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juntarmos 
Milita gente ligada a associaçôes 
e clubes esteve na Casa do 
Alentejo, em Toronto, para 
participarem no I Encontro 
Associativo e de Formaçâo, uma 
iniciativa da Comunidades 
Portuguesas que teve a colabo- 
raçâo da Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portuguesas do 
Ontario e da Casa do Alentejo. 
Este "Encontro de Formaçâo 
Associativa" foi presidido pelo 
Secretârio de Estado das 
Comunidades Portuguesas Dr. 
José de Almeida Cesàrio, acom- 
panhado pelo Embaixador de 
Portugal em Ottawa Dr. Joâo 
Silveira Carvalho , e pelo Cônsul- 
Geral de Portugal de Toronto Dr. 
Artur Monteiro Magalhâes, 
acompanhados pelo présidente 
da Casa do Alentejo Carlos 
Sousa. 
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A histôria da SEGURANÇA faz-me lembrar as 

"estôrias" da GUERRA... 

Todos os grandes senhores que falam em paz provo- 

cam, de um modo gérai, a guerra por todos os lados. 

O mesmo acontece corn a segurança. Os Chefes das 

Policias de todos os paises e os politicos responsâveis 

pelo pelouro da segurança falam delà como quem 

muda de camisa e, a grande verdade, é que a segu- 

rança esta a desaparecer, o medo campeia pelas ruas 

das cidades, e o crime cresce a olhos vistos. 

Porquê? 

Se calhar, se falassem menos e actuassem mais e 

melhor, as coisas até melhorariam. 

Mas... sera que eles têm interesse que haja segu- 

rança, paz e outros bens para as populaçôes? Nâo 

sera que desta forma, corn medo e divididos, os 

homens e mulheres desta aldeia global sâo mais 

fâceis de manejar e, logicamente, nâo têm tempo 

nem paciência para repararem nos "golpes pala- 

cianos" a que estâo submetidos? 

Enquanto o Povo se preocupa corn os jovens deli- 

quentes, corn os roubos e assaltos, guerrilhas reli- 

giosas, pedofilia, raptos de milionârios e de crianças, 

prostituiçâo e jogos de sorte, corrupçâo e pactos de 

amizade, impostos e abonos de familia, os politicos, 

as multinacionais, e os mafiosos de todo o género, 

manipulam as coisas a sua maneira e, nos, Zé 

Povinho, ficamos sempre a chupar no dedo e a aplau- 

di-los quando nos batem à porta a pedir o voto. 

Somos uns parolos de primeira. Porquê? Porque nâo 

pensamos, porques somos estüpidos, porque nâo 

queremos saber e acomodamo-nos? Nâo! Apenas e 

sô porque nâo somos UNIDOS, deixamo-nos aliciar 

facilmente por cores politicas, paixôes idealisticas, 

simpatias pessoais e, prontosi, la caimos sempre na 

asneira de nâo pensar antes de votar! Quando, ano 

apôs ano, olhamos para trâs, é sempre tarde. 

Que raio de feitio tem o ser humano. 

É dificil enganar um homem ou uma mulher mas, 

um Povo, nâo custa nada, dada a desuniâo que reina 

na grande casa. Por isto e algo mais, penso que a 

guerra e a falta de segurança vâo continuar e cada 

vez corn mais intensidade. Desunir para reinar, con- 

tinua a ser o grande lema dos que querem, mandam 

e podem! 

Desejo-vos uma Pâscoa em paz e corn segurança, se 

possivel. 

JMC 

Tu Cfl Tu corn os leitores 

Olà, olâ, bons amigos! 

O tempo val melhorando e nos "envelhecendo" 
corn o passar dos dias. Bern bom, como diz a 
cantiga. Enquanto por cà andarmos vamos 
vivendo o melhor que o destino permita e, se 
possivel, em festa. Na Comunidade hâ sempre 
festa. 
Vejamos: 

Hoje, dia 1 de Abril -isto 

é verdade, acreditemi-, a 

Delegaçâo do ICEP- 

Comércio e Turismo de 

Portugal, em Toronto, 

participa n'a Feira de 
Turismo, Travel and 

Leisure Show (booth 117), no International Centre, 

Hall 5, no Airport Road, em Mississauga. 

Este certame estarâ patente ao püblico até Domingo, 

dia 4 de Abril. 

