. Garantiu ainda que este serâ o 
assunto em destaque durante a campanha 
que vai efectuar. 

Classic Photography 
om novas instalaçôes 

o conhecido comerciante Luis 

Jerônimo, mudou as instalaçôes do seu 

estùdio de fotografia -Classic 

Photography- para o 1272 St. Clair 

Ave., West, entre a Lansdowne e a 

Dufferin. 

No passade sâbado, CIRV-fm esteve 

a irradiar em directe das novas insta- 

laçôes corn a presença da apresentadora 

Denise Guimarâes. Na imagem, Inès 

Jerônimo. e Denise Guimarâes, em 

diâlogo aberto. 

Na Classic Photography o cliente 

tem serviços de fotografia, video, 

quadros e digitalizaçâo. 

Informaçôes: 416 534-2411. 

Desejamos ao casai Inès e Luis 

Jerônimo os maiores sucessos. 

/ 
WORLD-LINK 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 9 

[p®[MümL6.0 
Ligue para qualquer parte da América do Norte 24 horas por dia, 7 dias por semana por sômente 5.® i p>or minute 

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

^ Os rates mais baixos para qualquer parte do Mundo 

Hf Nâo tem despesas mensais extras 

Sf Nâo tem contracte 

'9i A factura pode ser paga em qualquer Banco, pela Internet, 
pelo telefone, pagamento automàtico ou por cheque. 

Desconto automàtico se a factura for paga directamente 
pelo Banco 

Bf Inscriçâo grâtis 

Receba $5.00 em longa distâneia por cada referêneia 
que seja aprovada 

Pode adquirir o numéro 1 - 800 - (Toil Free ) 

TsiLmbém oferecemos internet a começar por $7.“" por mês 

Destina 
Portugal 

Hong Kong 

Germany 
Australia 

France 

Switzerland 
Belgium 

Holland 

Venezuela 

24/7 
6.* g 

7 g 

■. 
ÿg 

% g 

^g 

'23g* 

psfstm tiû «n dOsagundM dt Inçnuncntci! 

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

EmiMo a 1 de Malo 2ÛQ3. Para os resMentes nas areas corn os côdigoa 306, 709,867 e 902 as chamadas para a América do Nort© sâo a r.ô cèndrrxjs por minuta 
Os rates e as promoçôes podem ser alteradas sem aviso prévio. Os 30 mtnutos grétis aplicam-se sdmerrte para Portugal e América do Norte 
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Taça de Portugal corn équipas 
da I llGA 
Este fim-de-semana temos mais uma etapa 
da Taça de Portugal, onde pontificam 
équipas da I LIGA do futebol português. 

Assim, Sàbado, dia 22, às 14h30, o jogo 
Benfica-Estrela da Amadora e, às 16hl5, o 
FC Porto-Boavista. 
Domingo, às 09h30: 
-Sp. Covilhâ-U. Leiria 
-Atlético- Rio Ave 
-Lourinhense-Beira Mar 

Às lOhOO: 
-Académica-Infesta 
-Alverca-V. Setùbal 
-P. Ferreira-Ovarense 
-Belenenses-D. Aves 
-1". Dezembro-Sporting 
-Paços Brandâo-Sp. Braga 
Às llhOO: 
-Moreirense-Fafe 
-V. Guimarâes-Sâo Joâo de Ver 
-Maritimo-Feirense 

lynx Soccer procura 
lovons iogadores 
o Toronto Lynx Soccer Club comunica 
que tem abertas inscriçôes para jovens 
jogadores que o queiram representar na 
época de 2004, na SUPER Y LEAGUE, 
nas diferentes classes etârias UT5, U-16, 
U-17 e U18/19. 
Os jovens interessados em jogar futebol 
na Super Y League devem comparecer 
no Downsview Hangar, Sâbado, dia 24 
de Janeiro de 2004, entre as 13h00 e as 
14h30, e no Domingo, dia 25, entre as 
14h00 e as 15h30. 

Para mais 
informaçôes, 
podem con- 
tactar o 
responsâvel 
da secçâo de 
futebol jovem 
do Lynx 
Soccer Club, 
Duncan Wilde, pelo telefone; 905 469- 
8783, ou ainda pelo E-mail; premiersoc- 
cer@scdm.ca. 

