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Saida do Andor de 
Santa Cecilia da Igreja 
de Santa Inès em 
Toronto aoompanhado 
pela Banda do Senhor 
Santo Cristo. 

Entrega de diplomas aos novos compadres e comadres da 
Academia do Bacalhau com um sonoro Gaviâo de Penacho. 

I lours: 
MON WED 
9 am to 8 pm 
THUR SAT 

9 am to 10 pm 
SUN 

9 am to 7 pm 

POLDAMA WBASSOi. 
SUNFLOWER BAKERY 

Padaria, Pastelaria e Café 

Frango no churrasco * Came assada 
Lombo de Porco Assado * Costeletas 
Leitâo à Bairrada * Cabrito Assado 

• Coelho Assado • Peru Assado 
* Arroz de Marisco * Marisco, Peixe 

e Bacalhau. 

Tel.: 416-537-2993 
370 Oakwood Ave. (at Rogers), Toronto, 191 Geary Ave., Toronto, ON M6H 2C1 
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sem vértebras 

Deu-me vontade de rir quando li a noticia em que o 
Chefe da Policia de Toronto se lamentava, dizendo: - 
Os membros das quadrilhas nào temem a Lei! 
Julian Fantino, nunca disse maior verdade. Mas, 
depois dos primeiros sinais de riso, senti a vontade de 
chorar, e de lamentar tais atitudes das quadrilhas e, 
também, as palavras do Chefe da Policia. 
Porque serâ que as quadrilhas nào temem a Lei? Sera 
porque ninguém impôe a Lei? 
Depois, nas minhas voltas pela cidade -tal como os 
meus amigos leitores-, que vejo? 
O que é, infelizmente, habitual. Milhentos policias 
pelas ruas, becos e travessas, meio escondidos com uns 
radarzinhos de trazer por casa a vigiar os individuos 
que conduzem os seus carros para ou do trabalho, que 
usam as viaturas em serviço, ou simplesmente 
passeantes de ambos os sexos. E multa atrâs de multa. 
Até faz afliçâo "tropeçar" com policias por todos os 

lados e a todas as horas. Para completar o ramalhete, 
além dos policias que se ufanam de ter nos carros o 
distico "To serve and Protect", temos ainda pelas ruas 
uma espécie de policias camarârios que nào têm mâos 
a medir a "despachar" multas a... alta velocidade! 
Claro, também ajudam as pobres companhias de 
seguros a aumentarem corn excesso de velocidade o 
preço dos seguros e os seus chorudos lucros. 
Ora corn a policia em total serviço (ou caça?) à multa 
como podem "deitar o olho" às quadrilhas? 
Que medo pode ter um bando de gatunos, de 
assaltantes, ou outros, de policias que nào exercem a 
sua profissào de "To Serve and Protect", que apenas 
andam por ai a "sacar o mâximo possivel" àqueles que 
jâ pagaram as estradas, os carros e as taxas, sem dô 
nem piedade? 
Posso estar enganado, e peço desculpa aos policias 
corn "P" maiüsculo, mas pelo caminho que seguimos 

qualquer dia serào as "quadrilhas a andar à caça aos 
policias"! 
As "forças" policiais estào sem forças, as quadrilhas 
cada vez mais livres. 
Senhores politicos com "P" maiüsculo, façam alguma 
coisa por nos e pela Policia! 
Nào é possivel vivermos em paz e sossego numa situ- 
açào destas. Um Chefe da Policia nào pode chegar a 
esta conclusào; Os membros das quadrilhas nào 
temem a Lei! 
Entào, quem vào temer, senhor Fantino? 
Pelo amor de Deus, tenhamos tento na lingua. 
Bom, vem ai o Natal e os senhores policias vào bater- 
nos à porta a "pedinchar" broas e, pelos caminhos, vào 
aumentar a "caça à multa"... Ponham-se a pau! 
Quem vos avisa amigo é! 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl com os 

Olâ, caros amigos! 

Como o tempo voa. Ainda ontem era verâo 
e jâ estamos no Natal! Toca a andar numa 
fona a comprar postais, prendas e brin- 
quedos. Que sina a nossa, hein! 
Que tal oferecer livros!?... 

Sexta-feira, dia 28 de Novembro, entre as 13h00 e as 
15h30, a conhecida comerciante Hercina Oliveira, 
proprietâria de Elite Furs, dâ uma recepçào na sua 
loja de peles, corn a presença da Miss Canadâ'2003. 
Um momento de grande impacto no movimento 
social luso-canadiano. As nossas felicitaçôes à 
Hercina Oliveira. 

A Associaçâo dos Porfugueses Amigos dos 
Déficientes -ADAPTO- realiza no salào de festas da 
Igreja de Santa Helena, Sâbado, dia 29 de 
Novembro, pelas 19h00, um jantar de agradecimen- 
to a todos quantos, directa ou indirectamente, con- 
tribuiram para minorar as carências dos déficientes 
portugueses. No fundo, um jantar de Natal de 
agradecimento dos déficientes aos voluntârios e 
patrocinadores que tanto os têm ajudado através 
dos anos. Para informaçôes, contactem a Maria 
Parreira: 416 535-0176. 

A familia Lombardi, CHIN e amigos, recordam 
■’Johnny 
Lombardi, 
quinta-feira, 
dia 4 de 
Dezembro, 
corn o acender 
de uma ârvore 
de Natal na 
esquina da 
College e 
Grace, pelas 

18h00 e a abertura da primeira fase do Johnny 
Lombardi Memorial Parkette. 
Nas instalaçôes da CHIN, 622 College St., haverâ 
pelas 18h30, a apresentaçào da maquete do busto de 
bronze de Johnny Lombardi, dos artistas Edwin e 
Veronica Dam de Nogales. Convivio corn muita 
mùsica, convidados especiais e um bufete 
internacional. 

A Associaçâo Cultural do Minho de Toronto realiza 
Sâbado, dia 6 de Dezembro, um convivio dos com- 
ponentes do rancho folclôrico da ACMT e que, 
Domingo, dia 14 de Dezembro, às 13h00, realiza o 
Dia da Criança, corn almoço, entrega de prendas e 
convivio. Para informaçôes e inscriçôes para as fes- 
tas, podem contactar a sede-social da ACMT: 
416 781-9290, ou a Suzy: 416 261-1396. 

Terça-feira, dia 2 de Dezembro, tem lugar no John 
Labatt Hall, pelas 19h30, uma Conferência de 
Imprensa, realizaçâo conjunta da Aliança dos 
Clubes e Associaçôes Portuguesas do Ontârio e a 
Labatt Breweries, para apresentaçào do novo acor- 
do entre a Labatt e a ACAPO, para apoio à Semana 
de Portugal. 
No mesmo dia e local (Labatt House), realiza-se a 
Reuniâo de Conselho de Présidentes, corn inicio 
pelas 20h00. Esta reuniâo estava prevista para a 
Casa dos Poveiros em Toronto mas, por interesse de 
todos, mudada para o dia da Conferência de 
Imprensa, e para o final desta, na Labatt House, 
207 Queens Quay Terminal, suite 299. 
Mais informaçôes pelo telefone; 416 536-5961, ou 
pelo E-mail: acapo@on.aibn.com. 

A Casa de Sào Cristôvào e o seu Grupo de 
Voluntârios e, ainda, o Conselho de Membros, con- 
vidam sôcios e amigos a participarem no' Bazar 
Anual do Natal'2003, Sâbado, dia 6 de Dezembro, 
entre as lOhOO e as 16h00. 

Quem qui- 
ser alugar uma mesa para 
vender artigos, pagarâ apenas 
$25. dôlares. Os interessados podem contactar o 
Jorge, pelo telefone: 416 532-4828 Ext. 114. 
Neste Bazar da Casa de Sào Cristôvào', os visitantes 
podem tomar o pequeno-almoço, por apenas 
$3. dôlares e, almoço (BBQ de Galinha), por 
$5. dôlares. Tudo especial e barato. 
Nào faliem ao Bazar Annal do Natal'2003, da Casa 
de Sào Cristôvào. 

Neste Bazar de Natal a Casa de Sào 
Cristôvào oferece uma grande 
selecçào de artigos de Natal 
confeccionados à mâo pelas par- 
ticipantes das classes 
de tricô. trabalhos 
manuals e de cos- 
tura. Preços 
baixissimos 
na mesa das 
pechinchas. 

Para finalizar, nào faltem às muitas festas que estào 
programadas para as crianças. 
As tradicionais festas de Natal, corn mesa farta, 
muitos brinquedos e prendas, o atractivo e 
imaginârio Pai Natal, os adultos em convivio corn 
as crianças, a algazarra, a alegria saudâvel entre 
todos, enfim, as festas da familia luso-canadiana. 
Um dia especial e ünico, que sô as festas de Natal 
das Crianças proporcionam. 
Nào enjeitem a oportunidade! 
Bom Natal. 

JMC 
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Conservadores do Ontârio 
corn dhdda de milhôes 
A perda devastadora nas eleiçôes 
provinciais, que diminuiu drasticà- 
mente o numéro de conservadores corn 
lugares no parlamento do Ontârio, 
levou O partido progressista conser- 
vador a apresentar um enorme des- 
falque financeiro que poderâ levar anos 
a recuperar e que esta jâ a criar proble- 
mas a nivel da prôxima convençâo para 
a liderança do partido. 
Uma vez que as despesas e facturas 
sobre a ultima campanha eleitoral 
ainda nâo foram todas apresentadas, os 
mais prôximos do partido jâ disseram 
que a divida do partido poderâ atingir 
os $ï0 milhôes de dôlares. Os pianos, 
agora, é poderem recuperar desta divi- 
da nos proximos quatro ou cinco anos, 
quando houver novas eleiçôes para der- 
rotar o primeiro ministro Dalton 
McGuinty. 
Por seü lado, Ernie Eves jâ disse que 

quer retirar-se da liderança do partido o 
mais râpido possivel, mas o partido estâ 
dividido sobre quem nomear para o 
substituir ou se deve apresentar uma 
convençâo para a liderança. Alguns dos 
nomes coin aspiraçôes à liderança do 
partido sào Jim Flaherty, Tim Hudak e 
Tony Clement. No entante, jâ manifes- 
taram a sua opiniâo sobre o procedi- 
mento a tomar, preferindo uma con- 
vençâo para escolha de um lider. 
Imediatamente a seguir à perda 
eleitoral, a sede do partido, em 
Toronto, foi encerrada, causando 
desemprego a dezenas de pessoas. O 
Fundo do Ontârio para o Partido 
Conservador, uma entidade legal inde- 
pendente, viu-se também obrigado a 
despedir sete dos seus empregados. 
Neste momento, o partido estâ a orga- 
nizar uma grande campanha de angari- 
açâo de fundos para o proximo. 

libérais do Ontario atacam 
violêneia doméstica 
o governo do Ontârio disse que tenciona 
apresentar pianos que possam ajudar a 
evitar a violêneia doméstica, numa altura 
em que um grupo de feministas pediu 
fundos para a recuperaçâo de centros de 
abrigo e outros serviços. “A violêneia 
doméstica é uma das prioridades do 
primeiro ministro”, disse Laurel Broten, 
représentante do partido liberal do 
Ontârio. 
Dalton McGuinty jâ pediu a Broten, seu 
assistente parlamentar, para desenvolver 
um dossier de reformas significativas 
para lutar contra a violêneia doméstica e 
protéger as vitimas. Broten deverâ 
trabalhar corn a ministra dos Assuntos 
Sociais, Sandra Pupatello, entre outros 
ministres, para coordenar projectos e 
melhorar os serviços jâ existentes. O 

anùncio surgiu depois da Associaçâo da 
Vitima do Ontârio ter mencionado a 
necessidade de aumentar os fundos do 
governo, apôs oito anos de cortes orça- 
mentais apresentados pelo governo con- 
servador. Actualmente, o governo gasta 
cerca de $53 milhôes de dôlcues por ano 
em 100 centros de abrigo da provincia. 
Muitas mulheres ainda vivem relaçôes 
violentas. Muitas destas vitimas ainda 
nâo conseguem reunir meios para aban- 
donar os seus lares, devido aos cortes nos 
serviços, à assistência social e falta de 
apoio governamental. 
Existe, no entanto, algum optismismo no 
seio dos centros de apoio, em relaçâo ao 
novo governo Liberal porque estâ em 
conversaçôes corn représentantes das viti- 
mas de abusos. 

Foto da semana 

Dcisporto Palaciano 
Outrora simbolo damagnificência do regime de Saddam Hussein; um dos palâcios 
da terra natal do: cteposto ditador iraquiano, Tikrit, e actualmente o pavilhâo impro^ 
visado para a prâtica de basquetebol, entre os militares norte-anrericanos. 

Pobreza infantil mantém 
mveis elevados 
A taxa de pobreza infantil no Canada 
diminuiu, mas ainda estâ longe de atingir 
o nivel que os politicos fédérais 
esperavam ter atingido quando se reuni- 
ram para discutir o assunto, hâ 14 anos, 
informou um activista do grupo numa 
entrevista a que ptvirtual.com teve 
acesso. 
A Campanha 2000 tem vindo a reunir 
estatisticas anualmente desde que a 
Câmara dos Comuns aprovou por unân- 
imidade uma moçâo apresentada pelo ex- 
lider NDP Ed Broadbent, em 1989. A 
moçâo dizia que o governo deveria tentar 
eliminar a pobreza infantil até ao ano 
2000. Segundo os estudos feitos neste 
campo, pensa-se que mais de 
um milhào de crianças cana- 
dianas sào pobres. 
O relatôrio mais recente do 
grupo, baseado nos ültimos 
dados da Statistics Canada, 
indica que o nivel de 
pobreza diminuiu, de 16.4 
por cento em 2000 para 15.6 
por cento em 2001. 
No entanto, esta ultima per- 
centagem ainda se mantem 
acima dos 14.9 por cento 
registados em 1989. 
Estabelecendo paralelos a 

nivel provincial, Manitoba regista a per- 
centagem mais alta, onde mais de 22.5 
por cento das crianças vivem abaixo da 
linha da pobreza. O deputado NDP Bev 
Jesjarlais aponta os cortes orçamentais 
do futuro primeiro ministro, Paul 
Martin, como os factures responsâveis 
pela pobreza infantil. Segundo disse, 
Martin colocou a reduçào de impostos à 
frente do bem-estar das crianças. 
Ainda de acordo corn o relatôrio, mais de 
metade das crianças que vivem na 
pobreza têm pais que trabalham horas 
normais. Estes numéros representam 
mais de um milhào de crianças no 
Canadâ que vivem em extrema pobreza. 

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

Aprecie coin Ele uma sala de jantar para a ceia de Natal. 
E, também, um quarto de casai a condizer corn a sala de jantar. 
O Pai Natal tem ainda para si uma sala de estar, um quarto 

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

0 prôprio Pai Natal se surpreendeu: 
-Comprar tudo isto e começar a pagar em 
2005? Mas, se estào 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 s6 em 2005. 

VISITE Jâ A ARTNOVA TURNITURE Plus 
UJjjijj ui Llidui; djjj 'ijjiujjiij 
416-53S-1133 
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SAIJDR EM SUA CASA 

A SIDA E 0 ACORDAR PARA A REAIIDADE 
ACT e VIVER, organizaçôes de apoio 

a doentes com SIDA, organizam na quin- 
ta feira, dia 27 de Novembro, um forum 
sobre o tema HIV/AIDS e a Comunidade 
Portuguesa, a realizar na Casa do 
Alentejo em Toronto. E uma realizaçâo 
de grande importância para a nossa 
Comunidade, pois o assunto é serio, por 
vezes doloroso, mas ninguém o deve igno- 
rar, ou ficar a ele indiferente. 

A infecçâo corn HIV na nossa comu- 
nidade é, como em todas as comunidades 
que hâ no mundo, uma realidade cruel; 
mas a discussâo de qualquer realidade, 
corn os seus problemas inerentes, nunca 
deve ser negada, pois é importantissimo o 
seu conhecimento para que possamos 
resolver os problemas. O pior que pode 
acontecer a uma comunidade, perante 
um problema, é supor que esse problema 
nâo existe, e nâo mexer uma palha, ou 
uma mào, para o diminuir, ou nâo fazer 
todo o possivel para que ele desapareça. 

As velhas geraçôes nâo sabiam que 
existia o HIV, e, quando ele apareceu pela 
primeira vez em homens homosexuals, 
pensaram que o risco do mal era, sô 
para esses homens, e que os casais 
heterossexuais nunca iriam ser afectados 
por esse problema. Alguns fanâticos 
proclamaram que essa fatalidade era um 
castigo divino, e até houve quem achasse 

bem essa desgraça e sofrimento. O que 
esses maldizentes nâo sabiam, ou nâo adi- 
vinhavam, é que também eles poderiam 
ser, (e muitos deles jâ o foram), vitimas do 
mesmo tormento. É que todos os homens 
e mulheres, quaisquer que sejam os seus 
credos, preferências sexuais, e até mesmo 
as idades, têm o potencial de um dia tam- 
bém serem infectados pelo virus HIV, e 
virem a ter um grande sofrimento. 

Os primeiros casos duma doença, até 
entâo desconhecida, e que mais tarde foi 
chamada SIDA, apareceram em 1981; 
depois, em 1983, foi descoberta a sua 
causa; o virus HIV; e os primeiros testes 
para detectar esse virus começaram a ser 
executados em 1985. Embora essa doença 
fosse descoberta inicialmente em homens 
homossexuais, corn o tempo, começou a 
infectar também homens e mulheres 
heterossexuais, e até crianças inocentes. 

Hoje, em todo o mundo, na grande 
maioria em Africa, cerca de vinte milhôes 
de homens, e outros vinte milhôes de 
mulheres, estâo infectados pelo HIV, e 
muitos deles esperam a morte em grande 
sofrimento, tantas vezes sem cuidados 
médicos ou medicamentos para lhe retar- 
darem a miséria. Ao mesmo tempo, mais 
de très milhôes de crianças, infectadas 
corn o virus, agonizam sem esperança, 
muitas delas sem os carinhos dos pais, jâ 

mortos nessa epidemia, mais 
tétrida e terivel do que qual- 
quer guerra. Na Europa, 
principalmente nos paises 
do sul, o numéro de 
mulheres e homens heteros- 
sexuais doentes esta a 
aumentar e, nas novas 
infecçôes, a incidência da doença neste 
grupo aproxima-se dos 50%. Sô em 
Portugal, o pais corn mais casos de SIDA 
na Europa, sâo mais de trinta mil as viti- 
mas da doença. 

Na América do Norte, incluindo o 
Canadâ, ainda sâo os homens que 
tiveram sexo corn outros homens, a maio- 
ria dos infectados pelo HIV, ou estâo a 
sofrer as misérias da doença SIDA. 
Contudo, nos ültimos anos, o numéro de 
mulheres, heterosexuals, e de casais infec- 
tados, estâ a aumentar e, apesar dos 
medicamentos contra a doença, ela con- 
tinua incurâvel e fatal; e nâo sabemos o 
que o destino lhes réserva. 

Em Toronto sâo quinze mil os infecta- 
dos, e entre eles estâo muitos 
Portugueses. Sâo conterrâneos nossos em 
desolaçâo e, por isso, é necessârio que a 
Comunidade Portuguesa desperte para 
essa realidade, e nâo crie a ilusâo de que 
a SIDA é doença doutros grupos, ou 
doutros povos. 

Como comunidade 
responsâvel devemos adquirir 
um melhor conhecimento da 
doença, para prévenir que ela 
nâo possa vir a afectar a nossa 
familia e os nossos amigos. E, 
como comunidade solidâria e 
unida, devemos dar a cara e 

dar as mâos para mitigar a dor aos nossos 
irmâos, vitimas da SIDA e tratar corn 
carinho e compreensâo os infelizes que, por 
qualquer razâo, sâo vitimas da doença. E 
necessârio combater o medo, cruel e sem 
razâo, de fugir desses doentes, condenan- 
do-os à solidâo e isolamento. Sabemos hoje 
que um simples beijo, ou um aperto de 
mâo a quem tem SIDA, nunca causou a 
ninguém uma infecçâo, mas pode dar alen- 
to, ou tirar da tristeza, um ser carente e 
solitârio na miséria da sua doença. 

E muito triste que as vitimas da sorte 
pela SIDA sejam também vitimas de 
injustiças na sociedade, causadas quase 
sempre por ignorâncias, fracas consciên- 
cias, ou instintos ignôbeis, predispostos a 
vilipêndios e a maledicências. 

O melhor remédio para estes males 
do corpo, da aima, e da sociedade, é a 
instruçâo e a educaçâo, pois, sô corn o 
saber, e boa vontade, é que podemos pré- 
venir a doença corn confiança, e cuidar 
dos enfermos corn humanidade. 