O Delegado do ICEP, Dr. Luis Moura, enviou-nos 

um simpâtico convite para participarmos na sessâo 

de apresentaçâo do projecto "Apoio Institucional à 
promoçâo de Portugal como destino turistico, junto 

da comunidade emigrante e luso descendente", hoje 
no salâo Aviattion Ballroom "C", pelas 19h00. Para 

informaçôes: 416 921-4925 (Trade), ou; 416 921-7376 

(Tourism). 

A Associaçâo Cultural do 

Minho de Toronto jâ elegeu 

os novos Corpos Gerentes 
para 2004/05. A Assembleia 

Gérai ficou sob a presidên- 

cia de Alexandre Barbosa; o 

Conselho Fiscal presidido 

por Manuel Antunes e, o 

Executive, corn a presidência de Abel Correia. Claro, 

grande parte dos habituais amigos continuam dis- 

tribuidos por outros cargos. Aos présidentes e todos 

os sens companheiros de gerência desejamos as 

maiores felicidades. 

A Associaçâo Cultural do Minho realiza o seu jantar 

da Pâscoa no Domingo, dia 11 de Abril, na Casa do 

Benfica de Toronto, corn Cabrito à Moda do Minho, 

Pâo de Lô e o tradicional Beijar da Cruz. Haverâ fol- 

clore corn o Rancho da Associaçâo e baile corn o Hot 

Mixes DJ. Info; 416 781-9290, ou; 416 261-1396, ou; 

905 890-9425. 

O Centro Cultural Português 

de Mississauga tem Sâbado, dia 

3 de Abril, uma grandiosa noite 

de fado, corn 

vârios convida- 

dos de 

Portugal. 

A noite de 

"Fado corn 

Tradiçâo" tem 

as vozes de 

Joâo Chora, 

Diamantina e Manuel Joâo 

Ferreira, que serâo acompa- 

nhados pelo prôprio Joâo Chora 

à viola, e pelo Pedro Castro, à guitarra portuguesa. 

Antes do fado, um requintado jantar corn queijos, 

Bacalhau na Brasa, sobremesa e Chouriço à 

Bombeiro. Tipico e saboroso! Viva Portugal corn a 

noite de "Fado corn Tradiçâo", no CCPM. Réservas; 

905 286-1311. 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 

Ontârio-ACAPO, realiza uma Reuniâo do Conselho 

de Présidentes, no proximo dia 6 de Abril, às 20h00, 

na sede da Casa da Madeira, em Toronto. 

Informaçôes; 416 536-5961. 

A Federation of Portuguese Canadian Business & 

Professionals vai abrir a época de Golfe no dia 17 de 

Maio de 2004, com os fundos a reverterem para o 

"FPBCP Scholarship Fund". O Torneio de Golfe - 
"2004 Season Opener Golf Tournament"-, realiza-se 

Segunda-feira, dia 17 de Maio, no Brampton Golf 

Club, com inicio ao meio-dia. Valiosos prémios em 

disputa; viagens a Portugal, um automôvel, viagens à 

Florida, troféus e prendas. Para réservas, contactem 

o Helder Gomes; 905 840-6906 Ext. 24, ou Ermidio 

Alves; 905 453-0114 Ext. 202, ou ainda a 

FPBCP; 416 537-8874. 

Os excelente mùsicos e intérpretes caboverdianos 

Mendes Brothers e o Antonio T.C. Cruz, visitam este 

fim de semana Toronto, numa viagem de férias e, 

simultaneamente, de promoçâo dos seus ûltimos tra- 

balhos. As nossas boas vindas aos artistas e o desejo 

de uma boa estadia entre nos. Para quaisquer con- 

tactas corn os Mendes Brothers ou o T.C., podem 

chamar pelo numéro; 416 562-9780. 

O tradicional Baile dos Finalistas da Escola 

Portuguesa de Hamilton, tem lugar no salâo da 

Igreja de Santa Maria, Sâbado, dia 17 de Abril, 

com inicio às 18h30. O jantar serâ servido pelas 

20h00. O baile estâ a cargo do conjunto Jovem 

Império. Os nossos parabéns a todos os alunos que 

concluiram o curso de Lingua Portuguesa e seus 

professores. 

Ao Director Valter Magueta agradecemos a infor- 

maçâo e o convite. 

Até p'râ semana, se Deus quiser. 

JMC 
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Entâo?... Do que esta à espera? 