Portugal goleia Kuwait na 
inauguraçâo do estàdio de leiria 
A selecçâo portuguesa de futebol 
goleou a sua congénère do 
Kuwait por 8-0 (4-0 ao intervalo), 
em jogo de preparaçâo para o 
Campeonato da Europa, de 
inauguraçâo do Estâdio 
Municipal de Leiria, um dos dez 
palcos do Portugal2004. 
Os avançados Pauleta, corn qua- 
rto golos (11,21, 45 e 53 minutos) 
e Nuno Gomes, que saltou do 
banco de suplente para marcar 
um "bat- trick" (69, 75,87), foram 
os marcadores de serviço, tendo 
também Luis Figo (34) contribui- 
do para a goleada. 
Portugal igualou a sua vitôria mais dilata- 
da (8-0), obtida por duas vezes frente ao 
Liechtenstein, enquanto Pauleta, ao con- 

cretizar quarto tentos num ùnico encontro, 
repetiu o feito de Eusébio (Mundial de 
1966, frente à Coreia do Sul) e do prôprio 
Nuno Gomes (2001, perante Andorra). 

QUE RIZ A DIKRENÇA COM ESPECUUS TOOOS OS DUS! 

Os clientes de Kluk Kluck's votaram e deram a 
sua primaaia aos nossos frangos. Os £rangos 
mais baratos de Mississauga. 

Para além dos saborosos Frangos no Espeto e na 
Brasa, tem também 
dlaiiamente outros sabores de Portugal: Mâo de 
Vaca, Feijoada, Dobrada, Bacalhau de mil 
maneiras, Polvo Guizado, Lulas, Sopas, 
Saladas, Sandes e muito mais! 

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

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCOMENDAS PELO TELEFONE: 

905 272-4459 

$269,000.00 
Scarlett / St. Clair 

$299,900.00 
Weston / Lambton 

PARA UMA AVALIAçàO GRATIS DA SUA CASA (416) 53&5600 

Consulte : www.premoreadvanta^erealty.com 

Lindo Bungalow em tijolo corn 5 
divisées e apartamento na cave. 4 elec- 
trodomésticos incluidos. $13.450. de 
entrada, e $329.16 por semana. Entrada 
imediata. Troca-se! 

Bungalow separado todo em tijolo. 6 
divisées e 3 quartos-cama. Muito 
espaçoso. Zona sossegada. Apartamento 
acabado na cave. $14.995. de entrada e 
$366.99 por semana. Troca-se! 

Aceito a 
sua casa 

em troca... i 
Se comprar | 

a sua I 
prôxima 

casa comigo! i 

FC Porto adla inauguraçâo do 
recinto oui logos of iciais 
o FC Porto vai 
adiar em duas 
semanas a 
esireia do 
Estâdio do 
Dra^âo em 
jogos oficiais. 
O Gil Vicente ia ter a 
honra de ser a 
primeira équipa a 
competir no novo 
recinto portista, a 30 
de Novembro, na 12* 
jornada da 
Superliga, mas vai 
ser o Beira-Mar - que 
também estreou a 
nova Luz, corn uma 
vitôria por 2-1 - a fazê-lo na 14* jornada, 
a 14 de Dezembro. 
Os "azuis e brancos" vào tentar adiar o 
jogo corn o Gil Vicente para uma data 
posterior ap encontro com os aveirenses, 
mas, caso tal nâo seja possivel, o Estâdio 
das Antas pode prolongar por mais uma 
Jornada a sua funcionalidade. 
A soluçâo do adiamento parece a mais 
viâvel, pois o dube portuense quer evitar 