ICEP - Piano de Marketing para o Segmente dos Portugueses 
e Luso Oescendentes residentes no Estrangeiro 
Na passada sexta-feira, 21 de 
Novembro, o ICEP/Portugal 
reuniu-se, na sua Delegaçâo em 
Nova lorque, corn varias agências 
de viagens portug^uesas, para 
apresentar um Piano de 
Marketing turistico, direccionado 
ao segpmento dos Portugueses e 
Luso-Descendentes residentes no 
Estrangeiro. 
0 Dr. Miguel Moraes da Direcçâo de 
Promoçâo Turistica do ICEP/Sede e o 
Delegado -Coordenador do ICEP nos 
E.U.A., Dr. Eduardo Souto Moura, infor- 
maram, os présentés que o ICEP, no 
âmbito da sua missâo de promover 
Portugal enquanto destino turistico, irâ 

1 levar a cabo, em parceria corn a 
Associaçâo Nacional das Regiôes de 
Turismo (ANRET), uma campanha de 
promoçâo turistica junto da comunidade 
portuguesa e luso-descendente a decorrer 
durante 2003/04. Corn esta aeçâo pre- 
tende-se incentivar este segmento a deslo- 
car-se de férias a Portugal, a recorrer à 
oferta turistica nacional e a realizar cir- 
cuitos turisticos no Pais. 
Trata-se de um projecto co-financiado 
pelo Programa Operacional da Economia 
(POE), homologado em Agosto de 2003 e 
que envolve um investimento total de 1.8 
milhôes de Euros. Os principals merca- 
dos-alvo deste projecto sâo: Alemanha, 

França, Suiça, Estados Unidos da 
América, Canadâ e Brasil, paises onde 
residem mais de 75% do total dos émi- 
grantes portugueses e luso-descendentes. 
Estâ prevista a realizaçâo de intimeras 
acçôes orientadas, quer para o consumi- 
dor final quer para o “trade” local. Sera 
levada a cabo uma campanha de comuni- 
caçâo, que passa pela produçâo e dis- 
tribuiçâo de material promocional e 
informative, tais como fol- 
hetos e cartazes. Pretende- 
se, assim, nâo sô estimular 
o interesse dos portugueses 
a ir e a viajar mais dentro 
de Portugal, mas também 
despertar a curiosidade dos 
luso-descendentes, para 
descobrir e “experimentar” 
um pais que é capaz de 
conciliar a sua histôria e 
tradiçâo, corn a mod- 
ernidade; um pais que tem 
muito para oferecer em ter- 
mes de diversidade e quali- 
dade da sua oferta turistica. 
Em termes de acçôes orien- 
tadas para o “trade” por- 
tuguês no estrangeiro, 
haverâ a criaçâo de todo 
um conjunto de ferramen- 
tas para apoiar as agências 
de viagens a melhor progra- 

mar, promover e vender Portugal . 
Também houve a contrataçâo de dois 
promotores locals (América - cobertura 
EUA e Canadâ / Europa - cobertura 
França, Alemanha, Suiça) que vâo 
assumir uma presença continua no mer- 
cado, complementando a intervençâo 
das Delegaçôes do Icep/Portugal. Serâo 
responsâveis pela divulgaçâo e imple- 

mentaçâo das iniciativas relacionadas 
corn o projecto. 
Para mais informaçôes, contactar 
Icep Portugal - Nova lorque, Miguel 
Carvalho (646) 723-0227 ou mcarval- 
ho@portugal.org. E para obter novidades 
e informaçôes mais detalhadas sobre o 
Portugal turistico visite; 
www.portugalinsite.com 

Joâa Marques (Martins Travel Agency), Paul Nogueira (On< Slop lam 

Travel), M^yul Carvalho (Icep EUA), Miguel Moraes (hep Ports^al), 
EUA), Enca Melo (Icep EUA), Alberto Veloso (King Holidays), Gloria 
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Imbaixador de Portugal 
ara a concretizaçâo das minhas iniciativas conta corn o apoio da juventude luso-Canadiana", sintese do Embaixador de 
rtugal cm Ottawa. Dr. Joâo Pedro Silveira de Carvalho, em entrevista que nos concedeu. 
festa comemorativa do 5°. aniversârio da 
:ademia do Bacalhau de Toronto contou 
m a presença de um "compadre" espe- 
il, O Dr. Joâo Pedro Silveira de Carvalho, 
vo Embaixador de Portugal, em 
tawa. 
îipàtico, consciente da sua missâo entre 
is, O Dr. Joâo Pedro Silveira de Carvalho 
O se escusou a dialogar um pouco 
nnosco e a desejar festas felizes â comu- 
iade portuguesa. 

IC - Como se sente corn esta recepçâo 
ta pela Academia do Bacalhau de 
ironto? 
r. Silveira de Carvalho - É para mim 
n prazer estar em Toronto, uma cidade 
ide a comunidade portuguesa é tâo 
pressiva. Apesar de sô ter chegado hâ 
na semana, resolvi vir jâ e aproveitar a 

anteriormente, a minha ideia, em primeiro 
lugar, é tentar perceber o pulsar da comu- 
nidade portuguesa. É évidente que é nos 
jovens que nos revemos, ■ em termos de 
futuro, e eles terâo de ser os portadores da 
mensagem muito importante que os seus 
pais aqui criaram nestes anos, jâ longos, 
que a imigraçâo organizada veio para o 
Canada. É nesta juventude luso-canadiana 
corn que espero vir a contar corn o apoio 
para as iniciativas que me proponho 
realizar. 
JMC - Corn a visâo que tem do mundo, e 
sem estabelecer paralelos de comparaçâo 
entre uma comunidade e outra, fale-nos 
um pouco da sua biografia diplomâtica. 
Dr. Silveira de Carvalho - Jâ andei por 
muitas partes do mundo. Comecei por 
França, passei pelo Brasil, Espanha, 
Guiné-Bissau, Irlanda e finalmente aqui. 

. Arlur Magalhui 
^eseuta^âo doMi 

\$r Fonseca a» 

tBaixador do Pot 

'. Joâo Pedro Silo 

ICàrcalho. 1 

)ortunidade para este primeiro contacto. 
)i-me dito que aqui poderia encontrar 
rios empresârios portugueses, pessoas 
m algum relevo dentro da sociedade de 
tronto e este é um dos grandes objectivos 
I trabalho que venho empenhado a fazer, 
i seja, a tentar ajudar os portugueses a se 
ganizarem para virem a constituir um 
ande lobby econômico para que, em 
rtugal, seja mais expressiva, mesmo as 
■ssas relaçôes econômicas bilaterais. 
IC - Embora esteja no pais à poucos 
is, que pianos traz para ajudar e incenti- 
r os jovens? 
r. Silveira de Carvalho - Como disse 

JMC - E espero que seja uma estadia 
longa... 
Dr. Silveira de Carvalho - Espero que 
sim porque nâo podemos conseguir 
nenhuns resultados corn uma actividade 
esporâdica. Espero ter a oportunidade de 
concitar os esforços da comunidade por- 
tuguesa e, desta forma, poder ser ùtil â pre- 
sença de Portugal no Canadâ. Espero que 
a relaçâo entre os Estados e os povos por- 
tuguês e canadiano seja mais profunda. 
JMC - Como se aproxima mais um natal 
e um novo.ano, gostaria que nos deixasse 
uma mensagem para a comunidade por- 
tuguesa de.Toronto. 

Dr. Silveira de Carvalho - Agradeço 
imenso esta oportunidade de me poder 
dirigir a toda a comunidade portuguesa, 
sobretudo â de Toronto, para expressar os 
meus sentimentos mais profundos de 
respeito e desejar um natal muito feliz e 
um inicio de ano prôspero que possa advir 
para todos e respectivas familias. 

Obrigado por tudo. 
Desejamos ao recém-chegado Embaixador 
de Portugal, Dr. Joâo Pedro Silveira de 
Carvalho, as maiores felicidades e que a 
sua missâo seja carregada de êxitos para 
Portugal, para o Canadâ e para a 
Comunidade que représenta. 

JMC/Ana Fernandes 

O boh 
Uonreâ 

> de aniairtino e t 
m^^ornes. 

’i 

'o sino caraderistiéSSa A^Êbmia do Bacalhattwitetmentam a Mesa de 
junto de Ana MagaUiâes fax a apresentaçdo do Embaixador de Portu^oL 

Precisamos de pessoal experiente 
para trabalhar nos telhados. 

Bons salàrios, trabalho estàvel. 
Con1;act:e jà: 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 41&-299-7260 
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A ESCOLA. O SISTCMA C OS NOSSOS ANSEIOS 

Literacia: melhorar os conhecimentos do aluno 
Quando se fala em obter excelência 
escolar, o primeiro passo a tomar em con- 
sideraçâo é uma abordagem a très niveis, 
baseada nas escolas elementares e 
secundarias. Os primeiros passes a serem 
tornados para obter excelência no campo 
da leitura passam pela recolha de dados e 
o estabelecimento de objectives. As esco- 
las devem analisar os dados provenientes 
de uma avaliaçào feita num periodo de 
très a cinco anos para retirar conclusôes 
sobre o aproveitamento do aluno. Uma 
vez estabelecidas as conclusôes, os instru- 
tores poderao planear uma série de 
estratégias e expectativas a serem desen- 
volvidas num periodo de très anos. Os 
alunos devem ser colocados nas seguintes 
categorias, somente depois de serem iden- 
tificados corn o respective nivel de 
aproveitamento; os que lêem e compreen- 
dem a nivel bâsico; os alunos cuja leitura e 
compreensâo esta dois niveis abaixo do 
nivel deles; e, finalmente, os que têm mais 
de dois niveis abaixo do nivel normal de 
leitura e compreensâo. (Em termes com- 
paratives, dois niveis abaixo significa, por 
exemple, que um aluno que esteja no 9° 
ano - 14 anos de idade - tem um nivel de 
leitura e compreensâo équivalente a um 
aluno do 7° ano). É nosso objective passar- 
mos a explicar cada um destes niveis e pos- 
siveis estratégias, para que o aluno e o 
encarregado de educaçâo possam desfru- 
tar da melhor preparaçâo possivel a nivel 
de literacia. Este documente é ütil, nâo sô 

para o encarregado de educaçâo, mas tam- 
bém para todos os instrutores e edu- 
cadores de crianças e adolescentes em cen- 
tres comunitârios e outras organizaçôes 
do género. 
Comecemos, entâo, pela primeira catego- 
ria: alunos cuja compreensâo corresponde 
ao ano que frequentam. Estes estudantes 
estâo, na maioria dos casos, aptos a com- 
preender qualquer texte recomendado 
para o ano que frequentam, muitas vezes 
sem se aperceberem de tal qualidade. 
Intuitivamente, estes alunos conseguem 
responder a perguntas bâsicas ou com- 
plexas, sem contudo estarem cientes do 
processo que utilizam para obter tais 
respostas. Um dos objectives que se deve 
desenvolver para estes alunos é equipâ-los 
de uma maneira consciente e competente 
corn todos os métodos de compreensâo 
existentes. Os alunos que fazem parte 
deste grupo precisam das chamadas “dis- 
cussôes metacognitivas”, ou seja, dis- 
cussôes que vâo para além do acte de 
adquirir conhecimentos. Nestas discussôes 
o aluno nécessita de provar que as 
respostas que deu estâo correctas, justifi- 
cando-as corn dados obtidos através de 
estudo, pesquisa e referêneia a outras 
fontes e recursos, assim como necessitam 
de explicar especificamente o processo que 
utilizaram para chegar àquela resposta. 
Tais discussôes devem ocorrer em grupos 
de dois ou très alunos, para que cada um 
tenha a oportunidade de contribuir para a 

discussâo. Quando um grupo 
é composto por cinco ou mais 
individuos, alguns alunos mais 
timidos têm tendência a 
“esconder-se” e evitam a todo 
o custo a participaçâo no 
debate. 
Para ajudar o aluno a desen- 
volver esta processo metacognitivo, os pro- 
fessores devem, eles prôprios, possuir essas 
competêneias e capacidade de as poder 
transmitir eficazmente ao aluno. Por 
outras palavras, os professores devem sem- 
pre justificar os seus dados e respostas e 
explicar expecificamente os processos uti- 
lizados para as obter. Se quisermo? que os 
nossos alunos obtenham boas notas nos 
trabalhos que fazem, assim como nos 
exames, entâo a capacidade de poderem 
justificar respostas e explicar vârias 
maneiras de obter evidência sâo com- 
petêneias essenciais que deve possuir. 
Algumas das âreas especificas em que o 
professor deve trabalhar para desenvolver 
o processo metacognitivo do aluno consis- 
tem em: competêneias de compreensâo, ou 
seja, capacidade de resumir, prognosticar, 
esclarecer, questionar. Algumas destas 
competêneias mais avançadas consistem 
em saber distinguir entre causa e efeito, 
tempo e espaço, comparar e contrastar, 
fazer uma lista ou enumerar; em segundo 
lugar, temos a leitura estratégica, ou seja, 
saber relacionar um texto corn conheci- 
mento pré-adquirido, a relaçâo entre uma 

pergunta e uma resposta, 
pensar em voz alta, organi- 
zar a informaçâo em diagra- 
mas ou quadros informativos 
e desenvolver estratégias. 
Na escola secundâria, estas 
competêneias sâo geral- 
mente ensinadas a nivel de 

turma, mas durante este processo, os pro- 
fessores empenham-se em fazer que o 
aluno compreenda o propôsito da leitura, 
pedir que os alunos prestem atençâo a 
todas as respostas dadas para que as pos- 
sam debater ou corn as quais possam con- 
cordar e organizar grupos de dois ou très 
alunos para que as respostas sejam discuti- 
das. 
Os alunos que se encontram a um nivel de 
leitura correspondente ao nivel escolar 
que frequentam devem, contudo, 
continuât a melhorar o vocabulârio. 

O proximo artigo abordarâ as duas 
restantes categorias acima mencionadas. 
Embora este artigo pareça, à primeira 
leitura, apenas dirigido para professores, o 
seu conteüdo e importâneia deve intéres- 
sât também e sobretudo aos encarregados 
de educaçâo para que possam compreen- 
der e melhorar o nivel de aproveitamento 
escolar dos filhos. Um encarregado de edu- 
caçâo mal informado nâo pode nunca dar 
o seu melhor, no esforço conjunto corn a 
escola, para ajudar o aproveitamento do 
filho. 

Festa do Clube Nacional de Mississauga 
No salâo da Igreja de Cristo 
Rei, em Mississauga, teve 
lugar a festa de homenagem 
aos jogadores do Clube 
Desportivo Nacional de 
Mississauga, sob a batuta de 
Décio Gonçalves, seu fun- 
dador. Actualmente, o prési- 
dente dos nacionalistas é o 
Frank Dôria. 

Com um jantar à maneira e muitas 
castanhas para todos, servido por 
Luis Bettencourt, a festa decorreu da 

^ melhor maneira, plena de alegria e 
amizade. No palco desfilaram os 
artistas locals Manny Augusto, Joâo 
Marques, Adriano Jorge, o Rancho 
Madeirense e, naturalmente. Décio 

Gonçalves. O som e a luz estive- 
ram a cargo de Maria & Gerry. 
Houve entrega de troféus aos jove- 
nis e homenagem aos veteranos do 
Nacional de Mississauga. 
Os jogadores homenageados e 
présentés, forain; Rui Limas, José 
Frade, Sérgio Furtado, Manny 
Pacheco, Carlos Costa, Eduardo 
Ribeiro, José Botelho Chalana, 
José da Silva, Mârio Carreiro, 
Mârio Moniz, Antonio Tabaco, 
Larry Medeiros, Gilberto Costa, 
Carlos Botelho, Armando Teixeira 
e Daniel. 
Um final animado corn baile e 
confraternizaçâo. 

JMC/Bernardete Gouveia 

'nia da actuamo do Ranci 
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Eleiçâo, Bailâo, Desilusâo... 
A campanha eleitoral provin- 
cial durou très semanas, a 
autârquica très meses. 
No fim, foi realmente a cam- 
panha autârquica que nos 
deixou mais esgotados e mais 
pobres como comunidade; 
e também talvez, a que 
demonstrou a nossa maior 
fraqueza e imaturidade politi- 
cas. Perdemos o ünico vereador 
na câmara de Toronto, dado 
que a candidata na ârea por- 
tuguesa, a Ana Bailâo, teria substituido o 
ex-vereador Mario Silva no “ward” 18, 
um dos 44 “wards” de Toronto. 
Sentei-me corn a Ana Bailâo no café a 
semana passada. Reflectimos alto nas 
causas de tudo isto; no facto que os 
serviços oferecidos pela câmara por inter- 
médio dos vereadores desceu muito, 
deixando ficar mal vistos os que, como 
Mârio Silva, cumpriram um segundo 
terme politico. Que, como o ünico politi- 
co luso-canadiano na Câmara, ele tinha 
que atender clientela de fora da juris- 
diçâo e que as expectativas da comu- 
nidade sobre ele eram énormes, esque- 
cendo, ou nâo sabendo, que a comu- 
nidade portuguesa nâo chega a constituir 
um terço dos eleitores do dite circule 
eleitoral. Depois ouvi os comentârios 
pouco elogiosos de vârios nâo portugue- 
ses sobre o ex-vereador, especialmente o 
facto de ser bastante conservador como 
Liberal. Teria sido realmente o voto anti- 
Mârio que jogou contra a Ana? Ou foi 
suicidio politico o que o Mârio fez, ao tro- 
car “o pâssaro na mào por dois a voar”, 
nâo voltando a concorrer, abenegada- 
mente, na autarquia para visar o nivel 
federal? O future o dirâ... 
Mas sobretudo foi o facto, segundo a 
Ana, de que muitos milhares de por- 
tugueses prô-Bailâo na ârea nâo terem 

votado apesar de poderem 
e de o terem prometido 
fazer. Como comentou um 
conhecido meu; “os por- 
tugueses nâo querem ir 
direito às urnas ao voltar 
do trabalho. Vâo a casa 
primeiro, tomar o duché, 
corner ou fazer a comida, e 
depois jâ nâo querem 
sair”. Esperam que seja o 
vizinho a ir votar pela tal 
pessoa portuguesa que 

eles jâ julgam eleitas de facto, pois nâo 
tem uma visâo global da ârea onde 
vivem, nem do processo politico... E as 
urnas que nem sequer abrem cedo para 
permitirem o voto aos que têm que sair 
cedo e entrar tarde em casa. Deveriam 
estar abertas pelo menos das 8 as 20 
horas, jâ que a baixa comparência às 
urnas nâo se limita à comunidade por- 
tuguesa. Ao que parece, nem 40% dos 
eleitores da Great Toronto Area (GTA), 
ou ârea metropolitana de Toronto, 
fizeram esse esforço... 
Tudo isso, claro, joga na balança. Mas o 
que é certo é que, apesar de quase 20 
luso-canadianos terem concorrido a 
vârios niveis na zona metropolitana de 
Toronto e arredores - desde a présidente 
a conselheiro escolar - apenas très dos 
que concorreram a conselheiro escolar 
(“trustee”) foram eleitos, nos cargos 
menos abrangentes, prestigiosos e remu- 
nerados. Os arredores de Toronto, con- 
siderados parte da GTA, compreendem 
12 localidades, sendo os portugueses 
mais numerosos em duas delas, 
Brampton e Mississauga e ai sim, apre- 
sentaram candidates a vereador e a con- 
selheiro escolar. 
Como comunidade jovem que somos, 
nâo sô nâo votamos, somos politicamente 
pouco diversificados e temos a tendência 
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a pôr quase todos os nossos “ovos” na 
“cesta” Liberal, para utilizar uma 
expressâo canadiana. As pessoas de 
esquerda sâo ainda vistas com maus 
olhos, como o eram hâ 30 anos em 
Portugal. Nâo nos apercebemos que se 
vota diferentemente nos très niveis politi- 
cos e que, quando a “onda de esquerda” 
varre a cidade, como foi o caso, ficamos 
em desvantagem politica, excepçâo seja 
feita neste caso para a “trustee” Maria 
Rodrigues. 
Depois hâ outra dimensâo intéressante: 
como se interpréta a equivalência dos 
partidos portugueses aos canadianos. 
Como, por exemple, se pode ser afiliado 
ao partido socialista português e concor- • 
rer, ou votar, no partido Liberal aqui? 
Alguns opinam que isso é uma con- 
tradiçâo, quem se afilia ao socialista lâ 
deveria ser ou votar NDP aqui. O 
Liberal corresponderia ao PSD, o 
Conservador ao CDS-PP, o comunista 
ficando fora do mapa das equivalência 
politicas. Outros dizem nâo, o Liberal 
corresponde ao socialista, sendo ambos 
de centro-esquerda, o NDP ao comu- 
nista e o Conservador ao PSD.... Na ver- 
dade nâo hâ causa para confusôes: ape- 
nas o PS e o NDP estâo associados à 
Internacional Socialista. 
Outre sinal de falta de maturidade 
politica, no meu parecer, é misturar 
opiniôes politicas pessoais corn atitudes 
e relaçôes de trabalho püblicas, sobretu- 
do no trabalho comunitârio. Hâ pessoas 
de bem e de mal em todos os partidos 
politicos. Deve-se acima de tudo “nâo 
misturar alhos corn bugalhos” e agir 
corn integridade e bom sense. Quem 

exerce um cargo pùblico, por voluntârio 
que seja, nâo se deve identificar aberta- 
mente corn um partido politico, seja aqui 
ou lâ, pois se o partido oposto ganha, 
corn que cara se apresenta a associaçâo 
ao novo governo? Seguramente que entra 
na nova conjuntura politica em desvan- 
tagem... Os politicos vâo e vêm, as enti- 
dades comunitârias e os funcionârios 
ministeriais, os chamades “burocratas”, 
ficam; as associaçôes precisam de saber 
viver corn todos e tirar deles o proveito 
mâximo. 
Finalmente, um outre sinal de imaturi- 
dade politica me parece ser votar em 
alguém sô porque essa pessoa é do 
nosso grupo étnico. Hâ que ver outras 
dimensôes - que potencial, experiência 
e capacidade de trabalho tem essa pes- 
soa para além de ser portuguesa? 
Nesse aspecto, jâ que comecei corn o 
caso Bailâo acabo corn ele. A Ana con- 
seguiu atrair “gregos e troianos” à sua 
causa, tanto pessoas da esquerda como 
da direita. Apesar de se identificar 
como Liberal, ela tinha dado provas de 
grande capacidade de trabalho e de 
potencial, além de experiência de tra- 
balho de câmara. Mas acima de tudo, 
ela teria detido nas suas mâos por- 
tuguesas a ünica chave que permitiria à 
comunidade o acesso à Câmara 
Municipal corn mais peso no Canadâ. E 
o simbolismo da perda dessa chave 
pesa duro nos ombros de todos, sejam 
eles e elas de direita ou de esquerda... 