Venha hoje mesmo ao 
bcpbank e habilite-se* a 
ganhar uma viagem ao Euro 
2004™. E mais, se abrir uma 
conta ou subscrever outros 
produtos, recebera em troca 
prémios de futebol que 
temos exclusivamente para 
si, tais como: bolas de 
futebol Adidas™, camisolas 

' Adidas™, porta-chaves e 
muito mais. 

Em 2004, O EURO é connosco! 
www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp bcp 1,^ ^ ^ I, 

Udi ii\ 
beyond tJie expected corner. 

Xjnhô <fe 20C4- rê& dte Outras <se» fssrs- msAs 
^ sucu>ia4 Iffii 
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David Miller apoia lovens luso-descendentes 
Eleito présidente da câmara de 
Toronto, depois de ter servido 
como vereador da mesma câmara 
durante nove anos, David Miller 
define-se como um individuo que 
tem uma visâo para uma cidade 
onde existem bairros seguros, 
serviços püblicos eficazes e uma 
diversidade saudâvel. Licenciado 
em direito pela Universidade de 
Toronto, o actual présidente da 
câmara de Toronto acredita em 
projectos que visam melhorar a 
vida dos jovens para prévenir 
futures problemas para a cidade. 
Assim, também corn o objective de 
apoiar os projectos da comunidade 
portuguesa, David Miller foi convi- 
dado de honra do jantar da 
Academia do BacaUiau, onde foi 
nomeado compadre, juntamente 
corn os responsâveis pelo projecto 
"On Your Mark". 

Ana Fernandes- Nesta primeira visita à 
comunidade portuguesa de Toronto, 
depois de ter sido eleito présidente da 
câmara, como vê esta iniciativa e partici- 
paçâo no projecto "On Your Mark"? 

David Miller - Em primeiro lugar, tenho 
que dizer que me sinto honrado em ser 
nomeado Compadre da Academia do 
Bacalhau. Tenho também de ScJientar que 
é muito importante para um présidente da 
câmara de Toronto fazer parte e envolver- 
se na comunidade portuguesa. Esta comu- 
nidade, como é sabido, é responsâvel por 
grande parte da construçâo de Toronto, 
para além de ser uma comunidade muito 
activa e corn muito espirito. Este evento é, 
sem dûvida, muito importante por estar 
ligado a uma grande causa. 
A. Fernandes - Quai é a importância 
que vê neste projecto, sobretudo quando os 
estudantes luso-descendentes tem vindo a 
demonstrar um insucesso escolar superior 
ao que a comunidade desejava ver? 
David Miller - Desde tenra idade até ao 
final da escolaridade secundâria a edu- 
caçâo é muito importante. O projecto "On 
Your Mark" apoia os estudantes de uma 
maneira muito concreta, dando-lhes apoio 
que é eficaz e que é administrado de uma 
maneira incrivel. No entanto, também 
temos de salientar os explicadores que sâo 
voluntârios. Por isso, acredito que tanto de 
um aspecto, como do outro, o projecto têm 
os ingredientes necessârios para vencer e 

Flora e Rosete no Sporting 
As jovens FLORA e ROSETE, 
da "Operaçâo Triunfo #1", 
esiâo em Toronto, a convite do 
SCB-Arsenal do Minho de 
Toronto. 
Depois do êxito na festa do Arsenal 
do Minho, no passado Sâbado, estas 
jovens artistas vào também aniraar a 
grande festa de aniversârio do 

Sporting Português de Toronto, no 
Sâbado, dia 3 de Abril. Depois do jan- 
tar, variedades corn a presença do 
artista local Artur Furtado, seguindo- 
se as convidadas Flora e Rosete. Para 
informaçôes e réservas para a festa 
"leonina" de Toronto, contactera: 
416 763-1707. Os nossos parabéns aos 
"sportinguistas" de Toronto. 