jogar de novo no Estâdio das Antas, de 
forma a manter as condiçôes de conforto 
e comodidade aos sôcios que jâ pagaxam 
o resté da época no novo recinto. 
O relvado ficou em mau estado apôs o 
jogo de domingo entre FC Porto e FC 
Barcelona, o que foi agravado pela pre- 
sença de centenas de pessoas que o 
pisaram em funçâo das inîciativas 
integradas no programa de inauguraçâo 
do Estâdio do Dragâo. 
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Portugal ganha em França e 
apura-se para a faso final 
do Europeu de sub-21 
Portugal alcançou um marco historico ao 
qualificar-se para a fase final do 
Campeonato da Europa de sub-21, que se 
vai realizar entre 27 de Maio e 8 de Julho, 
em local ainda por determinar (ao que 
tudo indica serâ na Alemanha). 
A turma das quinas redimiu-se da mâ 
imagem deixada em Guimarâes, onde de 
resto perdeu (1-2) frente à França, e con- 
seguiu bâter a selecçâo gaulesa apôs um 
jogo de muito sofrimento. 
Foram précisas mais de duas horas para 
achar o vencedor - no fim prolongamento 
Portugal ganhava 2-1 - na segunda mâo do 
"playoff, mas no desempate das grandes 
penalidades, o "sangue frio" dos pupilos de 
José Româo falou mais alto (4-1 nos 
"penalties"). 
Româo procedeu a duas alteraçôes no 
meio-campo, fazendo entrar Raùl Meireles 
(grande exibiçâo) e Tiago que deram esta- 
bilidade a um conjunto que entrou corn 
vontade de alterar o estado de coisas. 
Contudo, o primeiro sinal de perigo foi 
dado pelo temivel Cissé que, logo aos qua- 
tro minutos, nâo aproveitou um erro de 
Joâo Paulo, atirando ao lado da baliza de 
Moreira. O avançado viria a estar em foco 
nâo sô pelo golo que marcou, mas também 
pela expulsâo, déterminante para o 
descalabro gaulés. 
Mârio Sérgio e Postiga estiveram particu- 
larmente activos na primeira parte e 
construiram dois lances de muito perigo, 
desaproveitados pela fraca pontaria do 
avançado do Tottenham. Quaresma nâo 
esteve nos sens dias mas, curiosamente, 
iniciou a jogada que deu origem ao golo de 
Cristiano Ronaldo: o extremo do 
Barcelona deu um "nô-cego" a um adver- 
sârio e ofereceu o tento a Cristiano 
Ronaldo que, de pé direito, abriu o activo. 
A resposta surgiu pelo inevitâvel Cissé, 
num lance de puro contra-ataque bem 
concluido corn um remate cruzado do 
poderoso ponta-de-lança. Contudo, um 
acto irreflectido de Cissé - agrediu Mârio 
Sérgio e foi expulso - deixou a França em 
inferioridade numérica e abriu caminho à 
vitôria lusa. 

O seleccionador de Portugal arriscou 
tudo, lançando Makukula e Lourenço 
para a frente de ataque, numa altura em 
que a turma de Domenech procurava 
explorar contra-golpes "venenosos" para 
poder chegcU' ao golo. 
Apesar da boa circulaçâo de bola, a turma 
das quinas sô conseguiu chegar corn peri- 
go â baliza de Penneteau em iniciativas de 
Cristiano Ronaldo que, mesmo vigiado, 
foi abrindo brechas na estrutura defensiva 
contraria. 
Aos 74 minutos, Bruno Alves marcou o 
2-1 para Portugal através de um belo golpe 
de cabeça, na sequência de um pontapé de 
canto. A França quase nâo atacou e 
preocupou-se em demasia corn a actuaçâo 
do ârbitro que, diga-se, poupou Ricardo 
Costa do segundo amarelo, apôs uma 
entrada mais dura sobre Mathis. Para 
além disso, os jogadores gauleses 
queixaram-se de um pontapé de Postiga a 
Mexés, sô que o ârbitro considerou ter 
sido acidental, caso contrârio teria de 
expulsar o avançado português. 
Inconformado, Cristiano Ronaldo tentou 
resolver a questâo no prolongamento mas 
a bola embateu caprichosamente no poste, 
apôs um remate fortissimo. 
Nas grandes penahdades, o final foi fehz 
para Portugal. Moreira defendeu um casti- 
go mâximo e viu Evra atirar ao lado, ao 
passo que Lourenço, Postiga, Mârio Sérgio 
e Cristiano Ronaldo nâo "tremeram" nos 
momentos decisivos. 

CONFIE E 
EXPERIÊNCIA E 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 2612 St Clair Ave. W 

Governo "devolve" Estadio à 
Câmara de Guimarâes 
o secretârio de Estado da Juventude e 
Desportos, Herminio Loureiro, garantiu 
que a propriedade do Estâdio de 
Cuimarâes pertence à autarquia local, 
segundo os contratos assinados no âmbito 
da organizaçâo do Europeu Portugal2004. 
Contrariando as declaraçôes proferidas 
nâo sô pelo présidente do Vitôria de 
Cuimarâes, como pelo prôprio présidente 
da Câmara de Cuimarâes à Comissâo 
Parlamentar de Acompanhamento do 
Euro2004, o governante enumerou aos 
deputados os pormenores dos- contratos 

para demonstrar a propriedade da autar- 
quia sobre o Estâdio D. Afonso Henriques. 
Herminio Loureiro lembrou que, no 
processo de atribuiçâo dos fundos comu- 
nitârios através do III Quadro de Apoio 
Comunitârio, o prôprio edil Antônio 
Magalhâes garantiu a propriedade dos ter- 
renos e comprometeu-se a nâo ceder o 
recinto a terceiros num prazo de 25 anos. 
No centro da polémica estâ a candidatura 
a fundos comunitârios, que apenas podem 
ser atribuidos a autarquias e nunca a 
clubes. 