Comente para: 
ijanuario@oise.utoronto.ca 



8 Quinta-feira, 27 de Novembro, 2003 PORTUGAL O Milénio 

Açores, Madeira e Ganâiias devem aprofundar 
0 seu relacionamento . ^—r 
O secretârio regional da Economia, 
Duarte Ponte, considerou em Ponta 
Delgada, que os Açores, a Madeira e as 
Canârias, pelo seu posicionamento geogrâ- 
fico, pelas suas caracteristicas insulares e 
pelas suas potencialidades econômicas, 
necessitam de ter uma voz prôpria em 
Bruxelas, independente de Madrid ou de 
Lisboa. 
O secretârio regional, que falava na sessâo 
de abertura do seminârio integrado no 
“Encontro das Câmaras do Comércio das 
Regiôes da Macaronésia” precisou que 
essa posiçâo nâo significa que se pretenda 
retirar o papel fundamental que o 
Governo da Repüblica tem, no caso por- 
tuguês, ou do Governo Central, no caso 
espanhol, na defesa dos interesses dos 
Açores, da Madeira e das Canârias nos 
centros de decisâo sedeados em Bruxelas - 
significa apenas que os muitos milhares de 
cidadàos que vivem naquelas regiôes, que 
têm especificidades prôprias e interesses 
comuns, em muitas âreas, podem fazer 
ouvir-se em Bruxelas, desde que, lhes seja 
reconhecido, de facto e de direito, o 
Estatuto de Ultraperiferia na Europa do 
futuro. 
Duarte Ponte referiu que é por isso mesmo 

que considéra politicamente, importante 
aprofundar o relacionamento cultural e 
econômico, para que o conceito de 
ultraperificidade ganhe força e se institu- 
cionalize. 
O secretârio regional aproveitou a ocasiâo 
para salientar a circunstância de o prési- 
dente do Governo Regional dos Açores 
estar agora a exercer a presidência das 
Regiôes Ultraperiféricas, acrescentando 
que, para além do grande significado e do 
enorme orgulho que esta presidência 
représenta para os Açores - ela comporta, 
sobretudo, uma enorme responsabilidade 
jâ que compete à Regiâo, agora, dar con- 
tinuidade a esta luta que assume grande 
relevância no sentido da institucionaliza- 
çào das RUPs, no âmbito da reestrutu- 
raçâo que se pretende para a Uniâo 
Europeia. 
Duarte Ponte citou mesmo, uma parte do 
discurso de Carlos César pronunciado na 
Martinica, aquando da sua tomada de 
posse como présidente da Conferência dos 
Présidentes das RUP’s, e segundo o quai, 
“apesar de sermos todos amigos, nâo 
somos simplesmente um grupo de amigos, 
mas sim amigos de um grupo; um grupo 
de sete regiôes e de cerca de très milhôes 

de cidadàos, que partilham o projecto 
europeu corn a mesma paixâo dos que 
vivem nos centros geogrâficos ou de 
decisâo no continente europeu; de 
cidadàos que, tal como estes ùltimos, têm 
direitos e deveres proporcionais às suas 
necessidades e às suas possibilidades; de 
regiôes que querem dar e receber, segundo 
o principio da coesâo econômica, social e 
territorial e da equidade.” 
O secretârio regional da Economia con- 
cluiu a sua intervençâo manifestando-se 
convicto de que os empresârios sempre 

aceitam os desafios e sabem através deles 
encontrar as oportunidades de negôcio, 
cabendo às autoridades governamentais o 
papel de facilitar este relacionamento. 
O secretârio regional da Economia 
ofereceu um jantar em honra dos 
empresârios que integram a présente mis- 
sào empresarial participante no “Encontro 
das Câmaras do Comércio das Regiôes da 
Macaronésia” tendo, na ocasiâo, reafirma- 
do o empenho do Governo Regional em 
facilitar a aproximaçào entre os 
empresârios ilhéus. 

j 
Se tem problemas corn a saùde, trabalho, finanças ou 

familia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

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

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

Ouvir a Verdade em consulta profunda Leitura 

4^6-658-43S3 C jy de Cartas 

Ervanâria Açores 
^ 529 Rogers Road [§ 
Produtos Naturals e Espirituais^ 

Portugal gode estar a colocar o 
"carro à trente dos bois" corn o 
Mandado de Captura Europeu 
Portugal, Espanha e Inglaterra vâo 
implementar, a partir de 1 de Janeiro de 
2004, um Mandado de Captura Europeu 
(MCE). Jâ em plena Primavera, mais 
Estados-Membros irâo alargar o grupo. 
Para jâ, a fase é de "experimentaçào". A 
ideia é simplificar "a entrega de pessoas 
entre os Estados-membros". Para a 
ministra da Justiça, Celeste Cardona, 
trata-se de "uma profunda inovaçâo para 
combater o terrorisme e a grande crimi- 
nalidade". Cauteloso, o bastonârio da 
Ordem dos Advogados, em declaraçôes 
à SIC Online, diz que Portugal nâo se 
pode arriscar a "colocar o carro à frente 
dos bois", uma vez que "nâo hâ Europa, 
hâ europas". 
Responsâveis da Alemanha, Espanha, 
França, Portugal e Inglaterra reuniram- 
se em Toledo, Espanha, para discutir em 
que condiçôes irâ decorrer a aplicaçâo do 
MCE. A reuniâo teve como objective a 
troca de informaçâo sobre as legislaçôes 
nacionais e a procura de consenso acerca 
dos critérios para a aplicaçâo prâtica do 
Mandado de Captura Europeu. 
Portugal é um dos paises pioneiros: a par- 
tir de 1 de Janeiro, em conjunto com a 
Espanha e o Reino Unido, implémenta o 
Mandado de Captura Europeu. A minis- 
tra portuguesa da Justiça. Celeste 
Cardona, em declaraçôes à France Press, 
disse que em causa estâ "uma profunda 
inovaçâo para combater o terrorisme e a 
grande criminalidade". 
O bastonârio da Ordem dos Advogados, 

José Miguel Jüdice, em declaraçôes à 
SIC Online, também defende que é "pre- 
cise que a sociedade se organize na luta 
contra a criminalidade". José Miguel 
Jüdice deixa, no entante, um aviso. 
Portugal pode estar a "colocar o carro à 
frente dos bois", uma vez que "nâo hâ 
Europa, hâ europas". 
A expressâo é explicada pelo prôprio 
bastonârio recorrendo a um exemple. Se 
houver um problema entre Trâs-os- 
Montes e Lisboa facihnente se encontra 
um advogado - corn a mesma lingua, cul- 
tura e experiência profissional. Jâ se o 
problema for entre Portugal e a Polonia 
"nada disto existe". 
José Miguel Jüdice defende ainda que "a 
Europa nâo estâ organizada e pode haver 
abuses". Considéra, por isso, que "deve 
haver muita prudência". 
Além disse, o bastonârio lembra que a 
ideia do Mandado de Captura Europeu 
nasceu "na comoçâo do 11 de setembro, 
o que pode levar a alguns exageros". 
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Mais hospitals corn problemas 
de infecçôes 
O numéro de hospitals do Ontario que uti- 
lizaram medicamento mal desinfectado 
em anâlises médicas aumentou para sete, 
estando o numéro de pessoas agora em 
1.350. 
A administraçâo do Hospital Gérai de 
Brantford jâ começou a contactar a lista 
dos primeiros 328 homens que se subme- 
teram a biôpsias de prostata no ultimo 
ano, aconselhando-os a fazerem um diag- 
nôstico ao virus HIV e às hepatites. Este 
hospital junta-se, assim, à lista de outros 
seis hospitais da provincia onde os 
procedimentos de desinfecçâo nâo foram 
obedecidos corn rigor. 
Depois de dois hospitais terem dito que 
notaram problemas, o ministro da saüde 
do Ontârio, George Smitherman, ordenou 
que todos os hospitais da provincia pro- 
cedessem a uma anâlise das medidas de 

higiéne. Desde esse anüncio, mais cinco 
hospitais no Ontârio anunciaram os mes- 
mos problemas que atingiram directa- 
mente centenas de pacientes, embora o 
numéro ainda possa vir a aumentar. 
Outro hospital na cidade de Labrador, na 
provincia de Newfoundland, também 
informou o püblico sobre problemas 
semelhantes. O primeiro ministro do 
Ontârio disse a publicaçào destes proble- 
mas nâo deverâ deter as pessoas que têm 
exames marcados neste momento. 
“Faremos tudo o que pudermos para nos 
certificarmos que quando alguém vai ao 
hospital para um exame, nâo ficarâ expos- 
to ao perigo”, disse Dalton McGuinty. 
Para os peritos da saüde, esta informaçâo 
é um desenvolvivemento positivo nas 
medidas de segurança a serem tomadas 
pelos hospitais. 

Pianos para tropas canadianas 
abandonarem a Bosnia 
o Canadâ poderâ vir a retirar as tropas 
que mantem na Bosnia até ao proximo 
ano, disse o ministro da defesa, John 
McCallum, esta quinta-feira. “Nos, como 
pais, jâ fizemos o que deviamos na Bosnia 
e estou a reunir todos os esforços para 
tentar retirar as nossas tropas do solo o 
mais râpido possivel”, disse McCallum, 
durante uma visita ao Afeganistào. 
Ao que ptvirtual.com apurou, McCallum 

j disse que as discussôes estâo a ser 
tratadas corn “urgência” para transferir a 
responsabilidade canadiana sobre a 
Bosnia para a Uniào Europeia. “Espero 
que estas negociaçôes permitam ao 

Canadâ ter a retirada total ou quase total 
das suas tropas dentro de um ano”. 
Neste momento, o piano consiste em 
reduzir, em 50 por cento, o compromisso 
que o Canadâ tem em manter as tropas 
de paz na Bosnia. 
McCallum disse que a situaçâo na Bosnia 
estâ estabilizada e os soldados fatigados 
de là estar. O Canadâ tem cerca de 1.200 
soldados nos Balcâs e outros 2.000 no 
Afeganistào. 
O Canadâ comprometeu-se a ajudar a 
operaçâo no Afeganistào durante um 
ano, sendo o término destajâ em Agosto 
de 2004. 

Parlamento do Ontario reabre 
corn prioridade para impostos 
A legislatura do Ontârio voltou ao 
trabalho corn os recém-eleitos libérais a 
tentar enfrentar o défice de $5.6 biliôes de 
dôlares herdados do governo conservador. 
Uma das medidas a ser apresentada serâ 
legislaçâo para que nâo se procéda â 
reduçâo de impostos por enquanto, uma 
vez que o governo ainda nâo encontrou 
nenhuma forma de reduzir o alto défice 
provincial. Para além de querem melhorar 
a situaçâo financeira da provincia, os 
libérais esperam que a legislaçâo possa aju- 
dar a distinguir o novo governo dos anti- 
gos conservadores. 
O alto défice do Ontârio transformou 
completamente os pianos que o governo 
liberal tinha para o primeiro mês no 
poder, forçando o primeiro ministro 
Dalton McGuinty a eliminar duas promes- 
sas eleitorais, o que provocou uma enorme 
reacçâo da oposiçâo. 
Os analistas politicos dizem que, nâo 
obstante o governo nâo ter cumprido corn 
duas promessas, o eleitorado continua a 
dar um voto de confiança a McGuinty e o 
seu governo, por enquanto. 
Neste momento, a maioria dos residentes 
do Ontârio estâo num “estado de julga- 
mento passivo”, mas poderâo vir a mudar 
a opiniâo que têm do governo, afirmou 
Paul Nesbitt, um professor de ciências 
politicas da Universidade de Western 

Ontario. “O governo tem ainda alguns 
meses de lua-de-mel”, disse Nesbitt. “No 
entanto, os Libérais nâo poderâo 
continuar a ser vagos e evasivos das 
promessas que fizeram durante a campa- 
nha eleitoral. Chegarâ o momento em que 
terâo de mostrar iniciativas e resultados”. 
A primeira proposta de lei, apresentada 
esta segunda-feira, élimina, por agora, os 
impostos corporativos, élimina o crédite 
sobre impostos dado âs escolas privadas e 
cancela a reduçâo dos impostos pessoais. 
Finalmente, a ultima clausula da proposta 
inclui o aumento do imposte sobre tabaco. 
Algumas pessoas prôximas do governo 
dizem que os Libérais manter-se-âo no 
governo até que as très propostas sejam 
aprovadas, antes de pararem para 
preparar o proximo orçamento provincial. 
McGuinty jâ disse que tenciona apresentar 
propostas consideradas controversas ao 
parecer do püblico antes de tomar 
decisôes orçamentais. 

Discurso do Trono do 
Governo do Ontdrio 
o novo governo liberal do Ontârio 
informou que alguns: impostos vâo 
aumentar para ajudar a reduzir o ele- 
vado défice da provincia deixado 
pelos conservadores, muito mais ele- 
vado do que era esperado. As taxas de 
impostos em rendimento pessoat per- 
manecerâo inalterâveis, por agora, 
segundo o discurso do trono. No 
entanto, algumas pessoas - incluindo 
furaadores e encarregados de edu- 
caçâo corn filhos no sistema escolar 
privado - terâo de pagar mais por 
determinados produtos e serviços. “A 
economia do Ontârio estâ forte, mas 
as finanças governamentais da provin- 
cia estâo fracas”, disse o Governador 
James Bartleman, enquanto lia o dis- 
curso de 18 pâginas. 
Os residentes do Ontârio foram avisa- 
dos sobre um possivel atraso nos fun- 
dos provinciais destinados a vârios 
programas até que os livros estejam 
melhor balançados.. “O novo governo 
pede aos colaboradores dos sectores 
da saüde, educaçâo e püblico em gérai 
para nâo requisitarem mais fundos 
por agora porque o que temos agora 
estâ em perigo”, disse Bartleman. 

Para poder fazer face ao défice de $5.6 
biliôes de dôlares, o governo da 
provincia terâ de manter os împostos 
de corporaçôes, aumentar os impostos 
no tabaco, cancelar o crédito de 
imposto das escolas privadas, entre 
outros.:; 
o primeiro discurso do trono do 
primeiro ministro Dalton McGuinty 
nâo incluiu detalhes sobre medidas 
especificas, incluindo quando e quan- 
to aumentaria o imposto no tabaco. 
Durante a recente campanha eleitoral, 
os libérais prometeram melhorar o sis- 
tema de saüde e de educaçâo. No 
entanto, McGuinty disse que o piano 
era baseado num défice muito menor 
ao que foi apresentado. Os conser- 
vadores sempre disseram que o orça- 
mento estava balançado. 
McGuinty, eleito primeiro ministro a 
2 de Outubro passado, tem intençôes 
de renegociar alguns acordos para se 
certificar que dois novos hospitais na 
provincia passam a ser propriedade 
püblica. Até às eleiçôes o governo 
tinha desenvolvido pianos para 
construit dois centres de saüde priva- 
dos em Brampton e Ottawa. 

Ç Natal da Criança Ç 
Portw^uesa 

E, prontos!, jà estamos no Natal. £, o Natal da Criança 
Portuguesa, numa organizaçâo conjunta da Casa do Alentejo 
e da CIRV-fm, dedicada às crianças portuguesas mais caren- 
ciailas, esta 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 fîna. 

FESTA EINSCRIÇÔES: 
LOCAL: Casa do Alentejo 
1130 Dupont Street 
DATA: Sâbado, 13 de Dezembro W HORÂRIO: 15h00 

' As familias devem registar os sens 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 Immigration 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 locais. 
Mamâs e papâs, inscrevam os vossos filhos... jâ! 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal 0 Milénio. 

Guiné-Bissau: 

Problemas socials serâo atenuados antes das 
eleiçôes 
O présidente guineense, Henrique Rosa, 
disse sexta-feira que os problemas sociais 
na Guiné-Bissau serâo atenuados até as 
eleiçôes legislativas, previstas para Março 
de 2004, indicando que hâ "sinais fortes" 
da comunidade internacional em ajudar o 
pais. 
Henrique Rosa falava aos jornalistas 
momentos apôs ter regressado a Bissau, 
depois de uma deslocaçâo a Nova lorque, 
onde, numa reuniâo do Conselho de 
Segurança da ONU sobre a Guiné-Bissau, 
deu conta da nova situaçào no pais e 
apelou para a solidariedade internacional. 
Questionado sobre quando poderâo ser 
pagos aos funcionârios pùblicos os cerca 
de 12 meses de salârios em atraso, 
Henrique Rosa pediu a compreensâo dos 
guineenses para a "grave situaçào exis- 
tente", sublinhando, contudo, que, até 
Março de 2004, sera dado um "salto 
importante". 
"Os salârios nâo sërâo pagos a breve prazo. 
É bom que as pessoas entendam que nâo 
se podem criar falsas expectativas. Hâ 
disponibilidade da comunidade interna- 
cional em ajudar a Guiné-Bissau, mas hâ 
também passes que teremos de ser nôs a 
dar", disse. 
"O tempo é o nosso pior inimigo. Mas a 
Guiné-Bissau vai ter ajuda e essa disponi- 
bilidade da comunidade internacional 
para apoiar na regularizaçâo dos salârios. 
Mas tudo vai depender de nôs prôprios. 
Isto vai levar tempo e temos de ser 
pacientes", insistiu Henrique Rosa. 
Sobre o facto de os fundos a serem even- 
tualmente atribuidos a Guiné-Bissau 
virem a ser geridos numa parceria entre o 
Ministério da Economia e Finanças 
guineense e o Banco Mundial (BM) e 
Fundo - Monetârio Internacional (FMI), 
Henrique Rosa desdramatizou a questâo. 
"Nâo vai haver qualquer perda de sobera- 
nia. Nâo é nenhuma cedência. A Guiné- 
Bissau perdeu muita credibilidade, quer 
interna quer externamente, e tinhamos de 
dar sinais fortes da nossa boa vontade, da 
nossa disponibilidade", sublinhou o chefe 
de Estado guineense. 
"Tudo isto é feito corn o objectivo de dar 

maior transparêneia a esse processo e, por 
isso, dissemos aos nossos parceiros que 
estamos dispostos, se assim o entenderem, 
a aceitar a parceria na gestâo dos fundos 
que forem postos a disposiçâo do pais", 
acrescentou. 
Henrique Rosa disse que em Nova lorque 
conseguiu fazer passar a mensagem de que 
as novas autoridades guineenses, saidas do 
golpe de Estado de 14 de Setembro ultimo, 
estâo empenhadas em cumprir os seus 
objectivos, ideia consubstanciada no facto 
de ter existido unanimidade do Conselho 
de Segurança da ONU quanto ao reco- 
nhecimento formai do governo guineense. 

"Perante esta nova imagem, a Guiné- 
Bissau conseguiu recuperar a imagem que 
nunca deveria ter deixado de ter. Mas 
temos muito trabalho para fazer e teremos 
de ser rigorosos e cumprir os compromis- 
ses assumidos", disse. 
No entanto, falta o reconhecimento da 
Uniâo Europeia (UE), sobretudo por causa 
do artigo 96 do Acordo de Cotonou, que 
rege as relaçôes de cooperaçâo entre os 
Quinze e os paises ACP (Africa, Caraibas 
e Padfico). 
Segundo Henrique Rosa, a UE nâo vai 
deixar de aplicar, "por uma questâo de 
principio", as penalizaçôes contidas no 
artigo, que prevê a suspensâo da 
cooperaçâo em caso de uma tomada do 
poder pela força, razâo pela quai tal 
situaçào "nâo abona nada em favor da 
Guiné-Bissau". 
"Hâ que fazer todo um trabalho politico- 
diplomâtico de sensibilizaçâo que terâ de 
ser efectuado por nôs e pelos nossos par- 
ceiros e amigos, como Portugal e França, 
de forma a que essas penalizaçôes sejam 
aligeiradas e que a Guiné-Bissau possa ser 
reconhecida novamente pela Uniâo 
Europeia", enfatizou. 
"Foi nesse sentido que fiz, em nome da 
Guiné-Bissau, um apelo a solidariedade da 
comunidade internacional e mostrar tam- 
bém a nova faceta do pais e a nossa von- 
tade em ganhar outra vez aquele lugar que 
tinhamos", concluiu. 
Henrique Rosa deixou Bissau hâ uma se- 
mana para se deslocar aos Estados Unidos, 

[PQSMl PiDŒffla® QlIlQsCî 
Visite o salâo de exposiçâo e venda da Plaza Pontiac 
Buick, onde é recebido na sua prôpria lingua. 

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

Plaza Pontiac Buick. 

Plaza Pontiac Buick 
BMC Tracks I 

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

Hwy 401 

Yorkdale 

Mail 

Paulo Gonçalves, o 
prazer de bem o servir 

com os preços mais 
justos do mercado. 

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

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

Teiefones; 416 781-5271, OU Toll Free: 1 Si I I I m 

onde manteve encontros ao mais alto nivel além de discursar na reuniâo do Conselho 
com o BM, FMI e Conselho Economico e e Segurança da ONU dedicada exclusiva- 
Social das Naçôes Unidas (ECOSOC), mente a situaçào na Guiné-Bissau. 

S autoriza extridiçâo do 
narcotraficantes para Espanha 
O governo cabo-verdiano autorizou a sqs internacionais, estâo empenhadas em 
extradiçâo para Espanha de seis cidadâos ajudar a combater o narcotrâfico". 
estrangeirqs (um espanhol e cinco ucra- *0 nqsso parecer favorâvel é, justamente, 
nianos) presos a 25 de Outubro pela um sinal nesse sentido , 
Policia sublinhou o ministre. 
Judiciâria na cidade do Mindelo, a pedi- Arnaldo Andrade considerou que a 
do das autoridades espanhqlas, por sus- posiçâo do governo cabo-verdiano pode- 
peita de trâfico de drogas, apurou-se na ria ser outra, caso houvesse "algura oblce ; 
cidade da Praia de fonte oficial. de carâcter humano", uma vez que na 
Segundo o ministre da Presidência do Espanha nâo existe pena de morte ou 
Conselho de Ministros, Arnaldo outras que possam constituir "tratamento 
Andrade, a legislaçâo cabo-verdiana obri- desumano" para os individuos em causa, 
ga os ôrgâos judiciais a ouvir o Dias antes da detençâo dos seis individu- 
governo, em casos de pedidos de os na cidade do Mindelo, onde chegaram 
extradiçâo de pessoas presas em por via maritima, as autoridades espa- 
territorio nacional. nholas haviam apreendido sete toneladas 
Arnaldo Andrade anunciou que, na de cocaina, alegadamente introduzida na 
sequêneia do pedido de extradiçâo feito Espanha por uma rede criminosa da quai 
pelas autoridades espanholas, o governo os detidos sâo alegadamente intégrantes, 
concluiu que "nâo existe qualquer reser- Os seis individuos foram transferidos 
va, de ordem politica ou outra, que para a cidade da Praia, onde a suaprisâo 
desaconselhe a extradiçâo. foi legalîzada pelo Supremo Tribunal de 
Adiantou que "as autoridades cabo-ver- Justiça (STJ), decorrendo os trâmites do 
dianas, no âmbito dos sens compromis- processo de extradiçâo. 