ser um sucesso. 
A. Fernandes - Falando de 
Toronto, tem tido reuniôes com o 
primeiro ministro do Ontârio, 
Dalton McGuinty, sobre o futuro 
desta cidade. Como têm decorri- 
do essas reuniôes e que novi- 
dades poderâ apresentar? 
David Miller - O primeiro 
ministro ajudar-nos-â a enfrentar 
o desafio deste ano porque, real- 
mente, necessitamos de um novo 
acordo para esta cidade. Temos 
vindo a ter discussôes intensas 
que me levam a acreditar que o 
primeiro ministro nâo sô esta dis- 
posto como vai ajudar-nos a 
enfrentar todos os problemas que 
temos. Por enquanto nâo posso adiantar 
nada, mas acredito que dentro de alguns 
dias, embora com um optimismo acautela- 
do, teremos novidades para apresentar a 
todos os residentes de Toronto. 
A. Fernandes - O nivel de violência que 
se tem vindo a registar em Toronto esta a 
tornar-se preocupante para todas as comu- 
nidades e para todos os residentes. Que 
pianos existem actualmente no governo 
municipal para tentar enfrentar este 
problema? 
David Miller - Em primeiro lugar, 
vamos ter o maior aumento orçamental de 
sempre na histôria de Toronto para com- 
bater esse mal.- Por outro lado, estamos a 
estudar a formaçâo de comités de segu- 
rança comunitâria cuja estratégia é 
investir nos jovens e nos bairros considera- 
dos perigosos, ou menos seguros. Tal 
como o projecto "On Your Mark", acredi- 
tamos ser muito importante investir nos 
jovens antes de se "iniciarem" numa vida 

de problemas. Estamos, portanto, a tentar 
reunir recursos, com ajuda proveniente de 
todos os sectores, para dar aos jovens opor- 
tunidades e emprego para que tenham 
esperança de um futuro melhor e que nâo 
passe pela violência. 
A. Fernandes - Que gostaria de dizer, 
neste momento, à comunidade portuguesa 
de Toronto? 
David Miller - Em primeiro lugar, 
gostava de agradecer a todos os mem- 
bros da comunidade portuguesa pelo 
apoio que me deram durante as 
eleiçôes e espero poder continuar a tra- 
balhar com todos futuramente. Tem 
sido um enorme prazer colaborar com 
todos, desde os tempos que fui 
vereador, e agora espero, como prési- 
dente da câmara, poder continuar por 
muitos anos a desenvolver o mesmo tra- 
balho. 

Ana Fernandes 

Fotos de: ptvirtuaLcom 

A Lusa-Can Tuna em cifdjratemizaçào plena de ale\ 

gria na festa de apoio âoprojecto “On Your Mark. 

s^<}nçaûoas 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

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

bNHJiDfflEcn: 647-271-7234 
EsGnT«no:416-535-8000 * Hue416-539-9223 
EMu:niagoncalves@treliiieLGoni 

WESTON/BLÀCK CREEK 
Exeelente Bungalow com 1 
para 2 carros, marquese grande, entcB 
da separada para possibilidade de um 
apartamento, ârvores de fruto 
quintal, espaço para 3 carros e ar 
condicionado central. 

Para mais informaçôes, contacte 
Marta Gonçalves: 

416-535-8000. m 
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Toronto chora mono 
do Cocilia Zhang 

Cedlia Zhang teria celebrado 10 
anos, no dia 30 de Março, se os 
învestigadores tivessem conseguido 
descobri'la com vida, depois de ter 
sido raptada. Em vez de celebrar o 
aniversârio, os pais choraram a sua 
morte, enquanto a policia pediu 
ajuda às autoridades internacionais 
para perseguir o assassino. 
As dùvidas que persistiam quanto 
ao rapto e assassinato de Cecilia 
Zhang, começam a dissipar-se. 
Ptvirtual.com apurou que quem 
quer que tenha raptado a menina de 
nove anos nâo sô tinha conhecimen- 
to de que esta estaria em casa, como 
também sabla que nâo se encontra- 
va no seu quarto. 
Durante meses, tem sido relatado 
que Cecilia foi arrebatada do seu 
quarto na madrugada de 20 de 
Outubro de 2003. No entanto, ao 
que tudo indica, tal informaçâo nâo 
corresponde à verdade. A criança 
encontrava-se no quarto de hôs- 
pedes, uma vez que tinha cedido o 
seu prôprio quarto ao avô que se 
encontrava de visita à familia, um 
facto que s6 alguém corn contacte 
intimo corn a familia poderia saber. 
Esta Informaçâo veio aumentar a 
busca aos 25 inquilinos que tin- 
ham alugado quartos na casa de 
Cecilia, especialmente aqueles a 
quem a policia ainda nâo con- 
seguiu encontrar. A mâe de 