Estàdlos... 
Dos estâdios em Portugal 
O do Benfica é a Catedral 
Aquela grande obra erguida 
Que a muitos faz inveja 
O do Sporting é uma Igreja 
O do Dragâo é uma Ermida 

Esta sextilha foi-nos enviada por Mârio Amaral, de Hamilton, a propôsito dos novos 
estâdios portugueses do Benfica, Sporting e FC Porto. Nâo ofende e tem a sua graça. 

UEFA abre inquérito 
A UEFA abriu um inquérito aos inci- 
dentes verificados no balneârio da 
selecçâo portuguesa de sub-21, apôs o jogo 
de apuramento para o Campeonato da 
Europa que terminou corn o triunfo luso 
frente à França. 
O ôrgâo que gere o futebol na Europa 
quer apurar responsabilidades jâ que os 
festejos dos portugueses causaram 

énormes estragos nos balneârios em 
Clermont- Ferrand. 
A UEFA nâo deixou de lamentar a atitude 
das autoridades francesas que, sem aviso 
prévio, desejavam efectuar controlos anti- 
doping aos elementos das selecçôes. 
Contudo, a delegaçâo de Portugal recusou 
submeter os jogadores aos testes, corn 
base nos regulamentos do organismo. 

EQUIPA J 
1 OPERARIO 8 
2 MADALENA 8 
3 BOAVISTA 9 
4 ANCRENSE 8 
5 SANTIAGO 8 
6 PRAIENSE 8 
7 IDEAL 8 
8 BARREIRO 8 
9 VELENSE 8 
10 MIRAMAR 9 

Resultados 
I Miramar - Ideal, 3-2 

16 Operârio - Angrense, 3-0 
16 Boavista - Barreiro, 3-0 
15 Velense - Madalena, 1-2 

Praiense - Santiago, 0-0 
14 

9‘ Jornada 
Ideal - Operârio 

® Angrense - Boavista 
Barreiro - Velense 

5 Madalena - Praiense 
5 Santiago - Miramar 

HD SDrviçD na comuninane 905-829-8395 
6 DIAS POR SEMAHA DAS 10AM-8PM • FECHADO Ü 2^ FEIRA • 6^ FEIRA 10AM-9PM 

2828 KmgSWa.y Drive^ Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

AceiCamoe encomendas, 
com eapeciais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
mariaco, costzeletas, 
galinha grelhada na 
braaa e no espeto, 
aaladas e muito maia. 

* Na Winston Churchill a sul da QEW * 
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StTPEKLIGA 
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PORTUCUESfl DC fUTCbOL PROCISSIOMOL 

V 

EQUIPAS 

I FC PORTO 

S SPORTING 

3 BENFICA 

4 SP. BRAGA 

5 BOAVISTA 

6 BEIRA-MAR 

7 MARITIMO 

8 NACIONAL 

S BELENENSES 

10 ACADÉMICA 

II ALVERCA 

12 RIO AVE 

13 GIL VICENTE 

14 MOREIRENSE 

15 UNIÀO LEIRIA 

16 GUIMARÀES 

17 P.FERREIRA 

18 EST.AMADORA 

elhores 1 iarcadores 

J 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

V 

s 
7 

6 
6 
5 

6 
5 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 
1 

E 

2 

1 

3 

3 

5 

2 

4 

0 

5 

2 

1 

4 

3 

3 

2 

3 

0 

1 

D 

0 
3 

2 

2 

1 

3 

2 

6 
3 

5 

6 
4 

5 

5 

6 
6 
S 

S 

M 

25 

13 

20 

12 

12 

20 

11 

16 

15 

12 

12 
13 

14 

8 

12 

12 

5 

6 

S 

7 

14 

11 
S 

5 

13 

S 

11 

17 

14 

12 
11 

11 

15 

20 

17 

20 

28 

P 

23 

22 
21 

21 
20 

20 

13 

15 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

3 
6 
4 

RESULTADOS 

GU Vicente - Belenenses, 0-0 
M»iUmo - Académlca 0-2 
Boavtsta - Nadonal, 2-1 
Sporting Braga - Estrela Amadora 2-1 
Blo Ave ■ Uiuào leiria 3-0 
Beira-Mar - VltOria Gulmarâea 2-2 
Ahierca - Benfica 0-3 
Moreirense - FC Porta l-l 
Paços Feneira - Sportina 1-2 