Camas dispom'veis para idosos 
portugueses em Mississauga 

o subcomité do LAR DOS IDOSOS, um 
dos grupos voluntârios formados no 
âmbito das comemoraçôes do 50°. aniver- 
sârio da chegada oficial dos Portugueses 
ao Canadâ, continua a informar a comu- 
nidade portuguesa das facihdades que 
tem ao dispor para idosos portugueses na 
ârea de Mississauga. 
As 25 camas disponiveis para os por- 
tugueses idosos estâo ao dispor no YEE 
HONG CENTRE FOR GERIATIC 
CARE, em Mississauga, aos preços esta- 

belecidos para todos os Lares pelo 
Ministério da Saùde do Canadâ, ou seja, 
variando entre os $1.480.99 (bâsico) até 
$2.028.49 (privado), existindo um subsi- 
dio para aqueles que nâo podem pagar o 
montante bâsico. 
Se os portugueses nâo preencherem as 
camas disponibilizadas, estas serâo dis- 
tribuidas por idosos de outras etnias. 
Para mais informaçôes e inscriçôes, con- 
tactem a voluntâria Teresa Roque: 
416 537-5556. 
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Foi uma festa corn requinte. Os 
Compadres da Academia do Bacalhau de 
Toronto souberam dar o toque especial 
para que o 5°. aniversârio fosse a festa que 
sonharam. 
Na Mesa de Honra, o fundador da 
Academia e primeiro Présidente, Ricardo 
Castro-Lopo, fazendo companhia aos 
présidentes que o seguiram, Ivo Azevedo e 
Rui Gomes, os actuais Vice-Presidentes, o 
Deputado Provincial Peter Fonseca, o 
Cônsul-Geral de Portugal Dr. Artur 
Magalhàes e mulher, e o convidado de 
honra, e novo Embaixador de Portugal em 
Ottawa, Dr. Joào Pedro Silveira de 
Carvalho. Para fechar corn chave de ouro 
este 5o. aniversârio, a entrada de 5 novos 
compadres: José Borges e respectiva 

Liz Rodrigues acarinhan 
Nina apàs a sua brilha 
na festa bacalhoeira. 

5". Aniversârio da Academia do Bacaiiiau 
de Toronto 

comadre. Manuel Rosa e comadre e, o 
apresentador da "Bancada Central" da 
FPtv, Antonio Santos, que receberam os 
respectivos diplomas por intermédio dos 
padrinhos. Manuel da Costa, Ivo Azevedo 
e Marina Candeias. 
Comadres e compadres, sob o signo da 
harmonia, confraternizaram corn entradas 
de bacalhau, especialidades de Manuel de 
Paulos, seguindo-se um bem servido jantar 
de Bacalhau à Vianesa corn batatas 
assadas aos gomos. Na mesa de Honra, o 
Présidente Rui Gomes, bem humorado e 
excitado corn a festa, ia fazendo honras à 
casa, falando sobre as Academias do 
Bacalhau espalhadas pelo mundo, noti- 
ciou a abretura de uma nova Academia do 
Bacalhau no Faial, Açores, e que o proxi- 
mo Congresso das Academias do 
Bacalhau serâ na Costa do Estoril em 
2004. Por motivos profissionais, Peter 
Fonseca nâo chegou a deliciar-se com o 
prato de Bacalhau porque teve de ausen- 
tar-se, deixando a ideia de que podem con- 

tar corn ele em quaisquer circunstâneias e 
a qualquer hora. Salientou que é dos que 
gosta de Bacalhau! 
Tal como Rui Gomes frisou, a Academia 
do Bacalhau de Toronto tem, entre outras 
missôes, ajudar quem précisa e quem pro- 
move a comunidade que serve. Assim, a 
Academia do Bacalhau de Toronto, apôs a 
actuaçào da Luso-Can Tuna, fez a entrega 
de um donativo para ajuda do grupo. A 
Academia também entregou um cheque 
para a conta "Renascer das Cinzas", do 
BCPbank. Por sua vez, a Federaçào dos 
Comerciantes e Profissionais Portugueses 
entregou uma lembrança à Academia do 
Bacalhau de Toronto pelo apoio que tem 
dado à FPCBP e às Boisas de Estudo da 
organizaçào. 
No seu esperado discurso, o Embaixador 
de Portugal, Dr. Joào Pedro Silveira de 
Carvalho, agradeceu a gentileza do con- 
vite e o magnifico "baptismo em Toronto", 
e falou das suas ideias num "loby forte e 
concertado" de modo a que possamos dar 

mais às relaçôes entre Portugal e o 
Canada. Mencionou que faz parte dos 
seus projectos incentivar os jovens luso- 
canadianos a participarem mais intensa- 
mente na vida püblica do pais de modo a 
que a integraçâo e o engrandecimento da 
comunidade sejam mais fâceis e 
frutuosas. A conquista de Peter Fonseca e 
a luta de Ana Bailâo foram exemples 
focados no convivio da Academia do 
Bacalhau. Para incentivar Ana Bailâo a 
prosseguir a sua caminhada politica, os 
responsâveis da Academia do Bacalhau 
de Toronto ofereceram-lhe uma Plaça de 
felicitaçôes. Também, fizeram a entrega 
da Medalha da Academia do Bacalhau ao 
novo Embaixador de Portugal, Dr. Joào 
Pedro Silveira de Carvalho, e ao 
Conselheiro da Embaixada, Dr. Gomes 

da Silva. 
O "Bacalhoeiro do Ano" foi o compadre 
Paiva de Carvalho. Parabéns! 
Ao som da müsica do Tropicalissimo, o 
Dr. Artur Magalhàes, bem acompanhado 
pelos responsâveis da Academia, fez o 
corte do Bolo de Aniversârio sob ruidoso 
aplauso. 
A festa ainda mais se animou quando as 
belissimas jovens, Nina e Ana Patricia, 
deram voz a um punhado de cantigas dos 
seus repertôrios. 
A müsica prosseguiu ao ritmo de baile 
para felicidade dos casais românticos. 
As nossas felicitaçôes às compadres e aos 
compadres da Academia do Bacalhau de 
Toronto. 
Mais cinco, compadres. 

JMC 

Tem serviço complète de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

• SLTN ROOFS - TECTOS DE VIDRO 

•WINDSHIELDS - PÂRA-BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

•AUTO GLASS - VIDROS 

Manuel (Manny) 
Mendonça e o seu 
pessoal convida-os 

a visitar as suas 
intalaçôes e a 

usarem os seus 
serviços. 

Tel.: (416) 534-3653 
Fax; (416) 534-0108 
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lardim rejeita cfrculo dos 
émigrantes que propfis na 
révisas do esiatuto 
O prgsideiite do governo da Madeira, 
Alberto Joâo Jardira, rejeita liminar- 
mente a possibilidade de criaçâo de 
circulo de ; madéirensès nâo-resi- 
dentes nas eleiçôes regionais, admitir 
da no projecto constitucional do 
PSD-PP. 
"Isso nâo passa’^ reagiu Jardim à 
garanda dada pelo lider do CDS-PF, 
Pauip Portas, no Brasil de que os émi- 
grantes insulares iriam votar para os 
parlamentos dos Açores e da 
Madeira. O direito ao voto dos nâo 
residenles nas eleiçôes regionais 
constituiu a mensagem principal do 
ministro de Estado e da Defesa na 
deslocaçâo ao Rio de Janeiro, onde 
participou nas comemoraçôes dos $0 
anos da Casa das Beiras. 
Portas frisou que a eleiçâo de repré- 
sentantes dos émigrantes das duas 
regiôes integrava o projecto de 
revisâo constitucional apresentado 
pela coligaçâo PSD-PP. A proposta 
em que o Estado português é 
définido como "unitârio regional", 
altera actuals prèceitos constitu- 
cionais de modo a permitir que a lei 
eleitoral possa regular 0 direito de 
voto dos nâo residentès nas eleiçôes 
insulares. 
"îsso foi um truque que arranjaram 
para yerem se metem mais deputados 
pela via admlnistrativa, que é, neste 
momento, o oEj^ctivo da oposiçâo", 
comentou Jardim ao admitir que os 
madeirenses residentes: em Lisboa 
"mais facilmente iriam votar nesse 
sentido". Asseverou ainda que "nâo 
podem alterar o regime de circules 
que estâ no Estatuto" e recordou 
ainda -"uma sentença do Tribunal 
Constitucional (TC) declarando 
inconstitucional o circulo da emi- 
graçâo". O voto dos emîgrentes nas 
eleiçôes regionais foj defendido por 
Jardim nas revisôes do Estatuto 
Politico-Administrativo da Regiâo, e 
prometido no "périplo de despedida* 
que fez pelas comunidades antes das 
eleiçôes de 1996, ano anunciado para 
a retirada que nâo concretizou. 
Quer 0 estatuto quer a lei eleitoral da 
Madeira excluem a existência de cir- 
cules eleitorais fora do territôrio 
regional. Uma tentativa de con- 
sagraçâo, feita na revisâo estatutâria 
de 1991, foi declarada inconstitu- 
cional. No entendimento do TC 
(acôrdâo 1/91) os circulos de resi- 
dentes fora da regiâo violam normas 
da Constituiçâo relativas à unidade 
de cidadania, forma unitâria do 
Estado, incidência territorial da 
autonomie e limitaçâo da autonoraia 
pela integraçâo da soberania do 
Estado. 
As razôes de fundo da inconstitu- 
cionalidade, entâo suscitada pelo 
Présidente da Repûblica Mârio 
Soares, sào as mesraas que foram cir- 
cunstancladamente aduzidas pela 

Comissâo Constitucional (pareceres 
ms. 26/80 e 11/82) relativamente a 
preceitos idênticos da lei eleitoral 
dos Açores que foram declarados 
inconstitucionais pelo Conselho de 
Revoluçâo (resoluçâo n** 68/82). Nâo 
obstante tal jurisprudência, o circulo 
da emigraçâo "passou" nas duas 
revisôes do Estatuto do Açores, 
aproyadas pela Assembleia da 
Repûblica em 1980 e 1998, 
Na primeira revisâo ao primitivo 
Estatuto da Madeira, efectuada em 
1999, a maioria dos partidos corn 
representaçâo no parlamento regio- 
nal, corn excepçâo do PCP, apresen- 
taram idênticas normas que nâo vin- 
garam na versâo final, longamente 
discutida entre coraissôes das assem- 
bleias regional e da Repûblica. Perto 
do fim do debate, o Provedor da 
Justiça requereu a fisealizaçào da 
constitucionalidade dos circulos 
eleitorais de açorianos nâo residentes 
na regiâo, consagrados no estatuto 
desta regiâo. Na declaraçâo de 
inconstitucionalidade, por violaçâo 
dos principios da unicidade da 
cidadania portuguesa e da unidade 
do Estado, o TC (acôrdâo 630/99) 
reiterou toda a anterior jurisprudên- 
cia sobre a matéria. 
A viabilizaçâo, no âmbito da prôxima 
revisâo constitucional, da partici- 
paçâo dos émigrantes açorianos na 
composiçâo do parlamento regional 
foi recomendada pela comissâo even- 
tual para revisâo dos sistema 
eleitoral, constituida na assembleia 
regional em 2001. "A diâspora tem de 
estar representada no nosso parla- 
mento e os dois maiores partidos da 
regiâo jâ chegaram a acordo para 
patrocinar uma proposta nesse senti- 
do no âmbito da revisâo constitu- 
cional”, anunciou o director-geral do 
PS-Açores, Carlos Avila, na sua 
recente deslocaçâo ao Canadâ. 

Tolenttno de Nôbrega 

Melhores transportes sâo factor déterminante 
para o incremento das relaçëes comerciais 
entre as regiôes insuiares 
o secretârio regional da Agricultura e 
Pescas, Ricardo Rodrigues, presidiu em 
Ponta Delgada, à sessâo de encerramento 
do seminârio integrado no “Encontre das 
Câmaras do Comércio da Macaronésia” 
que decorreu na ilha de Sâo Miguel. 
Na ocasiâo, o secretârio regional fez uma 
caracterizaçâo da agricultura açoriana, 
dada a sua importâneia como principal 
sector de actividade regional, com 
destaque para a produçâo do leite e dos 
sens derivados, considerando a grande 
capacidade de exportaçào que os Açores 
registam daqueles produtos naturals e 
tradicionais. 
Ricardo Rodrigues nâo deixou de referir a 
sua expectativa quanto à possibilidade de 
os Açores incrementarem as suas expor- 
taçôes de lacticinios para outras regiôes 
insulares europeias e 
outros mercados corn elas 
relacionadas, elegendo, 
no entanto, a problemâti- 
ca dos transportes como 
um factor limitante. 
O secretârio régional 
disse, a propôsito, que o 
Governo Regional encara- 
va corn muito interesse a 
possibilidade da existên- 
cia de um projecto lidera- 
do pela iniciativa privada, 
corn o patrocinio da 
prôpria Uniâo Europeia, 
que ligasse regular e direc- 

tamente, por mar e por ar, as regiôes insu- 
lares europeias, porque dai resultariam, 
sem margem para qualquer dûvida, 
grandes beneficios para as respectivas 
economias. 
Ricardo Rodrigues disse que os Açores 
têm produtos cuja exportaçào justifica 
essa corrente de comunicaçâo corn outras 
regiôes, considerando este cenârio, como 
uma mais valia para a prôpria Europa. 
A mensagem que o secretârio regional da 
Agricultura e Pescas pretendeu deixar aos 
empresârios que integram a missâo que 
agora visita a Regiâo Autônoma dos 
Açores assumiu, assim, o carâcter de 
desafio no sentido de ser alterado o actual 
estado dos transportes para uma situaçâo 
futura que permita o incremento das 
relaçôes comerciais entre as principals 
regiôes insulares europeias. 

Remodeling 
Repairs 
Storage 

Manufacter of fine 
Furs & Leathers 

416-504-2177 
204 Spadina Ave. - Toronto - www.bridal.ca/elitefurs 



O Milénio COMUfSilOADE Quinta-feira, 27 de Novembro, 2003 13 

Comunidade : 
Comunicado 
-De agora em diante e até 31 de Dezembro de 2003, Bento's Auto & Service 
Centre darâ $10. dôlares para a Canadian Breast Cancer Foundation por cada 
conductor que use os seus serviços no teste da Ontario Drive Clean Emission, 
Este teste baixou para $30. dolares neste periodo, e entre as 07h00 e as 21h00, 
nos 7 dias da semana. 
Griar um futuro sem o cancro da mama é a meta comum de todos nos. Ajude-nos. 
Informaçôes em Bento's: 416 531-9981. 

Sâbado, dia 29 
-Forum sobre AIDS/SIDA na Casa do Alentejo, realizaçâo da ACT e da 
VIVER, das 08b00 até às 16h00. Info: 416 340-8484 Ext. 290, ou E-mail: 
fdasilva@actoronto.org. 
-Jantar e baile do vestido encarnado no Angrense de Toronto. DJ-Nazaré 
Praia,- : ■ 
-Noite de Folclore na Casa das Beiras. Info: 416 604-1125. 
-Chamarrita e jantar no Asas do Atlântico. Baile corn 0 DJ-Asas. 
-Balle e petiscos no Lusltânia de Toronto, corn o conjunto Ritz. 
Info: 416 532-3501. 

-Celebraçâo do 7o. anivérsârio da Arco-îris LGBT, entre as 17h00 e as 
19b00, no 460 Jarvis St., 4th floor. Réservas: 416 929-7989. 
-Jantar de agradecimento aos voluntaries da ADAPTO-Associaçâo dos 
Portugueses Amigos dos Déficientes, na Igreja de Sta. Helena, às I9h00. 
Info: 416 535-0176. 

Sâbado, dia 6 de Dezembro 
-2o. Jantar do Divino Espirito Santo na Casa dos Açores de Toronto. 
Réservas: 416 603-2900, ou 416 461-8946, ou 416 771-7369. 
-Convivio de Natal da Local 183, corn recepçâo às 18h00. Info: 416 241-1183. 
-Bazar Anuai de Natal da Casa de Sâo Cristôvâo, das lOhOO às 16h00, no 
salâo comunitârio. Info; 416 532-4828 Ext. 114. 
-Baile dos Sôcios no Centro Cultural Português de Bradford, com o conjun- 
to Jovem Império. Informaçôes por intermédio de Frank Henriques; 
905 775-3742. 
-Celebraçâo do XX Anivérsârio do Grupo Coral da Casa do Alentejo. 
Informaçôes e réservas: 416 537-7766, ou 537-0574. 

Domingo, dia 7 de Dezembro 
-II Pesta Anuai do Idoso do First Portuguese na Casa das Beiras. 
Info: 416 531-9971. 

Sàbado, dia 13 de Dezembro 
-Jantar, Baile e Natal da Criança do Amor da Pâtria, na Igreja de Sta 
Helena. Informaçôes e inscriçôes: 416 535-2696. 

Domingo, dia 14 de Dezembro 
-Natal das Crianças do Canadian Madeira Club. Inscrîçâo de crianças por 
intermédio de Olivia Abreu: 416 531-5397, 
-Natal da Criança da Casa dos Açores, corn prendas para crianças até aos 10 
anos de idade. Incriçôes: 416 603-2900, ou 416 771-7369, ou 416 461-8946. 
-“Natal da Criança" do Amor da Pâtria, na Igreja de Sta. Helena. 
Info: 416 535-2696 

Mano Belmonte 
o veterano intérprete da cançào, Mano 
Belmonte, estâ nesta altura em estüdio 
preparando uma gravaçâo de cantigas alu- 
sivas ao natal. 
Mano Belmonte, hâ muito radicado em 
Toronto, pensa fazer o lançamento publi- 
co do seu novo trabalho nos primeiros dias 
de Dezembro de 2003. 
É uma forma simpâtica do veterano artista 
desejar um BOM NATAL a todos os por- 
tugueses do Canada e, logicamente, do 
mundo. 
As nossas saudaçôes e desejos de èxitos ao 
mano Belmonte. 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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O GRANDE SALDO DO FIM DE ANO 
CHEGOU A ADDISON MAIS GEDO. 

LIQUIDAÇÀO TOTAL DOS MODELOS DE 2003! 

Os descontos podem atingir> 
os $9.300.00, ou juros a 0% 
durante 5 anos na maioria 

dos modèles novos de 2003. 

Mas nâo é sô, pois ao ligar voeê jà, 
estâ a ganliar-. Um minimo 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 sô coin losé da Costa e 
Addison on Bay 9 

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

Telefone: 416-964-3211 
M49 
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A festa de Santa Cecilia, comemorada na 
Igreja de Santa Inès, em Toronto, numa 
realizaçâo da Mordoma Irene Loureiro e 
da Banda Lira Nossa Senhora de Fatima, 
foi um acontecimento na paroquia de 
Santa Inès como, aliâs, acontece todos os 
anos. 
Santa Cecilia, Padroeira dos Mùsicos, é 
anualmente comemorada pela banda 
musical da Igreja de Santa Inès e seus 
paroquianos. 

Santa Cecflia comemarada na Igreja de 
Santa Inès 

No Sabado, realizou-se o jantar 
comemorativo, com um animado 
convivio e mùsica de balle para 
descompressar as emoçôes. No 
Domingo, dia 23, a Missa Solene teve 
lugar às 13h00 e, a Procissâo de 
Santa Helena, saiu pelas 14h30. A 
Imagem de Santa Cecilia saiu do 
interior da Igreja de Santa Inès ao 
toque de trompeté de um dos müsi- 
cos da banda, sob o silêncio 
respeitoso dos muitos présentes. A 
Procissâo deu a volta à Igreja acom- 
panhada pela Banda do Senhor 

Santo Cristo, presidida pelo Padre Joâo 
Mônico e corn a presença da Mordoma 
Irene Loureiro e responsâveis da Banda 
Lira Nossa Senhora de Fâtima, familiares 
e amigos, assim como fiéis anônimos. 
Durante a tarde e a noite houve festa corn 
ranchos folclôricos, concerto pela Banda 
do Senhor Santo Cristo e mùsica para 
dançar. 
Santa Cecilia comemorada por aqueles 
de quem é Padroeira, os mùsicos da 
Banda Lira Nossa Senhora de Fâtima, 
da Paroquia de Santa Inès, em 
Toronto. 

A vida agitada dos nossos dias é uma das principals 
causas de vàrios problemas de saùde. 

VICTORIA'S SPA and Rehabilitation Centre, é um novo espaço na 
ERVANÂRIA A7ICTORIA, um local onde a partir de agora dispôe 

de massagens, acumpuntura, drenagem linfatica, ginasio com 
treinador, fisioterapia, esteticista, progp*amas de emagprecimento e 

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

VICTORIA'S SPA and 
Rehabilitation Centre - o 

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

Ervanaria Victôria Inc. 
Produtos Naturals e 

Medicina Homeopatica 

Contacte o naturista homeopata Antonio Medeiros 
e a sua equipa em VICTORIA'S SPA and 

Rehabilitation Centre. 
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416 603-7978 

Ontario quer 
eliminar ‘last 
food” das oscolas 

O ministro da educaçâo do Ontârio 
estâ a reunir-se com as direcçôes esco- 
lares da provincia para iniciar uma 
campanha que visa terminar com a 
venda de “fast food” (comida de râpido 
confecçâo) e refregirantes nas escolas 
elementares. “Ou existe comida 
saudâvel nas escolas... ou se deve 
vender absolutamente nada”, disse 
Gerard Kennedy aos jornalistas. 
Documentos publicados no inicio da 
semana, a que ptvirtual.com teve aces- 
so, mostram que a Pepsi-Cola e a Coca- 
Cola têm contratos corn as direcçôes 
escolares de Toronto no valor de $10 
milhôes de dôlares. As direcçôes de 
York Region e Peel foram obrigadas a 
revelar os contratos que têm, depois de 
um aluno do 10“ ano, juntamente corn 
o pai, terem ganho o caso que lhes dava 
acesso a esses documentos, através dos 
pedidos de “Liberdade à Informaçâo”. 
Kennedy disse que ainda nâo sabe ao 
certo se a venda de “fast food” e refre- 
girantes é uma prâtica comum em toda 
a provincia, mas dado o aumento de 
obesidade infantil, a prâtica estâ a dar 
um mau exemple. O ministro disse que 
jâ começou a dialogar corn direcçôes 
escolares sobre a melhor maneira de 
cancelar estes contratos e substituir 
“fast food” por alimentes saudâveis. No 
entante, também mencionou que o 
governo da provincia nâo estâ disponi- 
vel a compensar o custo de nenhum 
contrato cancelado. 

Percevejos voltam 
a liabitar as camas 
canadianas 
A infestaçâo de percevejos nas camas 
canadianas aumentou em 600 por 
cento na Ultima década. Os pequenos 
insectes achatados, que se sustentam 
de sangue, tem vindo a reaparecer em 
hotéis, estalagens, albergues e casas 
privadas em todo o pais. Os percevejos 
foram extinguidos corn fortes pertici- 
das depois da Segunda Guerra 
Mundial, mas têm vindo a aparecer 
ultimamente nas hospedarias do pais, 
em parte, devido ao turismo. 

I Os turistas têm vindo a transportât a 
praga de percevejos para o Canadâ 
através de roupa e bagagens. Outre 
factor que contribui para a praga é a 
falta de pesticidas fortes e métodos de | 
desinfetaçâo do contrôle dos perceve- i 
jos. Em alguns casos, as picadas | 
poderâo causar graves infecçôes. No | 
entante, os oficiais de saùde conside- I 
ram os percevejos um incômodo, nâo | 
uma ameaça à saùde, uma vez que nâo 1 
sâo transmissores de doenças. j 
Os peritos estâo a recomendar às pes- j 
soas que tomem precauçôes de | 
higiéne, de limpeza nas casas e | 
lavagem assidua da roupa da cama. | 
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F.C. do Porto do Toronto colobrou 
16 primavoras 

Paulinho Santos soprando as “belinktès^* do $eu bolo 

de aniversârio. Parabéns e muita saüàe... ? 

A filial do Futebol Clube do Porto 
de Toronto, n“ 61, celebrou este 
fim de semana o seu 16° aniver- 
sârio. Como convidados de 
honra, o F.C. Porto de Toronto 
contou corn a presença dos con- 
hecidos ex-atletasde Rui Barros e 
Paulinho Santos. 
A cerimônia de abertura decorreu na 
sexta-feira passada, na sede do clube, 
corn a presença de vârios clubes, sôcios e 
amigos com inicio às 20h30. O porto de 
honra contou corn a entoaçâo do hino do 
dragào, uma mùsica original de Quinta 

Madeira Community Centre, a Casa dos 
Poveiros de Toronto, o Lusitania de 
Toronto, o rancho folclôrico As Tricanas, 
o rancho folclôrico da Nazaré e o Centro 
Cultural Português de Mississauga, 
assim como, para terminar, a presença 
da ACAPO, na pessoa do seu présidente 
José Eustâquio. 
O porto de honra terminou corn os 
agradecimentos dos très présidentes do 
clube e participaçào dos convidados de 
honra. Para os menos conhecedores de 
futebol, Rui Barros, sempre jogou como 
avançado, é oriundo de Lordelo, 

do Bill, mas corn letra adequada aos 
campeonatos conquistados pelo FC 
Porto. Na mesa se honra, ficaram 
Cesârio Bras, présidente da direcçâo do 
Porto de Toronto, os convidados 
Paulinho Santos e Rui Barros, José 
Guimarâes, présidentes do Concelho 
Fiscal e Antôfïio Campos, présidente da 
Assembleia Gérai do FC Porto de 
Toronto. 
Tal como é habituai, représentantes de 
alguns clubes e associaçôes estiveram 
présentés para saudar mais um aniver- 
sârio do FC Porto, nomeadamente, a 
Arco Iris, o Arsenal do Minho, 
Associaçâo Migrante de Barcelos, a Casa 
Chltural de Vila do Conde, a Casa da 

Paredes, representou vârios clubes, 
nomeadamente a Juventus, o Monaco, 
Marselha e FC Porto. 
Internacionalmente, conquistou uma 
taça de Itâlia e uma Taça UEFA, enquan- 
to na Juventus, e uma taça de França. 
Pelo FC Porto, Rui Barros conquistou 6 
campeonatos nacionais, 3 taças de 
Portugal, 5 supertaças "Cândido 
Oliveira", 1 supertaça europeia e 1 taça 
intercontinental. 
Quanto a Paulinho Santos, que comple- 
tava 33 primaveras na sexta-feira -sauda- 
do efusivamente-, é natural de Vila do 
Conde, passou pelo Varzim, Atlético de 
Mindelo, Rio Ave e FC Porto, onde sem- 
pre ocupou a posiçào de médio. Pelo F.C. 

Porto conquistou 7 campeonatos 
nacionais, 5 taças de Portugal, 6 super- 
taças "Cândido Oliveira" e uma taça 
UEFA. 
Convidados de peso, de palmarès real- 
mente invejâvel. 
No Sâbado, no Restaurante New Casa 
Abril, teve lugar o Jantar Comemorativo 
do 16o. Aniversârio do FC Porto de 
Toronto. Um jantar pleno de fervor 
clubistico, corn notas curiosas sobre o 
futebol português e o FC Porto, as 
esperanças em mais um campeonato 
nacional (ILIGA), mais taças e mais 
prestigio europeu! 
Cesârio Brâs, foi o mais entusiasta como 

sempre, sem que quaisquer dos restantes 
oradores se ficassem pelo caminho. A 
jovem Nancy Costa animou a festa corn a 
sua presença e voz, mostrando que é um 
dos valores reais dos luso-canadianos. 
Paulinho Santos recebeu o Diploma de 
Sôcio de Mérito do FC Porto de Toronto 
(Rui jâ recebera na anterior visita) e, 
ambos, receberam prendas locais. 
As senhoras da cozinha foram lembradas 
e homenageadas, pelo “muito de sabor” 
que dâo às festas dos azuis-e-brancos de 
Toronto. 
É caso para dizer, tudo azul! 
Parabéns, FC Porto de Toronto. 

JMC/Ana Fernandes 

Canada maior investîdor em educaçâo 
o Canadâ encontra-se entre os paises 
do G-7 que mais investe em educaçâo, 
de acordo corn um novo es tudo publi- 
cado esta semana, O investimento na 
educaçâo no Canadâ é équivalente a 
6.6 por cento do seu produto interno, 
segundo os dados fornecidos pela 
Organizaçâo para o Desenvolvimento 
e Cooperaçâo Econômica, As provin- 
cias mais pequenas e os territôrios 
apostam grande parte do seu produto 
interno em educaçâo, enquanto que as 
outras, embora com um grande inves- 
timento, ainda nâo tenham atingido 
esse nivel. O relatôrio de 394 pâginas 
foi elaborado pelo Concelho de 
Estatisticas Canadiana para a 
Educaçâo, composto pelos ministres 
da educaçâo provinciais e territoriais 

de todo 0 pais. | 
Segundo o relatôrio, em 2001, os | 
governos provinciais investiram 15 por | 
cento do orçamento em educaçâo e 17 I 
por cento na saüde. No entanto, os | 
ministros têm sido prudentes em 
relaçâo a estas percentagens, uma yez 
que nâo querem ver o govemo a 
reduzir o fundo orçamental que direc- 
çiona para a educaçâo. Por outro lado, 
a descida demogrâfica também é um 
factor preocupante, dado representar 
menos alunos. Entre 2001 e 2011, 
haverâ uma diminuiçâo da populaçâo 
escolar no Canadâ em 14 por cento. O 
relatôrio ; Education Indicators in 
Canada: Report of the Pan-Canadian 
Education Indicators Program 2003, 
levou très anos a complétât. 

14161 658-0652 
679 St. Clair Ave. West, Toronto, ON 

www.chiirrasco.net 

© ©IF ©JtvMÜR 
O melhor Frango no 

Churrasco em toda a cidade! 

“Estilo 
Português” 

Frango Assado 
e no Churrasco 

Leitâo à 
Bairrada, etc. 
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HAïR CARE SYSTEM ®TM 
Produtos Naturais. Resultados SensacionaisI MARIANA DE OUVEIRA 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâo! 
•Psoriase 
•Eczema ’Rosàcea 
• Herpes-Zôster 
• Escoriaçôes 
•Feridas nos lâbios 
•Acné • Verrugas 
• Descoloraçào da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

« i 4 
I • I 

•Mordîdelas de abelhas 
e insectes 
•Pele comichosa, seca e 
escamosa 
•Dores articulares e 
musculares 
•Pé de atleta 
• Furûnculos 
• Cortes e arranhôes 

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

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

JA PERDEU A MAIOR PARTE? 
De Oliveira pode ajuda-lo! 
•Queda.de HMH 
cabelo 

•Seborreia 
• Psoriase 
•Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

3radut;os também disponiveis no: 

HEAITH SENSE II 
2368 lakesliore Rd West, Oalnriile, Ontario 

T: 905-338-1951 
416.504.8967 

1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

MARIANA OUVEIRA EXffiINDO 6 TROFÉU 
International Star for Quality - Geneva 2003 Award 

CEO 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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CIRV'fm e Happy Travellers 
apresentam 

Tony Mèlo 

U 

Jâ 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 

© (â© Valber & Vanille vindos do Brasil? 
Entâo, contacte a Happy Travellers, 

porque a oportunidade pode perder-se! 

MeXIa Oayo Scm±OL 'NLonricu 

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

semanas. 

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

ïïiiijia 110)0® ®aaai 
iDOwmrowN !■ iaaSlL®®)!!® 
□awntown Lumber 

e Building Supplies co. 
WWW. downtownJumber. com 

172 Ossington Ave., 'Ibronto 
Tel.: 416.534j)347 e 41^532-2813 Fan; 41&632.6040 

9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 41^324356 Fax: 416-58^8788  

3!)â Sorauren .\\ e., l'oroiUo 
Tel: 416-533-8591 Fax: 416-533-3862 

À JOE’S GRAPE JUICE 
- - ■ COMPANY LIMITED m JOE M. SILVA 

President 

1921 Davenport Road, 
Toronto, Ontario 
MCN ICl 

Tel. 416-656-7250 
Cell. 416-791-4999 
Fax 416-656-3786 

m JOE’S GROCERY 
1923 DAVENPORT ROAD, 

TORONTO, ONTARIO 
M6N ICl 

JOE M. SILVA 

Tel. 416-656-7250 
Fax 416-656-3786 

Æigaiai iMi’ibcExeai 

^eL41S-439^-0000 

Labatt Brewers 
Fabrieamte da cerveja Carlsber^, 

a e«rv<^a dc>s portugueses 
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Mais nma vez fol Natal 
E assim decorreu o espectaculo. Cheio de 
valor e de alegria, nao faltando o espirito 
natalicio, através dos motivos bem alu- 
sivos a esta quadra. Foram as composiçôes 
conhecidas numa mistura perfeita das 
novas apresentadas num espectaculo Undo 
e digno de qualquer palco e de qualquer 
verdadeira plateia. Sim, porque os que ali 
marcaram presença bem mereceram este 
show de requinte através da arte e da 
popularidade. 
Aqui levantamos também a “pontinha do 
véu” e que este grupo, jâ esta a preparar o 
seu novo CD, que temos a certeza sera 
mais um grande sucesso, a avaliarmos 
pelo magnifico trabalho anterior. 

{'Lull JslL dl'-jitf Rt'jlMtiiJri 

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 fixture financing. 

THE SCOTIA RIGHT RATE™ MORTGAGE. 

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

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

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

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

Life. Money. Balance both. 

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

% Scotiabank' 

Pergunta o amigo leitor: -JÂ FOI NATAL? 
Foi e sao todos estes dias que antecedem a 
data oficial do Natal. 
Aconteceu Natal no Sabado dia 22. Foi o 
concerto anual da Banda do Sagrado 
Coraçâo de Jesus e Ecos de Portugal. E 
este concerto anual é também a grande 
festa de Natal desta gente bonita que 
reùne à sua volta muitos admiradores e 
acima de tudo amigos. 
E foram muitos os amigos que encheram 
por completo o Salâo onde este encontro 
aconteceu. Foi servido um excelente jantar 
e logo a seguir o espectaculo subia à cena. 
Este ano tivemos logo de inicio a presença 
conjunta da Banda e dos Ecos de Portugal. 

O semanârio Milénio e 
ClRV-radio, assim como 
FP-TV, estiveram pré- 
sentes corn a alegria de 
sempre. Parabéns para 
todos os elementos. As 
vozes bonitas das solitas 
Gila Raposo, na sempre 
nova cançâo do mar, e de 
Rose Mary da Silva, na 
cançâo da Papoila, foram 
escutadas corn muito agra- 
do e muitos aplausos. 
Os quadros de teatro alu- 
sivos ao significado de 
algumas cançôes, foi de 
registo. Como a Cançâo do 
Emigrante numa home- 
nagem aos 50 anos da 
nossa emigraçâo que esta- 
mos a comemorar este ano 
e Those Were the Days - 
(Onde estâo aqueles velhos 
dias), onde um grupo de 
amigos à volta de uma 
mesa, em sâ cavaqueira, 
recordam os velhos dias da 
Terra Natal. Estâ de 
parabéns o nosso sempre seguro Maestro 
José Maria Resendes. Parabéns pelo 
arranjo dos Pauliteiros do Douro. Como 
estâ inédito e valorizado! Muito Bonito. 
Ao homem das relaçôes pùblicas deste 
grupo, o amigo de sempre Joâo Teixeira, 
nâo deixou uma vez mais os seus créditos 
por mâos alheias. Parabéns, Joâo Teixeira. 
Mas de Parabéns estâo todos, desde müsi- 
cos, quer solistas, como em conjunto, e 
ainda todos os agradabilissimos compo- 
nentes dos Ecos de Portugal. Assim, como 
o final, corn a presença do Pai Natal junto 
dos mais pequenos. 

Mais uma vez se provou que para se ser 
feliz e viver em conjunto, nâo hâ que sepa- 
rar os mais idosos dos mais jovens. Esta 
uniâo é a grande prova de que a diferença 
das geraçôes nâo faz a SEPARAÇÀO. Pelo 
contrario. Obrigado uma vez mais pelo 
excelente trabalho apresentado e nâo 
pârem. 
Foi bom uma vez mais ter estado ao 
vosso lado. Porque voces todos sâo um 
orgulho da raça portuguesa em terras 
do Canadâ. 

Maria Fernanda 
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Trocas e baldrocas deram em.. versos! 
Na nossa ultima ediçâo trocâmos os 
nomes de alguns convidados da grande 
festa de aniversârio dos Amigos de Rabo 

de Peixe. 
Uma "bronca" fâcil de resolver e que até 
deu para o nosso bom amigo Gabriel de 

Manuel Estrela Falcào, dos EUA, dirigindo a 
palavra aosprésentes da Festa dos Amigos de 
Rabo de Peixe. 

Sousa fazer uns versos cheios de graça. 
As trocas -que nesta ediçâo pornos nos 
sens devidos lugares-, pedindo desculpa 
pelo sucedido, estâo nas fotos da pâginall, 
no topo à direita chamâmos ao José Paiva, 
Manuel Falcâo Estrela e, na do fundo, ao 
Manuel Estrela falcâo, pusémos o nome de 
Gabriel Sousa, o poeta popular que nos 
mimoseou corn uns versos a propôsto... 
Sem mais aquelas, o poeta popular 
Gabriel Sousa, pai do conhecido Mârio 
Sousa, ex-Panteras, escreveu: 

Tenho feito tanta cantiga f 
Apesar de baver quem diga 
Nas quadras nâo sou artista 
É uma histôria complicada 
Por ter sido derivada 
Do lapso duma entrevista 

Numa ediçâo do Milénio 
Por um reporter de génio 
Que o tal lapso nâo deu 
Mas que grande confusâo 
A foto é do senhor FcJcào 
Mas afinal de contas, sou eu! 

Convi'vio dos Naturals e Amigos 
do Agua do Pau 

o conhecido membro da comu- 
nidade e natural de Agua de Pau, 
Nuno Cabrai, realiza de novo a 
festa de Agau de Pau, no caso pré- 
sente, o "6". Convivio dos Naturals 
e Amigos da Vila de Âgua de 
Pau", que terâ lugar no Sâbado, 
dia 6 de Dezembro, no Ambiance 
Banquet Hall, em Toronto, com 
inicio pelas 20h00. 

Para informaçôes e réservas, con- 
tactem o Nuno Cabrai pelo telefone: 
905 615-8426. 

Os lucros da festa reverterâo a favor da 
elevaçâo de um monumento historico 
alusivo ao cinquentenârio da emi- 
graçâo portuguesa para o Canada e 
que ficarâ instalado na futura "Praça 
do Emigrante", em Àgua de Pau, Sâo 
Miguel, Açores. 

Natalia Medeiros, Présidente da Alcides Andrade, Jovem Artesâo 

Assembleta de Freguesia de Âgua Pauense. 
de Pau 

Loriberto Arruda, Vice-Presideate 
da SaïUiago Futebol Clube 

A animaçâo da festa dos 
naturals e amigos de 
Agua de Pau estarâ a 
cargo do popularissimo 
conjunto local Starbhgt. 
Estarâo présentes no 
convivio "âguapaulense", 
a Présidente da 
Assembleia da Freguesia 
de Agua de Pau Natâba 
Medeiros, o Vice- 
Presidente do Santiago 
Futebol Clube Loriberto 
Arruda e, ainda, o 
artesâo Alcides 
Andrade. 
Agradecemos o convite 
que nos enviaram. 

A economia do Canadâ sofreu alguns 
golpes com casos como o surto da pneu- 
monia atipica, mas o pais ainda continua 
a ter um orçamento balançado e poderâ 
vir a testemunhar uma reduçâo de 
impostos, disse o ministro federal das 

finanças, John Manley, no inicio desta 
seraana, Manley comentou a economia 
canadiana durante um discurso feito 
na draeira do Concelho das Américas, 
a decorrer era Nova lorque. 
O ministro das finanças mencionou 
também a cooperaçâo economica, 
cada vez mais aproximada, entre o 
Canadâ e os Estados Unidos da 
America, como duas grandes potên- 
cias econômicas. 

Economia caDadiann 
ainda em alla 

Esta agora é que é boa 
Como nâo sou a mesma pessoa 
Mas cheguei à conclusâo 
Que estou metido numa lousa 
Serei eu o Gabriel de Sousa 
Ou serei o Manuel Falcâo? 

Com esta mudança o senhor 
Passa a simples cantador 
Daqueles que nâo dào nas vistas 
Sou sincero, nâo tenho raiva 
Quanto a mim, e ao José de Paiva, 
Somos grandes jornalistas 

Jâ nâo somos a mesma coisa 
Por ser o Gabriel Sousa 
Tenha o senhor paciência 
Como agora sou Falcâo 
Tenho outra posiçâo 
De mais alta competência 

Quero que saiba senhor Falcâo 
Que fiquei de melhor quinhâo 
Mas esta mudança nâo fiz 
Por ser agora mais senhor 
Decerto que vou saber pôr 
Os pontos em cima dos is 

Minha esposa deu-me conselho 
Vai lâ te ver ao espelho 
E verâs se és tu ou nâo 
Depuis de olhar muito p'ra mim 
Em voz alta disse assim 
-Afinal nâo sou Falcâo! 

Com esta vou terminar 
Nâo devemos conformar 
Somos aquilo que o povo quer 
Podia o caso ser mais torto 
Passando eu de vivo a morto 
Ou de homem para mulher! 

Pronto, tudo nos eixos. As nossas descul- 
pas aos senhores Manuel Falcâo Estrela, 
José Paiva e Gabriel de Sousa. Estas 
coisas acontecem, nada a fazer para além 
de rectificar. Prometemos que na prôxi- 
ma festa dos Amigos de Rabo de Peixe 
que nâo vamos fazer trocas e baldrocas. 

JMC 
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CARI>^lplRO 
21/03À20/0fi 

Poderâ ser um momento um pouco instavel e atarefado, em que situ- 
açôes imprevistas Ihe pedirao soluçôes ràpidas. Se o seu lado mais meti- 
culoso por norma nào gostar de enfrentar situaçôes de ultima hora, esta 
ira ser uma altura mais dificil. Por isso, esteja preparado para o que der 
e vier. A culpa é do desafio que IJrano lhe estâ a fazer neste momento. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Agora O isolamento nào é a atitude mais propicia, O trabalho ou pro- 
jectos a desenvolver deverào ser feitos em colaboraçào corn amigos ou 
colegas e é do trabalho associativo que poderà surgir o seu êxito e nào 
de atitudes individualistas. Fugas à rotina e situaçôes «clandestinas» 
poderào surgir nesta altura. 

QéMEOS 
21/05 A 20/06 

CARàNOLEJO 

Neste trânsito de Vénus, as relaçôes corn as outras pessoas estarào em 
evidência, em especial tudo o que diga respeito a contratos ou associ- 
açôes. E um momento de abertura ao mundo exterior, propicio a par- 
ticipar em actividades corn os seus amigos. Aproveite para assistir a 
espectâculos, concertos ou exposiçôes. 

21/06 A 20/07 

r 
/>' 

Estâ a atravessar um periodo cheio de energia, criatividade e espiri- 
to de iniciativa. Procure que este excesso de entusiasmo nào lira as 
susceptibilidades dos outros. Aproveite para fazer um balanço entre 
os pontos em que se sente forte e os que pensa que sào mais fracos. 
Corn isto em mente ser-lhe-â mais fâcil tomar decisôes. 

LEâO 5 
22/07 A 22/08 

TT" 

O seu poder criativo vai estar em evidência durante este periodo, 
podendo ser um meio de expressâo pessoal. É também uma época 

favorâvel ao relacionamento corn crianças. Se tem filhos aproveite 
para lhes dar mais atençào e afecto, pondo um pouco de lado os 
habituais afazeres e preocupaçôes diàrios. 

VlROElf- 
23/08 A^/09 

il 
BALANçA 

23/0» A 22/10 

Este é um periodo mais voltado para os relacionamentos em 
gérai. Procure fugir de atitudes polémicas, de modo a evitar 
conflitos, jâ que terâ alguma tendência para o confronto. Uma 
paixào sùbita poderâ surgir nesta altura. Caso exista jâ uma 
relaçào poderâ ver mais sublinhada a cooperaçào intima. 

Quando Vénus passa pela Casa 111, que é a casa da comunicaçào, vai-lhe 

criar momentos de maior harmonia, de tranquilidade, mas fazendo corn 
que se sinta mais à vontade no contacto corn os outros. O seu poder de 
seduçào vai passar precisamente pelo dom da palavra, conseguindo 

assim um ambiente leve e descontraido à sua volta. 

E8CORPIÂO 
23/10 A 21/11 

S 
SAGITâRIO 

22/11 A 21/12 

S 
CAPRICORNIO 

22/12 A 20/01 

E um tempo propicio à sua afirmaçào pessoal e criativa, o que lhe trarâ 
grande satisfaçâo. Uma paixào forte poderâ surgir nesta altura e a sexuali- 
dade poderâ ser vivida de forma muito intensa. Podem ocorrer problemas 
nos negôcios e assuntos financeiros, que poderào ser devidos, em parte, a 
algum egocentrismo ou tendência para se esquecer das outras pessoas. Se 
este tem sido o seu hâbito e inclinaçào, a sua carreira serâ prejudicada. 

Sentir-se-â corn tendência para a evasào das obrigaçôes rotineiras. O 
convivio corn os amigos serâ incentivado e procurarâ optar por uma 
ocupaçào que o realize e dê prazer ou até mesmo iniciar um periodo 
de férias que contribuam para a sua descontracçào. Nào perça qual- 
quer oportunidade para se distrain 

ÂQLÂRIO 
21/01 A19/02 

~7T~ 'TT' 

Procurarâ, a todo o custo e corn grande convicçào, defender os seus 
pontos de vista. Tenha présente, contudo, que qualquer boa defesa 
requer uma boa argumentaçào sob pena de ruir pela base e gerar o 

descrédito. Aproveite esta passagem de Marte para estabelecer novos 
contactas e se dedicar ao seu trabalho. 