PRôXIMA JORNADA 

Estrela Anadora - Baavista 
Sparting - Sparling Braga 
üniia Leiria - Paças Ferreira 
Beniica - Bis Ave 
Vitiria Guinaries - Alverca 
AcadtDica - Beira-Mar 
Belenenses - Maritina 
FC Parta - Gil Vicente 
Nacianal - Moreirense 

ADRIANO (Nadonal) 
RICARDO SOUSA (Boavista) 
SIMÀO (Benfica) 

ANTCHOUET (Belenenses) 
RODOLFO LIMA (Alverca) 
MANOÈL (Moreirense) 
WIJNHARD (Beira-Mar) 

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

•XI LIGA 
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V 

EQUIPA 

1 ESTORIL 
2 VARZIM 
3 NAVAL 
4 SALGUEIROS 
5 V.SETÙBAL 
G PORTIMONENSE 
7 OVARENSE 
8 PENAFIEL 
9 SANTA CLARA 
10 FEIRENSE 
11 DESP.CHAVES 
12 FELGUEIRAS 
13 LEIXÔES 
14 MARCO 
15 DESP.AVES 
16 U.MADEIRA 
17 MAIA 
18 SP.COVILHÀ 

RESULTADOS 

SANTA CLARA - MAIA, 4-2 

FELGUEIRAS - OVARENSE, 4-1 

D. AVES - V. SETûBAL, 1-3 

SP. COVILHÀ - U. MADEIRA, 3-1 

SALGUEIROS - LEIXôES, 3-1 

PORTIMONENSE - PENATIEL, 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 
11 

9 
9 
4 

PRôXIMA JORNADA 

PENAFIEL - SANTA CLARA 

VARZIM - PORTIMONENSE 

D. CHAVES - FEIRENSE 

U. MADEIRA - NAVAL 

LEIXôES - SP. COVILHÀ 

OVARENSE - SALGUEIROS 

MARCO - FELGUEIRAS 

V. SETûBAL - ESTORIL 

MAIA - D. AVES 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Divisâo B t* %* % 

EQUIPA 

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

12 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
10 
11 
U 
12 
12 
12 
11 
11 

31 
28 
25 
24 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
U 
11 
9 

Resultados 
Lousada - Sp. Braga B, 2-1 
Freamunde - Leça, 8-0 
Bragança - Vilanovense, 3-3 
Lixa - Gondomar, 2-3 
Fafe - Vizela, 0-1 
Ermesinde - C. Taipas, 2-0 
D. Sandinenses - Intesta, 2-1 
Valdevez - P. Rubras, 2-1 
Trofense - FC Porto B (adiado para 
03 Dez) 

13* Jornada 
Lousada - Freamunde 
Leça - Bragança 
Vilanovense - Trofense 
FC Porto B - Lixa 
Gondomar - Fafe 
Paredes - Ermesinde 
C. Taipas - D. Sandinenses 
Infesta - Valdevez 
Sp. Braga B - P. Rubras 
Folga: Vizela 

EQUIPA 

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

29 
25 
24 
23 
22 
20 
20 
18 
18 
17 
15 
14 
13 
13 
12 
12 
9 
8 
8 
7 

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

13* Jornada 
Uniâo Lamas • Agueda 
O. Hospital - Sanjoanense 
Torreense - Pampilhosa 
Oliveirense - Caldas 
iMcains - Fàtima 
Académica B - Pombal 
Vilafranquense - O. Bairro 
Ac. Viseu - Esmoriz 
Marinhense - Estarreja 
Portomosense - Sp. Espinho 