No campo afectivo esta é uma optima altura para conviver e fazer 
amizades. Uma relaçào amigàvel poderà transformar-se em algo mais 
sério, pois o amor e a amizade estào interligados. A nivel profissional 

todos os contactas que envolvam relacionamentos humanos estào 
favorecidos, tais como, congressos, reuniôes ou conferências. 

|lEI^S 
20/02 A*llb/03 

Sentirâ uma intensa energia fisica e espirito criativo, o que irâ ajudar 
na tomada de decisôes, de novas iniciativas e de novos projectos. No 
entanto, nào deixe de ponderar as opiniôes dos outros e nào descuide 
a sua vida afectiva. Lembre-se de que o exercicio fisico ajuda a gastar 
as energias em excesso. 

Horizontal: 
1 - Ardis; 

2 - Pron. possessivo, renque; 

3 - Acréscimo; 

4 - Que imita; 

5 - A de pérolas enfeita (inv.), 

onde o sangue circula; 

6 - Decifra, sinal grâfico, 

caminha; 

7 - Existe, imagem da Igreja 

Ortodoxa; 

8 - Passeio, dura confusa; 

9 - Manequim; 

10 - Corre num vale, cheiros. 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Atrapalhar; 2 - Acusado, 24 horas; 3 - Antigo egipcio morto, que estâ no 

mais fundo; 4 - Editado; 5 - Avariado; 6 - Letra dobrada, espécie de 

escumilha, precedia o rei; 7 - Patamar (inv.), negative; 8 - Existe, quem 

deve; 9 - O arabe, criado (inv.); 10 - Pura, ôdio. 

As SOLUÇÔES DA EDICÀO ANTERIOR; 
Horizontals: 1- cabana, cc; 2- oca, aula; 3- reitores; 4- alar; 5- iot, arfar; 6- ara, 

aquilo; 7- ula; 8- vadia; 9- voar, antes; 10- ous, isolar. 

Verticals: 1- cobaia, evo; 2- ac, loro, ou; 3- barata, vas; 4- er, lar; 5- nai, aa; 6- autar- 

quias; 7- lo, fulano; 8- arraia, tl; 9- rl, mea; 10- casa, om, sr. 

Embora estas duos imagens pareçam identicas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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ACTORES : Mike Myers, Alec Baldwin, Kelly Preston, Dakota 

Fanning, Spencer Breslin, Amy Hill, Sean Hayes 

Género: Familiar Duraçâo: 78 min Director Bo Welch 

SiNOPSE: 

Parece que Sally (Fanning) e Conrad (Breslin) conseguiram levar a sua 
mâe aos limites da paciência. A constante falta de disciplina do filho 
Conrad, levam-na a considerar a hipotese de o levar para uma escola 
militar. A Sally é uma jovem bem comportada mas com uma maneira 
de ser muito organizada, ao ponto que nâo consegue ter amigos, passa 
a vida a controlar o irmao e a organizar o seu palm pilot. 
No sâbado em que a mâe é anfitrià na festa da empresa, as regras da 
casa ficam bem assentes: a Sally e o Conrad nâo podem sair da casa 
enquanto ela estâ fora nem comportarem-se mal. Ficam entâo aos 
cuidados da sua ama, que passa o tempo a dormir no sofâ, enquanto 
eles observam o dia de chuva através da janela da sala. Mas tudo muda 
quando recebem a visita de um gato enorme (Myers), que para além 
de ter um chapéu muito grande às riscas brancas e vermelhas também 
consegue falar. E se Conrad pensava que era mal comportado, este 
gato do chapéu, consegue ultrapassar qualquer mau comportamento! 

FILME DA SéMANA 

DR. SEUSS' THE CAT 
IN THE HAT 

Nelson Mandela 
apadrinha cencerto 
centra a sida 
David Bowie, Britney Spears, 

Paul McCartney e Sting sao 

alguns dos artistas que partici- 
pam sâbado, na Africa do Sul, 
num concerto a proposito do 

Dia Mondial da Luta contra a 

Sida apadrinhado por Nelson 

Mandela. 

Intitulado "46664 - O Concerto", o 
espectâculo é uma das muitas iniciati- 
vas da campanha levada a cabo pelo 
carismâtico lider sul-africano na luta 
contra a sida. 
O concerto, que serâ exibido para 
milhares de espectadores através da 
estaçâo de televisâo MTV no dia 01 
de Dezembro - Dia Mundial da Luta 
contra a Sida -, decorrerâ no 
Greenpoint Stadium, na Cidade do 
Cabo, onde sâo esperadas 40 mil pes- 
soas, e reüne um cartaz de dezenas de 
artistas de todo o mundo. 
Entre eles contam-se, por exemplo. 
Eurythmies, Peter Gabriel, Bono, 
Zucchero, Anastasia, Abdel Wright, 
Gary Cooper, Youssou N'Dour, 
Queen, The Corrs, Beyouncé e Yusuf 
Islam, artista anteriormente conheci- 
do por Cat Stevens. 
A campanha "46664" (nümero de 

Nelson Mandela durante os 18 anos 
que esteve detido em Robben Island) 
pretende chamar a atençâo para o 
problema da sida, sobretudo no conti- 
nente africano, onde estào contabi- 
lizadas cerca de 30 milhôes de pessoas 
infectadas. 

Novo àlbum do Nelly 
Furtado sorteia 
vlagem a Portugal 
O novo album da luso- 

canadiana Nelly 

Furtado, intitulado 
"Folklore", lançado no 

mercado norte-ameri- 

cano, tern uma particu- 

laridade curiosa: 

sorteia uma viagem a 

Portugal para assistir a 

um concerto da cantora 

no proximo ano. 

O primeiro video de "Folklore", 
"Powerless (Say What You Want)", jâ 
passa na MTV e promete repetir o êxito 
dos anteriores videos da cantora. 
Os fâs de Nelly podem também requisitâ- 
lo através de um telefone grâtis ou no site 
da MTV TRL em 
www.mtv.com/onair/ trl/vote/. 

Para se habilitar a este 
sorteio os candidatos têm de 
comprar o disco "Folklore", 
introduzi-lo no seu computa- 
dor pessoal e assim aceder, 
via Internet, ao site secreto 
de Nelly, onde farâo o seu 
registo. 
Neste site sâo revelados pormenores 
exclusivos da gravaçâo de "Folklore", o 
segundo album da luso-canadiana que 
sucede ao premiado "Whoa! Nelly", e por- 
menores da digressâo do ano passado 
"Burn in the Spotlight Tour". 
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Grtinlca à dlsiância 
0 XIX Conselho Permanente das Cemunidades Madeirenses 

No cumprimento da lei, o Governo da 
Madeira, em Novembre, convocou o 
Conselho Permanente das Comunidades 
Madeirenses, ôrgào consultivo eleito pelo 
Congresso das mesmas Comunidades. 

Como é habituai, o Executive 
Madeirense apresentou a sua leitura sobre 
as situaçôes internacional, nacional e 
regional, realçando-se a insistência que 
vem desenvolvendo, hâ anos, no sentido 
de motivar as Familias de origem por- 
tuguesa, a que os seus descendentes se 
envolvam na Politica dos respectives 
paises. 

Houve a preocupaçâo de informar os 
représentantes das Comunidades 
Madeirenses, do que significa a escolha da 
Madeira como Regiâo Europeia 2004, 
bem como o programa que envolverâ. 

Como vem sendo costume, e na maior 
parte dos cases com sucesso obtido, o 
Governo Regional canaliza as conclusôes 
desta reuniâo anual, para as instâneias da 
Repüblica Portuguesa corn tutela sobre 
matérias qne preocupam as nossas 
Comunidades, e que nào se encontram no 
âmbito das competêneias da Autonomia 
Politica madeirense. 

E o caso de problemas relacionados 
corn a TAP, nomeadamente nas linhas da 
Venezuela e da Africa do Sul, e de 
questôes relacionadas corn funcionamen- 

tos consulares. 
A Educaçào foi tema prioritârio no 

Conselho. Constatou-se o êxito da “Festa 
do Desporto Escolar” e do programa 
“Conhece as tuas raizes”, mas lamentou-se 
a decisào da Universidade da Madeira de 
suspender os “Cursos de Verào”. Também 
foi abordada a candidatura do projecto 
“Mala de Aprendizagem” ao “Programa 
Regional de Acçôes Inovadoras”. 

O Conselho Permanente das 
Comunidades Madeirenses insiste em que 
o Governo da Repüblica negoceie corn 
alguns paises de acolhimento, a integraçào 
da Lingua Portuguesa como disciplina de 
opçâo, mas obrigatôria no curriculo 
do optado, naquelas areas de forte pre- 
dominâneia de origem lusa. 

Constatou-se o bom funcionamento 
das varias Casas da Madeira em cidades 
universitârias, e dos protocolos corn as 
respectivas Universidades, Casas 
nomeadamente geridas por estudantes 
universitârios madeirenses. Mas insistiu-se 
na necessidade de dispensa do pagamento 
de propinas, aos alunos corn aproveita- 
mento e que subsistem corn Boisas. 

O Conselho assumiu posiçào firme 
quanto a surtos de criminalidade nalguns 
paises, exigindo de Portugal e da Uniâo 
Europeia uma pressâo internacional em 
defesa dos Direitos do Homem. 

Também foi pedido ao Governo da 
Repüblica que persista na negociaçâo de 
um acordo de segurança social 
corn o Governo da Repüblica 
da Africa do Sul. 

Igualmente se constatou o 
reduzidissimo recenseamento 
de cidadâos-eleitores nas nossas 
Comunidades, nulo na maior 
parte das areas dos paises de 
acolhimento, o que torna 
pouco sério, juridicamente, e 
inviàvel na prâtica, aceitar um 
circulo da emigraçâo, corn dois 
Deputados, para a Assembleia 
Legislativa da Madeira, 
questâo, alias, jâ julgada incon- 
stitucional. 

O novo fenômeno, na Madeira, de 
uma importante imigraçâo, também foi 
abordado nesta reuniâo. 

O Conselho Permanente das 
Comunidades Madeirenses criticou forte e 
unanimemente, nâo s6 as poucas noticias 
sobre a Madeira, por parte dos canais 
internacionais da RTP e da RDP, como 
sobretudo o négativisme dos noticiârios, 
que procura falsamente estabelecer uma 
imagem déficiente da Regiâo Autônoma 
no estrangeiro. 

Elucidado sobre as prôximas transfor- 
maçôes profundas na Uniâo Europeia, o 

Conselho apontou para a continuidade da 
politica de correcçâo das assimetrias na 

Europa. 
Como ponto alto, o 

Conselho, représentante dos 
Madeirenses emigrados, 
apoiou a proposta de revisâo 
constitucional aprovada na 
Assembleia Legislativa da 
Madeira, criticando forte- 
mente as forças politicas de 
pendor colonialista que pre- 
tendem nâo o aceitar. Outra 
critica foi para os abuses de 
poder corporatives que obsta- 
culizam a devoluçâo do 
Palâcio de S. Lourenço e da 

Fortaleza do Pico, â Regiâo, jâ em mani- 
festa desobediência à prôpria tutela da 
Repüblica. 

Nos termes da lei, o Conselho deu 
parecer favorâvel, por unanimidade, às 
linhas de orientaçâo do Piano e do 
Orçamento regionais. 

O prôprio Conselho Permanente 
exprimiu concordâneia, reconhecendo 
necessidade, corn a intençâo do Governo 
Regional de définir novos critérios para o 
Congresso e para o Conselho das 
Comunidades Madeirenses, “no sentido 
da sua actualizaçâo e adaptaçào aos novos 
tempos”. 

FESTZVAL PORTUGUêS CANALJ 
NSIGO 84 HORAS POR DIA 

Panasonic RX-D13 

*160.""* 

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

Citixen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 

General Electric 

*55."** 

80 00* 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

«60.""* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAQOES: 

416.537.1088 
*Plus GST & PST 

Estes radias estâo à 
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 

m [fùCë}© 
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. 

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 
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DE PORTUGAL SIC INTERNACIONAL 

Jomal da noite - T a 6" feira às 19h00 
Sam fronteiras ÿ2^às 20h00 
Tribuna do Cidadâo - 3“ foira às 20h00 
Haia Saùdo -a^foira às 20h00 
Bancada Contrai- 5“ foira às 20h00 
Fala Brasil- 6’'foira às 20h00 
ftfricando - Sàbado àsThSO 
loja da Mûsics - Bomingo às IBhOO 
0 mnito mais- 

Noticiàrios - Diàrios 

HER/VIAN SIC 
Domingos à noite 
Comédia 

Atençôo Clubes, Associaçôes e Parôquias 
Entrem em contacto corn FPtv onde podetn promover 

todos 05 dios os vossos octividodes» 
Enviem os informoçôes vio Fox: Musica 

■Jornol de Desporio - Dîàri© 

Joqos do ienfico fora de soss 
Diariomente... 
Passatempos, 
Concursos e 
Entretenimento 

Programa 

Telenovelas 

A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV 

Call us at 1-888-ROGERS1, 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 
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Jantar a favar da Sociedade Canadiana de Cancro 
Decorreu na Casa do Alentejo de Toronto, 
numa organizaçào conjunta da ACAPO, 
Casa do Alentejo e um grupo de amigos, 
um Jantar de angariaçâo de fundos a favor 
da Sociedade Canadiana do Cancro 
(Canadian Cancer Society), da Regiâo de 
Toronto. 
Um jantar que foi realizado corn muito 
empenho e de resultados positives, embo- 
ra a sala de festas da Casa do Alentejo nâo 
chegasse a encher. 
Rosa de Sousa, Maria Joào Figueiredo e 
Liberal do Coûte, tal como vârios elemen- 
tos dos Corpos Gerentes da Casa do 
Alentejo-especialmente as senhoras da 
cozinha-, nâo se pouparam nas atençôes 
para que tudo decorresse da melhor 
maneira. 
Os fadistas Mario Jorge e Luciana 
Machado puseram à venda os seus ùltimos 

trabalhos gravados, sendo metade do 
preço de cada CD a reverter para a 
Canadian Cancer Society 
Os artistas Bia Azevedo, Luis Palaio, Paiva 
de CarvaUio e Américo Ribeiro, doaram 
obras suas para o Leilào Silencioso, que 
teve lugar no salào da Casa do Alentejo, 
cujo produto foi todo para a Canadian 
Cancer Society. Os proprietârios de 
Newport Fish ofereceram um donative de 
$500. dôlares, a ACAPO doou $500. 
dôlares, a Academia do Bacalhau, deu 
$300. dôlares e Luis Louro, uma quantia 
privada. No sorteio efectuado, dois 
cabeleireiros locais -Vice-Versa e o Poison- 
deram serviços no valor de $100. dôlares 
cada um, que couberam a Maria Rocha e 
Meggie Unçâo; Jantar no Restaurante 
Cataplana, para Royce Arnold; candeeiro 
da Concord Furniture ao Tony Barbosa e. 

uma viagem a Portugal da 
Concord Travel, para 
Armindo Martins. O 1°. 
prémio, um valioso colar, foi 
oferta de Louro Jewellery 
que, curiosamente, coube ao 
fadista Mario Jorge. 
Muitos artistas deram a sua 
valiosa contribuiçâo para o 
brilhantismo da festa. Na 
cançâo, Suzanne Silva e 
Sarah Pacheco. No fado, com 
acompanhamento de 
Antônio Amaro, Leonardo 
Medeiros e Tony Melo, 
actuaram Isabel Santos, e 
como brinde-surpresa um 
fado na voz inconfundivel de 

yiXatta s^^^nçaûves 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

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

Esta maravilhosa casa separada dos 2 
îados, tem muito para oferecer. Grande 
ssjtlifUal nas traseiras corn cerca, linha pri* 
vada para 4 carros e garagem simples, 3 
graBodes quartos de cama, cozinha tipo 

familiar, sala repleta de Sol para as 
refeiçôes e cave acabada com entrada pri- 
vada. Maquina de aquecimento e sisltma 
de ar central, corn 2 anos de uso. 
Contacte ou visite-nos para mais di lallu-' 

IMHDUIECIA: D4I-ZII-IZ04 
EsGRfrtMO:416-535-8000 • 416-539-9223 
EMU: magoncalves@trebneLcoin 

Keele/ Norte da Rogers 

fvo e Mia Azevedo, Ana Maria Nefe, Rui Gomes, Luts Louro e Carlg/flèixeira. 

) casai Liberal do Coûta, Rasa de Sausa, Antônio Amaro, 

Da Naia e José Eustàquto. 

Tony Melo, Leonardo Medeiros, Fernanda Diniz, 
Luciana Machado e varias amigos. - 

Sarah Pacheco, Rosa Marques, Mario 
Jorge, Luciana Machado, Victor Manuel e 
Fernanda Dinis. Por doença, nâo puderam 
comparecer Mikâ e Guida Figueira. 
Estiveram présentes, mas nâo actuaram, 
Otilia de Jesus e Dina Maria. 
O discursos da noite estiveram a cargo de 
Frances Walsh-Directora da Canadian 
Cancer Society/Regiâo de Toronto; Maria 
Joâo Figueiredo-Diversity Chair da CCS 
da Regiâo de Toronto; Rosa de Sousa- 
Comissâo Organizadora; Joe Eustâquio da 
ACAPO e Carlos Alberto Sousa- 

Presidente da Casa do Alentejo. José 
Mârio Coelho e Clara Abreu apresen- 
taram o espectâculo. A Canadian Cancer 
Society fez a entrega de um Certificado 
de Agradecimento a todos os artistas e par- 
ticipantes na organizaçào do jantar de 
angariaçâo de fundos para a Canadian 
Cancer Society-Regiâo de Toronto, uma 
organizaçào que pretende conseguir que o 
cancro seja dizimado na nossa sociedade. 
Uma doença passada â histôria. Que assim 
seja, sâo também os nossos desejos. 

JMC 
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A PRIMEIRA VEZ QUE EU W UMA PRAIA DE AREIA GEIADA 

Mamtda amnavéo « livru que 
oferccru a Gederia dos Pbnuiros Portt^esqi 

No passade fim-de-semana recebi a 
visita dos meus netos. Considerando a 
relativa proximidade a que nos encon- 
tramos da Covilhà, decidimos dar um 
salto à Serra da Estrela. Séria uma forma 
de proporcionarmos um passeio diferente 
às crianças e de termes a possibilidade - se 
bem que remota - de assistirmos à queda 
de neve, desde que ela nâo andasse arredia 
das mais optimistas previsôes meteorolôgi- 
cas. A medida que iamos subindo, o mais 
velho ia tecendo lamùrias de quem se sen- 
tia condenado a ter feito uma viagem em 
vâo. O mais novo, além de ter adormecido, 
nâo fazia ideia do que o esperava dado que 
séria o seu primeiro contacto corn este 
novo elemento da natureza. Hâ sempre 

entre os dedos das luvas, numa tentativa 
de imitar o irmào que fazia bolas de neve 
para nos atirar. A meio da brincadeira, e 
visivelmente incomodado, disse-me. «Vô, 
tira a areia fria das minhas botas». 

«Areia, ele disse areia» - pensei para 
comigo ao mesmo ternpo que reflecti, mais 
uma vez, sobre esta enorme capacidade 
que as crianças têm de pedir emprestadas 
nomenclaturas jâ conhecidas para as apli- 
carem em novas situaçôes. Foi a palavra 
areia que serviu para définir as intrusas 
particulas de gelo que se tinham ido 
aninhar por entre os dedos dos sens 
pezinhos de criança. E a Serra da Estrela 
passou a ter, na toponimia do meu neto 
mais novo, uma praia de areia gelada assi- 
nalada na sua geografia em construçâo. 

Por um qualquer acto reflexo de asso- 
ciaçâo de ideias, rompi a copa do chapéu 
de nuvens poisado sobre as nossas cabeças, 
voei até Toronto e aterrei na primeira pâgi- 
na do livro infantil bilingue de Manuela 
Marujo “ A primeira vez que eu vi neve/ 
The first time I saw snow”, lançado na 
passada semana na Galeria Almada 
Negreiros. Apresentei-me à Mariana da 
historia e segredei-lhe coisas ao ouvido. 
Disse-lhe que conhecia a autora daquele 
livro e que ela tinha inventado aquele 
nome para se esconder, para falar da sua 
infância sem que ninguém soubesse que 
estava a falar de si propria. A Mariana 
ficou muito admirada e perguntou-me se 
eu sabia mais coisas sobre a sua criadora. 

7 • -I 

uma primeira vez para tudo! 
Apesar do nevoeiro que ensombrava a 

subida, era possivel vislumbrar os con- 
tornos da paisagem que apontavam o 
caminho da desilusao. Chegados à Torre, 
um retalho branco, junto às pistas, era 
tudo quanto restava do manto que 
semanas antes cobrira todo o cume da 
serra. Era para esse reduzido espaço que se 
dirigiam todos aqueles que tinham 
prometido a filhos e netos viverem uma 
tarde dentro de um postal de Natal. Saiu- 
Ihes uma amostra, uma nesga rasgada à 
paisagem que derretera expectativas 
solidificadas de véspera. Mas foi o sufi- 
ciente para consentir escorregadelas por 
entre risadas de adultos que deixavam vir 
ao de cima a criança que se esconde em 
cada um de nos. O Rodrigo, a principio 
receoso, deixou-se envolver pela magia 
daquele branco frio que se esfarelava por 

Respondi-lhe que sim, que tinhamos par- 
tilhado muitas coisas juntas nos ùltimos 
cinco anos. 

A partir daquele momento, a Mariana 
revelou-se cada vez mais curiosa e eu nâo 
tive outro remédio senào hear ali o resto 
da tarde a falar da sua progenitora. 

“A Manuela, a tua màe, nasceu numa 
terra pequenina a que deram o nome de 
Santa Vitoria. Fica perto de Beja, no 
Alentejo. Esta é a zona mais quente e mais 
seca de Portugal. Num Inverno muito 
rigoroso de 1953, aconteceu uma coisa 
muito estranha e muito rara - nevou no 
Alentejo. Ela tinha quatro anos e gravou 
para sempre na membria aquele enorme 
tapete branco que, numa manhà silen- 
ciosa, se estendeu mesmo ali à porta da 
sua casa. Ela ainda hoje nâo sabe, mas, 
naquele momento, escreveu-se o primeiro 
convite para que ela passasse a pisar outros 

caminhos brancos traçados 
nos mapas da emigraçâo. E foi 
assim que, muitos anos mais 
tarde, ela decidiu ir viver para 
um pais onde hâ neve em 
abundâneia, o Canadâ. 

O tempo foi passando mas 
ela nunca esqueceu o seu 
Alentejo. A forma de Ihe pedir 
desculpas pelo abandono, foi 
entregar-se de alma e coraçâo 
à Casa do Alentejo, a organi- 
zaçâo que na longinqua 
cidade de Toronto anualmente invocava as 
tradiçôes da sua regiâo. Fez parte da 
direcçâo, planeou actividades, idealizou 
programas, convidou pessoas, enfim, fez 
tudo o que todos fazem para se redimirem 
do pecado da ausência. E assim se iludia - 
levando o Alentejo para mais perto de si. 
Mesmo quando nevava ela era a ünica que, 
por trâs de cada colina branca, continuava 
a ver assomar lenços de ceifeiras sobre as 
ondas das searas açoitadas pelo vento. 
Naquele mar confuso de memôrias. 

inteiro. Foi assim, Mariana, 
que te inventou e se serviu de 
ti. Para que tu pudesses dar 
testemunho do que Ihe acon- 
teceu naquele dia. 

- E porque é que eu falo 
duas linguas? - interroga-me 
a Mariana 

- Como tu nasceste num 
pais diferente e onde se fala 
uma outra lingua, a tua mâe 
achou que séria muito impor- 
tante que tu soubesses duas 

hnguas: a delà e a do pais que te viu 
crescer. Assim, e por seres bilingue, terâs 
amigos de dois mundos linguisticos e 
poderâs contar a tua histôria a crianças de 
todos os paises onde se fala português e 
inglês. Jâ imaginaste quantas sâo e como 
ficarâs conhecida? Jâ pensaste na felici- 
dade de fazeres companhia a tantos 
meninos...” 

- O vô! Entâo... conta lâ a histôria da 
Mariana! - interrompeu-me- o meu neto 
mais velho, como que a pôr um ponto final 

intrometia-se sempre a menina que numa 
fria manhâ de inverno pela primeira vez 
vira neve. E um dia pensou que nâo podia 
carregar sozinha, por muito mais tempo, 
aquela memôria tào bonita. Como ela é 
professora de lingua portuguesa no 
Departamento de Espanhol e Português 
da Universidade de Toronto, e sabe da 
importâneia que qualquer histôria tem 
para o desenvolvimento de uma criança, 
decidiu escrever a sua histôria para a 
poder partilhar corn as crianças do mundo 

neste meu diâlogo imaginârio. 
- “Chamo-me Mariana. Vou contar-vos 

uma histôria verdadeira. Esta histôria 
aconteceu quando eu tinha quatro anos (...) 
e aquilo pareceu-me um grande mistério”. 

E assim continuâmos, embrenhados 
neste mistério por resolver: A Primeira 
Vez que baralhâmos très coordenadas - 
Alentejo, Toronto, Serra da Estrela - no 
banco de trâs de uma viagem de regresso a 
casa, sem saber quai delas teria sido mais 
importante na vida da Mariana. 
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Aniwersârio do Rancho do PCCM 
Decorreu corn grande animaçâo a festa 
comemorativa do 16°. aniversârio do 
Rancho Folclôrico do Portuguese Cultural 
Centre of Mississauga, fundado em 
Outubro de 1987, por Gilberto Moniz HD 

padrinho do Rancho-, e Horâcio 
Domingos. A coreografia ficou a cargo de 
Cindy Silva com a colaboraçâo de 
Margarida Almeida. Mais tarde, a 
coreografia passou também para Lisa 

Moniz e Sandra Lopes. 
Os trajes do Rancho incidem sobre as 
cores azul e branco, as cores do PCCM. 
Este Rancho tem por meta preservar os 
usos e costumes regionais da Madeira, 
Açores e Continente. Depois de um inter- 
regno entre anos de 1992 e 2000 -em que o 
Rancho da Nazaré deu continuidade ao 
folclore no clube-, o Rancho do PCCM 
renasceu pleno de entusiasmo e força, com 

coreografia de 
Carlos Gonçalves, 
a presidência de 
Jack Prazeres, a 
direcçâo de Angie 
Câmara corn a 
colaboraçâo de 
Nancy Vieira, 
Odete Pavào e 
M a d a 1 e n a 
Barreto. Hoje, 
exibem-se tam- 
bém, sob as mes- 
mas cores e senti- 
mentos, os meni- 
nos e meninas do 
Rancho Infantil 
do PCCM. O 
PCCM quer man- 
ter a Cultura, o 
Folclore e a 
Tradiçâo, corn o 
apoio de todos. 
Depois do jantar, 
a festa aconteceu. 
Primeiro, a actu- 

açâo do Rancho Infantil do 
PCCM, sob o aplauso e incita- 
mentos dos présentes. Depois, 
em ritmo impressionante, 
exibiram-se o Rancho 
Folclôrico de Oshawa e o 
Rancho do Centro Cultural de 
Mississauga. 
Foram entregues meda-lhas 
comemorativas a todos os 
componentes. 
O Rancho de Oshawa, que 
actuou em pleno e corn grande 
alegria, é dirigido por Carlos 
Pinto e ensaiado por Alberto 
Fernandes. 
As gentes de Mississauga, 
em particular, as ligadas ao 
Centro Cultural Português 
de Mississauga, têm cada 
vez mais razôes para se 
orgulharem do seu Centro 
Cultural e a obrigaçâo de 
aderirem às iniciativas e con- 
vivios. Quem quer ser bem 
servido tem de contribuir 
corn a mesma moeda, no 
caso, corn a presença fisica e, 
se possivel, dando tempo e 
saber ao clube, todos nâo 
serào demais para o 
engrandecimento do Centro 
Cultural Português de 
Mississauga. 

JMC/lkrnardfte Gouvtia 

iŸaoe.LUn 
Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

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

Winterfest'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 semeuias, 

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

respectivamente. Ligue jà! 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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I Massagista e fisioterapeuta licenciados, fluentes em 
I Português e Ingiês. Tel.:416-603-055l. 
I 
I Secretâria em regime de full-time para imobiliâria. 
I 161:416-658-^1300. 
I 
I Bricklayers. Tel.:4l6-762-51147. 

I Chefe de contabilidade com experiência. Enviar 
I resume. Fax 416-654-7336. 
I 
I Recepcionista, fluente em Português e Ingiês. 
i Tel.:905-670-1976. 

Empregada de mesa para restaurante português. 
Tei.:416-531-2214. Contactar depois das 11:30 da| 
manhâ. 

Mecânico para reparaçâo de equipamento de 
remoçâo de neve, pessoal para remoçâo de neve 
também pessoal para conduçâo do mesmo équipa-^ 
mento. Tel.:416-703-0788. 

Bricklayers. Tel.:416-505-3574. 

Trabalhadores para telhados. 
Tel: 416-763-2664 

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

Contactem: 416 604-4555 

Apartamentop/AIngar ' 
Aluga-se bom apartamento na College e Lansdowne, em 
Toronto, corn 4 quartos/cama, cozinha, casa de banho e 
estacionamento para o carro. 

Contactemjosé Santos: 416 529-9325 

Qold Star JemiUry 
Ourivesaria Portuguesa 

Reparaçôes no local em relôgios de pulso e 
de parede, e em ouro. Artigos Religiosos. 

10% de deseotUo aos clieiuet que apretentarem este anüncie. 

A. Rodrigues & Sons 
3635 Cawthra Rd. Mississauga, Ont. L5A 2Y4 
Bus: (905) 216-7900 - Fax: (905) 21&5649 

Neal Romano de 
noue em Toronto 

O jovem intérprete Neal Romano, nascido em | 

Toronto mas radicado em Portugal, encontra-se I 
de novo em Toronto, desta vez acompanhado da | 

sua bonita irmâ, Lillian Michelle. Nesta curta j 
estadia entre nos, Neal Romano actuarâ j 
Domingo, dia 30, no Dundas Banquet Place, na j 
festa/almoço de Natal da Associaçâo Liberal da | 
Davenport, Presidida por Mârio Silva. j 
Aos jovens Neal e Lillian desejamos boa estadia \ 
entre nos e Bom Natal. \ 

Se sofre de dores na^ 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. 

S.QQ 

Lmeir Muiir Removnl îm 
M(BM ^ WQimK&m 

Removam para sempre os pelos 
indesejâveis. 
Preços acessiveis e competitivos. 

Tratamento abrasivo da pele 
(Peeling). 

Chamem agora para consulta gratis: 

416 820-2121 

Mala suspeita encontra- 
da à porta do prédio do 
luiz Rui Teixoira 
A policia de Torres Vedras e uma farigada de minas e 
armadilhas retiraram esta quarta-feira uma mala suspeita 
que estava abandonada junto à residência do juiz Rui 
Teixeira, titular do processo de pedofilia da Casa Pia. 
O comandante da PSP, Casimiro Rodrigues, afirmou à 

Agência Lusa que "foram tomadas as medidas de segu- 
rança necessâxias e concluiu-se que o objecte nâo 
oferecia qualquer risco para a segurança". 
Rui Teixeira é o juiz titular dos dois processos sobre 
abuso sexual de alunos da Casa Pia de Lisboa - com um 
total de 14 arguidos, cinco dos quais em prisâo preven- 
tiva - e dispôe de segurança pessoal assegurada pela 
PSP. 
Segundo apurou a Agência Lusa junto dos comer- 
ciantes que têm lojas no rés-do-châo do prédio onde 
reside o juiz, a mala de viagem foi debcada terça-feira a 
poucos metros da porta de entrada do prédio onde 
vive, hâ vârios meses, Rui Teixeira. 

Quizaca 

IncREDicnuS: 

7/2 kg de couve usada para caldo verde ou 
de espinafre 
^ 7/2 kg de camarào 
^ 2 cebolas grandes 

4 dentes de alho 
2 colheres de sopa de azeite ^ 
4 colheres de sopa de posta de amendoim 

* sal q.b. 

(OnPECÇÔO: 

Lava-se muito bem a couve ou o espinafre, dâ-se 
uma fervura e escorre-se a âgua. 
Leva-se um recipiente ao lume brando corn o 
azeite, as cebolas cortadas aos pedaços muito 
pequenos, os dentes de alho cortados da mesma 
forma e sal q.b. 
A parte, frita-se o camarào e corta-se aos 
pedaços. 
Mistura-se ao refogado e deixa-se cozer, acrescen- 
tando ao mesmo tempo a posta de amendoim 
diluida em uma châvena de âgua tépida. 
Deixa-se cozer atéficar soltinha. 
Acompanha qualquer prato de came ou peixe. 

* Esta receita éfeita originalmente em Angola 
corn quizaca, que sào as folhas da mandio- 
queira. 

Sobremesa: 

Doce de Banana 

InCREDItriTES: 

* 6 bananas 

* 7,5 dl de âgua 

* 300 grs de açucar 

* 6 ovos 

(OriEEC(:ttO: 
Num tacho leva-se ao lume o açücar e a âgua 
que ferve até obter ponto de fio fraco. 

Juntam-se as bananas cortadas às rodelas que 
se deixa ferver até se desfazerem. 

Tira-se o tacho do lume e deixa-se arrefecer 
um pouco. 

Adicionam-se as gemas batidas e passadas por 
um passador de rede e volta novamente ao 

lume para engrossar sem deixar talhar as 
gemas. Deixe arrefecer mais um pouco e de 

seguida junte as cloras batidas em castelo 
firme. Envolva bem as claras sem as bâter. 

Divida o preparado por tacinhas ou taça. 

Sirva bem fresco. 

Bom Apetite! 
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Teatro em Brampton 
O Grupo dos Aleg^es, de 

Brampton, apresentou-se no salâo 
de testas da Igreja de Nossa 

Senhora de Fâtima, com vârios 

"skeches", da responsabilidade dos 

ensaiadores. Antonio Oliveira e 

Helena Abrantes. Helena Abrantes 
foi também a pintora dos cenàrios. 

Em destaque, o diâlogo das professeras - 

Helena e Maria Cunha-, com as alunas, 
Gabriela, Sandra, Connie, Cathia e 
Antonio Oliveira. 
A desfolhada foi outre grande momento, 
que teve desempenhos de Antonio Sousa, 
Manuel Antonio, Gabriela Leite, Helena 
Abrantes, Sandra, Duke Vieira, Cathia, 
Maria Cunha, Valleri, Ligia Silveira, 
Jorge, Connie Vieira e Elvira Sousa. 
Foi um regalo ver a dupla, Michael 
Jackson e Clone, nas interpretaçôes per- 
feitas de Sandra e Cathia. 
O DJ-Sô Alegria, esteve sempre atento no 

t Vatiia na tmUaw dt 
Jarksim i O Clone, 

Teresa e Jacinto Almeida^ Manuel e Maria de Melo, Laura eJoüo da Costa. 

Connie,. Cathiaïjg, Antânio ouvrira. 

apoio aos artistas, con- 
seguindo um bom desem- 
penho, O que muito con- 
tribuiu para o êxito do 
espectâculo. 
Ainda bem que continu- 
âmes a ter entusiastas do 
teatro amador para felici- 
dade dos que gostam de 
rir saudavelmente. 

Bemardete Gouveia 

Quirn Barreiros, um artista tranquilo 
I llltrv» 1-C rv Jt i-    1_   . «j • Sim, o Quim Barreiros é um artista tran- 

quilo. Tranquilo e risonho. 
Quando lhe perguntâmos como se sentia 
por ter passade incôlume pelo meio de 
tantas ondas musicals, disse, simples- 
mente: 
-Sabes, eu sou um intérprete da mùsica 
popular portuguesa. E esta mùsica do 
Povo nunca 
m o r r e . 
Venham as 
modas que 
vierem, eu 
e outres 
que dâo ao 
Povo aquilo 
que o Povo 

o n h e c e, 
sente e 
quer, nunca 
deixarào 
de ter tra- 
balho! 
Simples, como a âgua cristalina que corre 
pelos riachos das aldeias. 
Quim Barreiros que, como aliâs voltou a 
frisar no convivio que teve connosco quan- 
do visitou a CIRV-fm, iniciou a sua grande 
caminhada artistica pelo Canada e pelos 
EUA, durante vârios anos, nunca deixou 
de tocar e cantar aquilo que o "Povo sente 
e quer", melhorando sempre que possivel 
a qualidade e o conjunto de mùsicos que o 
acompanham. Assim, continuou a exibir- 
se por todo o Portugal Continental, 
Madeira e Açores, ex-colônias portugue- 
sas e, naturalmente, na diaspora. Os estu- 
dantes de Coimbra, ao chamâ-lo para as 
suas Queima das Fitas deram-üie maior 
exposiçâo e confiança, fazendo corn que a 

queda que muitos anunciavam, se trans 
formasse numa acentuada subida de po- 
pularidade e de trabalho. Agora, dificil é 
conseguir espaço no seu pesado 
calendâxio de festas para, uma vez por 
outra, visitar o Canadâ e os EUA, paises 
onde labutam portugueses que muito 
respeita e por quem sente gratidâo. 

Esta visita 
deve-se a um 
esforço cora- 
joso da 
Associaçâo 
Migrante de 
Barcelos, em 
Toronto, que 
nâo hesitou 
em arriscar 
trazer o Quim 
Barreiros até 
nbs para par- 
ticipar no 5°. 

aniversârio da colectividade. Quim 
Barreiros, sempre alegre e pronto para a 
festa, esteve com êxito na sexta-feira, em 
Brampton, por 
conta do Vasco 
da Gama 
Brampton 
com abertura 
de Mano 
Belmonte. No 
Sâbado, viajou 
até Montreal 
para um 
espectâculo de 
sucesso e, para 
fechar, animou 
a grande festa da Associaçâo Migrante de 
Barcelos, no Domingo, no Oasis 

de 
e 

Convention Centre, em 
Depois de um almoço 
bem apaladado, e em 
franca confraternizaçâo, 
actuaram corn apresen- 
taçâo de Norberto 
Sousa, o magnifico 
grupo de Cantares da 
Associaçâo de Barcelos. 
Depois, os jovens dos 
cavaquinhos. Steve 
Pereira, Brian Torres, 
Artur Silva e Michael 
Pereira -ensaiados por 
Paul Miranda e acom- 
panhados por Abilio 
Campos e Paulo Marco, 
deram um brilharete corn temas popu- 
laces portugueses. 
Por fim, o esperado Quim Barreiros. À sua 
maneira, corn o seu caracteristico sorriso, 
de palavra fâcil, cantou, contou anedotas, 
dialogou e contou histàrias, nâo deixou 
ninguém indiferente. Até cantou algumas 
cançôes românticas pois, segundo tam- 

bém nos confes- 
sou, chegou a 
altura de cantar 
também aquilo 
que gosta e lhe 
dâ um certo gozo 
pessoal. Jâ tem o 
estatuto de adul- 
te das cantigas, 
jâ pode "abrir-se" 
a outras ver- 
tentes da cançâo 
ligeira. 

E sempre dificil distinguir este ou aquele 
elemento numa Associaçâo que em tâo 

Mississauga, poucos anos tanto conseguiu, mas nâo 

quero deixar de recordar a total dedicaçâo 
da Graça de Sousa e do Carlos Miranda, 
entre outros. 
O Présidente Licinio Silva, saudou o 
püblico que sempre os apoia e agradeceu 
aos seus companheiros de gerêneia e 
sôcios da Associaçâo Migrante de 
Barcelos pois, a todos eles, se deve o 
constante crescimento da colectividade 
barcelense. 
A todos desejou um BOM NATAL e um 
feliz ANO NOVO. 
Também, o risonho Quim Barreiros, nâo 
perdeu a oportunidade de, por intermédio 
da CIRV-fm e O Milénio, enviar aos seus 
muitos amigos e admiradores um abraço 
de muita amizade e, para a Comunidade, 
votos de Bom Natal e que 2004 lhe seja 
favorâvel. 
Um abraço entre nés selon esta passagem 
de Quim Barreiros por Toronto. 
Tudo de bom para ti, Quim Barreiros. 

JMC 
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Decisâo da UEFA sobre 
comportamento dos 
Sub-21 sai a 4 de Dezembro 
Os alegados estragos provocados por 
jogadores portugueses de Sub-21 durante 
os festejos da vitôria sobre a França estâo a 
ser investigados pela Uniâo Europeia de 
Futebol (UEFA). No dia 4 de Dezembro a 
entidade vai pronunciar-se sobre o caso. 
A Selecçâo portuguesa garantiu a pre- 
sença para o Campeonato da Europa de 

sub-21 de 2004. A euforia terâ descontro- 
lado os jogadores, o que se reflectiu no 
estado final dos balneârios. 
Os acontecimentos foram classificados de 
«triste episôdio» pelo governo português. 
O présidente da Federaçào Portuguesa de 
Futebol, Gilberto Madail, falou de «garo- 
tada» ao comentar o sucedido. 

Lynx Soccer procura jouons 
Jogadores portugueses ^ 
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 U-15, U-16, U-17 e U18/19. 

Os jovens interessados em jogar futebol 
na Super Y League devem comparecer 
no Downsview Hangar, Sàbado, dia 24 
de Janeiro de 2004, entre as 13h00 e as 

'<M{L 
14h30, e no 
Domingo, dia 
25, entre as 
14h00 e as 
15h30. i 
Para mais 
informaçôes, podem contactar o respon- 
sàvel da secçâo de futebol jovem do 
Lynx Soccer Club, Duncan Wilde, pelo 
telefone: 905 469-8783, ou ainda pelo 
E-mail: premiersoccer@scdm.ca. 

Juiz de Setûbai dirige FC Porte- 
Gil Vicente da 12” jernada 
Bruno Paixâo foi nomeado para o FC 
Porto-Gil Vicente do proximo domin- 
go, da 12» ronda da SuperLiga. 
Paulo Baptista vai dirigir o Benfica-Rio 
Ave, a I de Dezembro, no mesmo dia 
em que Antônio Costa irâ marcar pre- 
sença em Alvalade para o Sporting-Sp. 
Braga. 
Sexta-feira (28 Nov) 
Est. Amadora - Boavista: Joào Ferreira 
(Setûbai) 
Sâbado (29 Nov) 
Belenenses r Maritimo: Lucilio 
Baptista (Setûbai) 
Domingo (30 Nov) 

U. Leiria - P. Ferreira: Nélio Mendonça 
(Madeira) 
Vit. Guimarâes - Alverca; Mârio 
Mendes (Coimbra) 
Académica - Beira-Mar: Joao Vilas 
Boas (Braga) 
Nacional - Moreirense: Paulo Costa 
(Porto) 
FC Porto - Gil Vicente: Bruno Paixâo 
(Setûbai) 
Segunda-feira (1 Dezembro) 
Benfica - Rio Ave; Paulo Baptista 
(Portalegre) 
Sporting - Sp. Braga: Antônio Costa 
(Lisboa) 

QUERUADiKRENÇACOMESPECUUSTODOSOSDUS! 

Os cUentes de KJuk Kluck's votaram e deraxn a 

sua primazia aos nossos firangos. Os frangos 

mais baratos de Mississauga. 

Para além dos saborosos Frangos no Espeto e na 
Brasa, tem também 

diariamente outros sabores de Portugal: Mào de 

Vaca, Feijoada, Dobrada, Bacalhau de mil 

maneiras, Polvo Guizado, Lulas, Sopas, 
Saiadas, 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 

Lindo Bungalow em tijolo corn 5 
divisôes 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 
divisôes 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 r 
sua casa j 

em troca... I 
r 

Se comprar J 
a sua t 

m 
prôxima ' 

casa comigol i 
fc;: 

PARA UMA AVALIAçàO GRâTIS DA SUA CASA (416) 536-5600 

FC Porto voncou Partizan para a 
Liga dos Campeôes 
o FC Porto venceu esta quarta-feira os 

sérvios do Partizan por 2-1, em jogo da 5“ 

jomada do Grupo F da Liga dos 

Campeôes de futebol, disputado no 

Estàdio das Antas, no Porto. 

A figura do jogo, McCarthy, marcou o primeiro 
golo para o FC Porto aos 25 minutos, repetindo a 
façanha aos 50 minutos. 
O Partizan ainda conseguiu reduzir a desvantagem 
por intermédio de Delibasic, que marcou jâ sobre o 
fim do jogo, aos 92 minutos. 