EQUIPA J P 

1 OLHANENSE 12 30 
2 OL.MOSCAVIDE 12 27 
3 BARREIRENSE 12 27 
4 MICAELENSE 12 25 
5 AMORA 12 21 
6 MARITIMO B 13 20 
7 CAMACHA 12 20 
8 MAFRA 12 19 
9 ODIVELAS 12 19 
10 L.AÇORES 12 18 
11 PONTASSOLENSE 12 17 
12 RIB.BRAVA 12 16 
13 LOULETANO 12 13 
14 V. NOVAS 12 13 
15 ORIENTAL 12 11 
16 SINTRENSE 12 9 
17 SPORTING B 13 9 
18 FARENSE 12 9 
19 ST.ANTÔNIO 12 8 
20 PINHALNOVENSE 12 5 

Resultados 
R Brava - O. Moscavide, 1-1 
E. Vendas Novas - Amora, 1-2 
Olhanense - Oriental, 4-0 
Louletano - Maritimo B, 3-0 
Camacha - Micaelense, 2-1 
Lusitânia - Pinhalnovense, 2-0 
Santo Antonio - Sintrense, 1-1 
Mafra - Farense, 1-1 
Sporting B - Odivelas, 1-2 
Barreirense - Pontassolense, 3-2 

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

s# . 0 ~0 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL - III Divisâo ,*.1 .«il *1 .# 
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CL EQUIPA 

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

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
iü 
10 
10 
10 
10 

22 
21 
20 
19 
18 
17 
lü 
15 
15 
15 
12 
11 
11 
y 
y 
7 
G 
G 

CL EQUIPA 

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

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

23 
22 
20 
17 
17 
17 
16 
13 
13 
12 
12 
11 
11 

• 10 
y 
8 
8 
6 

CL EQUIPA 

1TOCHA 
2 TOURIZENSE 
3 GAFANHA 
4 PENALVA 
5 SOCIAL LAMAS 
6 MILHEIROENSE 
7 ARRIFANENSE 
8 CESARENSE 
y F.ALGODRES 
10 SANTACOMBADE 
H SÀOJOÀOVER 
12 AROUCA 
13 U. COIMBRA 
14 ANADIA 
15 MANGUÀLDE 
16. VALECAMBRENSE 
17 SATÀO 
18 AGUIAR BEIRA 

21 
21 
ly 
17 
17 
16 
16 
13 
13 
13 
12 
11 
11 
11 
11 
y 
8 
6 

CL EQUIPA 

1SOURENSE 
2 BENFICA CB 
3 AERANTES 
4 PENICHE 
5 LOURINHANENSE 
6 IDANHENSE 
7 RIO MAIOR 
8 RIACHENSE 
y TORRES NOVAS 
10 FAZENDENSE 
11 BÏDOEIRENSE 
12 CARANGUEJEIRA 
13 GIN.ALCOBAÇA 
14 BENEDITENSE 
15 SERTANENSE 
16 ALQUEIDÀO 
17 MI^NSE 
18 ALMEIRIM 

23 
22 
21 
20 
18 
18 
15 
15 
14 
13 
11 
11 
10 
10 
8 
7 
6 
1 

CL EQUIPA 

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

26 
18 
18 
17 
17 
16 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
11 
10 
8 
3 

CL EQUIPA 

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

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

25 
24 
23 
18 
17 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
11 
y 
8 
7 
7 

C^VEZRA • VALPAÇOS, 2-2 
MwiçAo • Oa SANIMNENSS, 20 

CABECEIRENSE - MONTALBGilE, 0-0 
MIRANDELA - AMARES, 2-1 

ESPOSENDE - ViLAVERIÆNSE, 2-1 
P. BARCA • R£B(XU>EL0, 1-0 

MARIA DA FOKTE - RONFE, 40 
ViANENSE - SANTA MARIA, 20 

JOANE • VALENCIANO, 20 

REJOROOSA - FAMAUCAO, 20 

NOCUEIRENSE - OLIVEIRENSE, 1-0 

RIO Torro - CANELAS GAIA, 22 

AUADOS LORDELO - LOUROSA, 21 
s. PEDRO DA COVA - RëGUA, 8-1 

VILA REAL -TTRSENSE, (H) 