Zidane, Thierry Henry e 
Ronalde candidates a melher 
jegader do Mundo 
A FIFA jâ divulgou, oficialmente, os can- 
didatos ao troféu de melhor jogador do 
Mundo em 2003. 
Ronaldo (Real Madrid), Zidane (Real 
Madrid) e Thierry Henry (Arsenal) sâo os 
futebolistas que estâo na corrida ao 
prémio que jâ foi conquistado pelo por- 
tugués Luis Figo, em 2001. 
142 seleccionadores vâo participar na 
votaçâo que irâ eleger o melhor jogador, 
mas o nome do vencedor sô irâ ser revela- 

do numa gala em Basileia, na Suiça, agen- 
dada para o proximo dia 15 de Dezembro. 
Na época passada, Ronaldo ganhou o 
galardâo da FIFA, corn 387 pontos, segui- 
do de Oliver Kahn (Bayern Munique) e de 
Zidane (Real Madrid). 
Na categoria feminina, o prémio serâ dis- 
putado entre Mia Hamm, (Estados 
Unidos) grande favorita à vitôria, Birgit 
Prinz (Alemanha) e Hanna Ljungberg 
(Suécia). 
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Manuel Vilarinho taz balanço positive de 
très ânes na presidência do Benflca 
Quase um mês depots das 

eleiçôes no Benfica, Manuel 
Vilarinho fez um balanço positi- 

vo do mandato da direcçâo que 
presidiu ao longo dos ûltimos 
très anos. 

Em entrevista à SIC, o antigo lider dos 
encarnados resolveu falar abertamente 
sobre alguns dos temas mais "polémi- 
cos e quentes" do futebol benfiquista, 
desde que derrotou Vale e Azevedo no 

escrutinio realizado em 2000. 
Para Manuel Vilarinho, o Benfica "estâ 
bem entregue" a Luis Filipe Vieira e 
confessa nunca ter entrado em rota de 
colisào corn o lider da Sociedade 
Anônima, nem mesmo nos tempos 
mais complicados a nivel financeiro. 
"Sou amigo dele e tenho a certeza de 
que nâo hâ ninguém como ele (Luis 
Filipe Vieira) para levar o Benfica para 
a frente. Nâo tive quaisquer divergên- 
cias corn Luis Filipe Vieira", sublinhou. 

rOAOSEUAUTOMèUEl 

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

Emitkio a 1 do Meto 2(X)3. Para oa nasidsntoa nas ansas com os côdigos 306, 70&.B67 o 902 é» cbamadas para a Aménco do r^orte sAo a 7.9 cénhmos pof mimrio 
Os rates e as |»x>nx>çÔe5 podem ser alteradas sem aviso prèvlOv Os 30 niinutos grâSs aplicam-se somenta para Portugal e Amôdca do Norte 

I CONFIE EM EXPO SOOO 
f EXPERIÊNCIA E,.,:, ^||l|llll   
J HONESTIDADE 

i St. Clair Ave. W (esquina corn a Jane St J Twjjiito, 

Estimativas grâtis Tel7FaX: 416-533-2439 

WORLD-LINK COMMUNICATIONS INC. 

Oferece os Rates mais Baixos 
No Canada 

Ligue para quaiquer parte da América do Norte 24 horas por dia, 7 dias por semana por sômente 5.® ^ por minute 

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

fif Os rates mais baixos para quaiquer parte do Mundo 

fif Nâo tem despesas mensais extras 

Hf Nâo tem contracto 

Sf A factura pode ser paga em quaiquer Banco, pela Internet, 
pelo telefone, pagamento automàtico ou por cheque. 

SZf Desconto automàtico se a factura for paga directamente 
pelo Banco 

SZf Inscriçào gratis 

Sf Receba $5.00 em longa distâneia por cada referenda 
que seja aprovada 

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

Oastiflo 
Portugal 
Brazil':-:-', 
Hong Kong 

Germany : 

Australia 

Fiance 

Switzerland 

Belgium 

Holland 

Venezuela 

24/7 Rats 
C." t 
IV t 
7g 

■ 

Hi 
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at 

at 

at 
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Taxnbém oferecemos internet a começar por $7.^^ por mês 

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

Para experimentar a qualidade dos serviços 
tem 30 minutes GRÂTIS 

g 
0 

Armando, Nuno Gomes e Goovanni 
nâo integram convocatoria do 
Benfica para a UEFA 
Os encarnados levam dois 
golos de vantagem na 
bagagem, depois da vitoria 
alcançada (3-1) na 
primeira mao. Apesar de 
optimista, José Antonio 
Camacho diz que a elimi- 
natoria ainda nâo estâ 
resolvida, ideia "partilha- 
da" pelo técnico Odd 
Berg que acredita na revi- 
ravolta. 
Armando, Nuno Gomes e 
Geovanni, com problemas 
fisicos, sâo as grandes 
baixas do Benfica para o 
encontre de quinta-feira 
frente ao Molde, a contar 
para a segunda mao da 
segunda eliminatoria da 
Taça UEFA. 
Petit, Luisâo e Mantorras continuam a 
recuperar das respectivas lesoes e tam- 
bém nâo fazem parte da lista de eleitos. 
Os encarnados vâo procurar defender a 
vantagem conquistada na Luz, quando 
no passado dia 7 de Novembro bateram 
a formaçâo nordica por 3-1. 
Na conferêneia de imprensa que ante- 
cedeu a viagem à Noruega, José 
Antonio Camacho fez questao de frisar 
que a eliminatoria estâ longe de estar 
resolvida. Mesmo assim, o treinador 
espanhol estâ confiante na obtençâo de 
um resultado positivo. 
"Ganhar e perder nâo é a mesma coisa. 
Sempre que se ganha a uma equipa infe- 
rior parece que é diferente. Estamos a 
lutar e a a trabalhar para conseguir o 

melhor. Os jogadores nâo alteram a sua 
maneira de jogar e têm confiança naqui- 
lo que podem fazer", assegurou. 
O técnico do Molde, Odd Berg, atribui 
favoritismo à equipa portuguesa, mas 
nâo deixa de acreditar numa eventual 
reviravolta. 
"Temos de fazer o nosso jogo. Vamos 
jogar ao ataque e tentar marcar cedo. 
Temos de atacar e espero que 
consigamos dar a volta, apesar das difi- 
culdades esperadas", disse Odd Berg. 
Lista de convocados do Benfica: 
Guarda-redes; Moreira, Bossio 
Defesas; Miguel, Hélder, Ricardo 
Rocha, Argel, Cristiano 
Médios; Fernando Aguiar, Andersson, 
Tiago, Hélio Pinto, Alex, Joào Pereira, 
Roger, Zahovic 
Avançados: Simâo, Sokota, Fehér 

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

J 
8 
8 

9 

8 
8 

8 
8 

8 
8 

9 

16 
16 
15 
14 
14 
14 
8 
5 
5 
5 

Resultados 
Miramar - Ideal, 3-2 

Operârio - Angrense, 3-0 
Boavista - Barreiro, 3-0 
Velense - Madalena, 1-2 
Praiense - Santiago, 0-0 

9* Jornada 
Ideal - Operârio 
Angrense - Boa-vista 
Barreiro - Velense 
Madalena - Praiense 
Santiago - Miramar 

Aceitamos encomendas, 
com eapeciais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cost;elet;as, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
aaladas e muita mala. 

Ao serviço da comunidade ’ 905-829-8395 
6DIASPORSEMAIUIIAS10AM-8PM • FECHAD0A2^raRA • 6^FBRA10AM-9PM 

2828 Kin.gSW3.y DriVC^ Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

* Na Winston Churchill a sul da QEW * 
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SyPERLIGA 
PORTUCUCSfl DE fUTEBOL PPOEISSIOnOL 

EQUIPAS CO 
1 
2 
3 

FC PORTO 

SPORTING 

BENFICA 

4 SP. BRAGA 

5 BOAVISTA 

6 BEIRA-MAR 

7 MARÎTIMO 

8 NACIONAL 

S BELENENSES 

10 ACAOÉMICA 

11 ALVERCA 

12 RIO AVE 

13 GIL VICENTE 

14 MOREIRENSE 

15 UNIÀO LEIRIA 

16 GUIMARÀES 

17 P.FERREIRA 

18 EST.AMADORA 

RESULTADOS 

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 

0 
0 
3 

2 
2 
1 
3 

2 
6 
3 

5 

G 

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 

2S 

22 

21 
21 
20 

20 

13 

15 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

11 
5 
6 
4 

GH Vlcoite - Belenenses, l-D 

Mwitimo - Académica 0-2 

Boavista - Nadonal 2-1 

Sporting Braga - Estrela Amadora 2-1 

Bio Ave - Uniâo leirla 3-0 

Beira-Mar - Vitdria Guimarâea 2-2 

Alverca - Benflca 0-3 

Moreirense - FC Porto, 1-1 

Paços Ferreira - Sporting 1-2 

PRôXIMA JORNADA 

Estreia Amadara - Biavista 

Sporting • Spirting Braga 

ilniia loiria - Paços Forraira 

Boniica - Bio Avo 

Vitiria Gainaràos - Aivorca 

AcadOnica - Beira-Mar 

Beienenses - Maritini 

FC Parta - Gii Vicente 

Nacienai - Mareirense 

elhores IVIarcadores 

DERLEI (FC Porto) 

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

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

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

LIGA. 
* * PORTUCUÊSfi DE rUTEBOL PROEISSIOnPL 

Nil 

EQUIPA 

1 ESTORIL 

2 VARZIM 

3 NAVAL 

4 SALGUEIROS 

5 V.SETÙBAL 
6 F>ORTIMONENSE 

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 

FELGUEIRA5 - OVARENSE, 4-1 

D. AVES - V. SETüBAL, 1-3 

SP. COVILHÀ - U. MADEIRA, 3-1 

SALGUEIROS - LEIXôES, 3-1 

PORTIMONENSE - PENAFIEL, 1-0 

FEIRENSE - VÀR2IM, 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 ^ m % % % 

EQUIPA 

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

Resultados 
12 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
11 
11 

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

Lousada - Sp. Braga B, 2-1 
Freamunde - Leça, 8-ü 
Bragança - Vilanovense, 3-3 
Fixa - Gondomar. 2-3 
Fafe - Vizela, ü-1 
Ermesinde - C. Taipas, 2-ü 
D. Sandinenses - Iniesta, 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 J P 

1 SANJOANENSE 12 29 
2 U. LAMAS 12 25 
3 TORREENSE 12 24 
4FÂTIMA 11 23 
5 CALDAS 12 22 
6 ESMORIZ 12 2Ü 
7 ALCAINS 12 2Ü 
8 PORTOMOSENSE 12 18 
9 SP. ESPINHO 12 18 
10 POMBAL 12 17 
11 OLI.BAIRRO 12 15 
12 OLIVEIRENSE 12 14 
13 AC. VISEU 12 13 
14 ÂGUEDA 12 13 
15 PAMPILHOSA 12 12 
16 ACADÉMICA B 12 12 
17 OLI.HOSPITAL 12 9 
18 VILAFRANQUENSE11 8 
19 MARINHENSE 12 8 
20 ESTARREJA 12 7 

Resultados 
U. Lamas - Portomosense, 1-0 
Âgueda - O. Hospital, 2-0 
Sanjoanense - Torreense, 2-1 
Pampilhosa - Oliveirense, 1-2 
Calaas - Alcains, 1-2 
Fâtima - 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 
Uniào Lamas • Agueda 
O. Hospital - Sanjoanense 
Torreense - Pampilhosa 
Oliveirense - Caldas 
Alcains - Fàtima 
Académica B - Pombal 
Vilafranquense - O. Bairro 
Ac. Viseu - Esmoriz 
Marinhense - Estarr^a 

■ Sp. Espinho Portomosense - 

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 • Maritime B, 3-0 
Camacha - Micaelense, 2-1 
Lusitânia - Pinhalnovense, 2-0 
Santo Antônio - 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 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III # 
SÉRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 VILAVERDENSE 10 22 
2 MONÇÀO 10 21 
3 VIANENSE 10 20 
4JOANE 10 U) 
5VALENC1ANO 10 18 
6 SANDINENSES 10 17 
7 VALPAÇOS 10 lü 
b MIRANDELA 10 15 
9 CABECEIRENSE 10 15 
lü STA MARIA 10 15 
U ESPOSENDE 10 12 
12 M. FONTE 10 11 
13 P. BARCA 10 11 
U CERVEIRA lü y 
15 MONTALEGRE 10 9 
10 REBORDELO 10 7 
17 AMARES 10 0 
18 RONFE 10 0 

" CERVEIRA - VALPAçOS, 2-2 

3 MONçAO - Os SANDINENSES, 20 

CABBCEIRENSE - MONTALE(»E, (M) 
T MlRANt«LA-AjitARE3,21 
] ESPOSENDE - VILAVERDENSE, 2-1 • 

J P. BASCA - REB«U>ELO, 1-0 
i MARIA DA FONTE • RONFE, 4-0 

I VIANENSE - SANTA MARIA, 20 
t JOANE - VALENOANO, 2-0 

SÉRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 A. LORDELO 10 23 
2 VILA REAL 10 22 
3 FIÀES 10 20 
4 OLIVEIRENSE 10 17 
5 FAMALICÀO 10 17 
ti RIBEIRÀO 10 17 
7.TIRSENSE lü lü 
8T. MONCORVO 10 13 
9 REBORDOSA 10 13 
lÜPEDROÜÇOS 10 12 
11 LOUROSA 10 12 
12S.P.COVA 10 11 
13RIOTINTO 10 11 
14 CINFÀES 10 10 
15 CANELAS 10 9 
lü NOGUEIRENSE 10 8 
17 P. BRANDÀO 10 8 
18 RÉGUA 10 Ü 

REBOUXMA - FAMAUCAO, 20 

NOGUEIRENSE • OLIVEIRENSE, 1-0 
Rio TtNTO -CANELAS GAIA, 22 

AUADOS LORKLO - LOUROSA, 21 
s. PEDRO DA COVA - R£GUA, 8-1 
ViiA REAL -TIRSENSE, (M) 

RIBEIRAO - CINFAES, 4-0 
PEDROUÇ08 - FlÆS, I-O 
P. BRANDAO - T. MONO^tVO, 21 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 TOCHA 10 21 
2 TOURIZENSE 10 21 
3 GAFANHA 10 19 
4 PENALVA 10 17 
5 SOCIAL LAMAS 10 17 
ü MILHEIROENSE 10 lü 
7 ARRIFANENSE 10 lü 
8 CESARENSE 10 13 
9 F.ALGODRES 10 13 
10 SANTACOMBADE 10 13 
IISÀOJOÀOVER 10 12 
I2AROUCA lü 11 
13 U. COIMBRA 9 U 
14ANADIA 10 11 
15MANGUALDE lü U 
lü VALECAMBRENSE 10 9 
17 SATÀO 9 8 
18 AGUIAR BEIRA 10 ü 

CESARENSE - TOURIZENSE, 24 

ABRIFANENSE - A. BEIRA, 24 

ANADU • VALECAMBRENSE, 14 

MANGUAUX - SAyTACOatEADENSE, (M) 
SAO JoAo VER • GAPANHA, 0-1 

UNIAO COIMBRA • TOCHA, 23 

SOCIAL LAMAS - SATAO, 3-1 

AROUCA - FCXINOS ALGOIMES, 14 

P. CAJTELO - MILHEIRC«NSE, 2) 

CL EQUIPA 

1SOURENSE 
2 BENFICA CB 
3 AERANTES 
4 PENICHE 
5 LOURINHANENSE 
ü IDANHENSE 
7 RIO MAIOR 
8 RIACHENSE 
9 TORRES NOVAS 
lü FAZENDENSE 
11 BIDOEIRENSE 
12 CARANGUEJEIRA 
13 GIN.ALCOBAÇA 
14 BENEDITENSE 
15 SERTANENSE 

LQUl 

18 ALMEIRIM 

lü ALQUEIDAO 
17 MIRINSE 

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

TMTW NOVM - PaxMideiiM, 22 
Idanhcsue - AbrantM, 22 
BldoeirenM - Banedltoue, 1-1 
Almdrim - SoureaM, 1-3 
Sertanoue - Cannguejetra, 14 
A Serra - Rio Malor, 0-2 
Benfica CB • lillrense. 34 
Lourlntianente - Peniebe, 84 
G. Alcobaça - Rlachenae, 1-1 

CL EQUIPA 

1 CASA PIA 
2 PORTOSANTENS 
3 BENFICA B 
4 LOURES 
5 ALCOCHETENSE 
Ü MONTIJO 
7 C. LOBOS 
8 MALVEIRA 
9 SANTANA 
10 SANTACRUZENS 
11 REAL 
12 CARREGADO 
13 MACHICO 
14 1» DEZEMBRO 
15 VIALONGA 
lü ELVAS 
17 SACAVF.NENSE 
18 BENAViLENSE 

2ü 
18 
18 
17 
17 
lü 
14 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
1! 
li 
10 
8 
3 

VtALONGA - BENHCA B, .24 
C LOBOS • BENAVILENSK, 21 

ELVAS • ALOOCHETENSE, 22 
PCNtTOSANTBNSE - REAL, 21 

SACAVENENSE - MAC»CO, 22 

LOURES - SANTACRUSNSE, 21 

SANTANA - CASA PIA, 0-1 
Mtxmfo -1* DEZEMBRO, 21 

MALVEIRA - CARREGADO, 21 

CL EQUIPA 

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

10 
10 
10 
10 
10 
10 
lü 
10 
10 
10 
10 
10 
lü 
lü 
10 
10 
10 
10 

25 
24 
23 
18 
17 
lü 
15 
15 
15 
14 
14 
U 
ü 
8 
7 
7 
Ü 
1 

LUSTTANO VRSA - E. LAGOS, 21 
M. TRICO - FABRO. BARREIRO, 21 
J. ÉVORA - QpARTEIRENSE, 1-0 
SEOCAL - VASCO DA GAMA, 22 

DESPORTIVO B^ - SiLVBS, 21 
MESSINENSE • MOURA, 1-1 

U. SK»T (XUBE - IMCMITAL, 1-2 

ALMANSOENSE - SESIMBRA, 21 

ATLAICO - BEIRA-MAR, 1-4 
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Nun a TMinha d« 
Portugal é 0 nae aral 
A velha histôria dos "tomba-gigantes" na 
Taça de Portugal esta a passar à... histôria! 
Agora, uma vez por outra, temos uns 
"tomba-anôes" e jâ nâo é mau de todo. 
Foram os cases, do velho bduarte do 
futebol português, o V. Setübal (Liga de 
Honra) que foi ao Ribatejo eliminar o 
Alverca (I Liga) e, da Sanjoanense (II 
Divisâo B) que viajou até Barcelos para 
dar "galo" ao Gil Vicente (I Liga), deixan- 
do-o de fora da Taça . 
O reste foi a habituai degola dos 
inocentes e pouco mais. 
Assim, da I LIGA, passaram à 5a. elimi- 
natôria: Benfîca, FC Porto, Beira Mar, 
Uniâo de Leiria, Rio Ave, Sp. Braga, 
Académica de Coimbra, Sporting, Paços 
de Ferreira, Belenenses, Moreirense, V. 
Guimarâes, Maritime e Nacional da 
Madeira. 
Da Liga de Honra: 
Marco, Naval 1°. de Maio, Salgueiros, V. 
de Setübal, Penafiel, Felgueiras, Estoril, 
Portimonense e Maia. 
II Divisâo B: 
Vilafranquense, Sanjoanense e Santo 
Antonio. 
III Divisâo: 
Cinfâes e Pedrouços. 
Os parceiros dos jogos da prôxima ronda 
-a 5a. eliminatôria-, serâo conhecidos no 
dia 17 de Dezembro de 2003. 
Até lâ vamo-nos contentar corn os jogos 
da I LIGA. Este-fim-de-semana, apôs as 
campanhas europeias do FC Porto, 

Sporting e Benfica, teremos a Jornada 12: 
E. Amadora-Boavista, Sporting-Sp. Braga, 
U. Leiria-P. Ferreira, Benfica-Rio Ave, V. 
Guimaràes-Alverca, Académica-Beira 
Mar, Belenenses-Maritimo, FC Porto-Gil 
Vicente e Nacional da Madeira- 
Moreirense. 
Os très que estâo nas posiçôes cimeiras da 
classificaçâo gérai jogam em casa. Sera qe 
algum (ou alguns) deles vai oferecer uma 
surpresa, para animar (ou desanimar) o 
campeonato? Cada um que se amanhe, 
que a bola é redondinha. 

JMC 

fllMSADOBOM 
BACUIIMI 

Criamos fama 

nosso peixe sempre 

fresco, de todo o mundo, 

incluindo uma enorme 

variedade de mariscos 

frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

3635 Cawthra Rd. Mississauga 
e Burnhamthorpe) 

905-270-3198 

NOVAESPERANCA 
EM BRAMPTON 

JJLI 

www.portuguese-chicken.com 
FECHADO àS 2“FEIRAS 
3* A SâB. IIAM - 8PM 

DOMINGOS 11AM - 6PM 

Especiais 
todos os dias 

Whole Rôtisserie 
Chicken 

ISPiOIAIS DE AIMOÇO iNTiif AS 11H30 f AP IDHOP 

Combos 5 NUGGETS COM BATATAS FRITAS E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 
$4/ 

1 LB. DE ASAS E UMA BEBIDA DA COCA COLA$ jj Q 
WUIIIMU Mm DE 591ML (ADICIONAR $1.10 PARA BATATAS FRITAS) Wu ■< 

COM ESTE CUPàO 

ESTA OFERTA TERMINA: 31 DEZ. 02 

I TUB SE amsutt*j ESH cam MU n 
^ E uta pttf ianu * MIU üeMou. 

Taça as suas 
encomendas de 
Natale 
AnoNovo^ 
antes do 
dia 15 de 
Dezembro 

Combo ^3 

Combo ^4 
MSP  

STEAK SANDWICH E 

UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

1/2 GALINHA COM ARROZ E BATATAS ASSADAS 

COM UMA BEBIDA DA COCA COLA DE 591ML 

*4. 90 

*6“ 

HWY7 

N 

WILLIAMS PRWY. 

QUEEN ST. 

PERGUNTA: 
-EM QUE ANO SE ESTREOU EUSEBIO NA 1A. DIVISAO 

PORTUGUESAP 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

Nome: O MnÆNIO - CONCURSO LABATT 

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

Morada: 
)A RESPOSTA SERÂ ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DIA 24 DE NOVEMBRO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTEy 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

VenGedorda 
semana anterior: 

A. Vilhena, Toronto 
Resp.: Benfica 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

A cerveja da especiais, contacte Bob Raposo para o 

comunidade ajudar a tratar de tudo o que précisa 

Tr'VfC Liu sJi Eir&'i.: i. ‘f *. 
(416) 248-0751 y 