RIBEIRAO - CINFAES. 4-0 

PEDROUçOS - FTAES, lO 
P. BRANDAO - T. MtXKXHlVO, 21 

^SARENSE - TOURIZENSE, 20 

AIUUFANENSE - A. BORA, 20 

ANAIHA - VALECAMBRENSE, 10 

MANGUALOE - SANTACCMKEADENSE, 00 
SAo JoAo VER - GAPANHA, 0-1 

UNIAO ConiBRA • TOCHA, 23 

SOCIAL LAMAS - SATAO, 21 

AROUCA - FC«NOS AIXXWRES, 10 

P. CAïTELO - MILHEIRCæNSE, 21 

Torrei Novsa • Fuendenae, 22 
IdanheoM - Abrutea, 22 
Bidoetrenae - Banedlteoae, l-I 
Almetrim - Sour«oae, 14 
SertAnenae - CBnnguejeira, 10 
A. S«m - Rio Malor, 0-2 
Benfica CB - Mlrenae, 20 
f . PfiXliclie, OO 
G. Akobaça - Rlachenae, 1-1 

ViAumcA - BENFICA B, 24 

C LOBOS • BENAVILENSE, 21 

ELVAS - ALOOCHETENSE, 22 

POITOSANTENSE - REAL, 21 

SACAVENENSE • MACHKX), 22 

LOURES - SANTACRUZENSE, 21 

SANTANA - CASA PIA, 0-1 

MONTXJO -1* DEZEMBRO, 21 

MALVEIRA - CARREGADO, 01 

I LUSTTANO VRSA - E. LAGOS, 21 

M. TRIGO - FABRIL BARREJRO, 21 

J. ÉVORA - QUARTBIRENSE, 1-0 

SEOCAL - VASCO DA GAMA, 22 

DESPORTTVO B^}A - SILVES, 21 

MESSINENSE - MOURA, l-I 
U. SpmT eXUBE - IMORTAL, 1-2 

ALMANSILENSE - SESMBRA. 21 
ATLrilco - BEIRA-MAR, 1-0 
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Se O mundo da bola da I LIGA 
esta azulado, no que respeita às 

Selecçôes Nacionais esta um 

pouco nublado. 
E verdade que a Selecçào de Portugal, 
Sub-21 depots de uma triste derrota 
em Guimarâes, trente à sua congénère 
de França, acabou por sofrer a bom 
sofrer perante a mesma selecçào de 
esperanças tricolor e ante centos de 

imigrantes portugueses. Um empâte 
(nos dois jogos) nos 90 minutos (1-2), 
mais um 0-0, no tempo complementar 
e, finalmente, na transformaçâo de 
grandes penalidades, os nossos con- 
seguiram a vitôria, por 4-1. 
Nos momentos cruciais do jogo, 
Moreira, esteve atento e feliz, rnanten- 
do incôlme a sua (nossa) baliza. Tanto 
sofrimento, emoçâo, ataques cardia- 

cos... por tâo pouco. E, 
penso ainda, que, se os 
franceses jogassem com- 
pletos -a expulsâo correcta, 
foi de uma infantilidade 
digna de castigo- nâo sei se 
estariamos agora a cantar 
de galo! 
Os nossos jogadores, todos 
de qualidade e experi- 
entes, conseguem autofla- 
gelar-se de uma forma tâo 
invulgar que sô por "mila- 
gre" é que conseguem as 
vitôrias que até poderiam 
ser folgadas. Que diabo se 
passa corn os nossos 
jogadores? A mentalidade 
ainda nâo esta à mesma 
altura da qualidade. 
Quanto à nossa Selecçào 
principal, as coisas têm 
outras influências... 
E também uma das sinas 

da nossa 
selecçào desde 
hâ muito. Por 
exemplo, desde 
O México, 
quantos "bicos 
de obra" 
bateram à 
porta dos 
seleccionados e 
sens respon- 
sâveis? E que 
saiu a pùblico? 
Sempre tabus e 
algo mais. 
Agora, todos 
e X i g i a m 
mudança e um 
novo treinador. 
Pois! As 
mudanças nâo 
servem e muito 
menos o 
treinador 
campeâo do 
mundo que, 
também no 
Brasil, por ter feito mudanças, foi atira- 
do aos bichos... até à hora da verdade! 
Continuo a pensar, mesmo corn os 
maus resultados e ambientes hostis, a 
Selecçào de Portugal vai fazer um 
brilharete no Euro'2004. 
Quando for a sério, a "conversa" é outra 

pois, Scolari, nâo perdoa a quem nâo 
dâ tudo O que sabe e pode. Nâo estou 
a dizer que vamos ser campeôes 
europeus, nâo temo estatura para isso. 
Mas podemos e devemos fazer umas 
gracinhas, nâo duvidem! 
Esta é a minha fé! 

JMC 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiaiSf contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