' Cecilia costumava alugar quar- 
tos da sua casa a estudantes que 
frequentavam a sua escola de 
inglês. No entanto, a maioria 
nâo utilizava o nome completo, o 

que esta a tornar a busca dificil. 
A policia acredita que, pelo menos, 
dois suspeitos possam estar envolvi- 
dos neste crime tâo cruel. Traços de 
ADN foram encontrados no local 
onde o corpo de Cecilia foi 
descoberto, assim como uma faca 
Junto à porta que os sequestradores 
poderâo ter utilizado para fugir 
corn Cecilia, sem contudo se saber 
se a arma estâ ou nâo ligada ao 
rapto. 
Os restas mortals de Cecilia foram 
encontrados, no sâbado passado, 
numa ravina junto a uma igreja de 
Mississauga. Pelo estado de decom- 
posiçâo do corpo, crê-se que o crime 
tenha sido cometido jâ hâ algum 
tempo. A policia régional de Peel 
lidera o caso, com o apoio dos 
detectives de Toronto. Neste 
momenta, as autoridades pedem a 
tadas as pessoas que tenham qual- 
quer pista ou informaçâo, para con- 
tactarem o 905-795-7712. 
A Interpol, a F.B.I. e outras organi- 
zaçôes internacionais jâ foram con- 
tactadas para ajudar a capturar o(s) 
assassino(s) de Cecilia. 
Os pais de Cecilia convîdaram os 
meios de comunicaçâo social para 
irem a casa ver fotografias da filha, 
antes de realizarem uma cerimônia 
privada em memôria da menina. Na 
cerimônia, o pai, Raymond, leu 
uma lista que Cecilia tinha escrito 
na escola sobre o que gostava de 
conquistar na vida. A lista incluia 
um pedido para que nâo houvesse 
mais guerra e para que toda a gente 
pudesse ser amiga dos animais. 

Simplesmente a Mais Quente ^ 

ENTREGAS AO 
DOMICILIO em novo 

SACO TÉRMICO! 

Tel.: (416) 439-0000 

6ripe das Aves em 
British Coiumbia 
Um empregado da 
Agência Canadiana de 
Inspecçâo Alimentar 
poderâ ser o primeiro caso 
canadiano de gripe das 
aves, segundo apurou 
ptvirtual.com. As autori- 
dades de saude da British 
Columbia, onde foi 
descoberto o caso, dizem 
que o homem contraiu o 
virus depois de ter estado em contacta corn 
galinhas mortas, enquanto inspeccionava 
um aviârio em Fraser Valley. Esta âréa de 
British Columbia jâ testemunhou quatro 
surtos de gripe das aves, o que levou ao aba- 
timento massivo de galinhas e perus como 
medida de prevençâo para evitar a doença 
O Dr. Perry Kendall, do departamento de 
saüde da British Columbia, disse nâo haver 
outros casos de gripes das aves naquela 

provincia, nem no resta do Canadâ. 
A variante da gripe das aves, descoberta 
em B.C. é a do virus H7N3, diferente do 
virus que criou o surto responsâvel pelo 
morte de mais de vinte pessoas nalguns 
paises asiâticos. Para Kendall, esta vari- 
ante descoberta na British Columbia nâo 
représenta nenhum perigo para os 
humanos, apenas causando pequenas 
infecçôes. 

Governo lança desafio “de 
uma tonelada” 
o governo federal pediu a todos os 
canadianos para reduzir os efeitos da 
poluiçâo no ambiente, uma tonelada 
cada ano. As autoridades jâ afirmaram 
que o montante représenta cerca de 20 
por cento do efeito de estufa gerado por 
cada canadiano através das actividades 
diârias, tais como a conduçâo de carros 
e o aquecimento de casas. Segundo 
apurou ptvirtual.com, o ministre federal 
do ambiente, David Anderson, disse 
que “os canadianos jâ demonstraram 
vârias vezes que estâo prontos a desem- 
penhar um papel de liderança na pro- 
tecçâo do ambiente”. Por sua vez, o 
ministre dos recursos naturais, John 
Efford, afirmou que “para o Canadâ 
poder enfrentar as mudanças climatéri- 
cas efîcazmente, todos têm que partici- 
par activamente em todo o processo”. 
No sitio da internet sobre o “Desafio de 
Uma Tonelada”, o governo apresentou 
uma lista corn uma dezena de sugestôes 

a seguir para diminuir as mudanças cli- 
matéricas, reduzir a poluiçâo e conser- 
var a energia. Entre as muitas recomen- 
daçôes, o governo apela para a utiliza- 
çâo dos transportes pùblicos com mais 
assiduidade, diminuir a utilizaçâo de 
uma pessoa por carro, utilizar termostâ- 
tos programâveis e isolar devidamente 
as janelas. 
Outras medidas, tais como o verificar a 
pressâo de ar nas rodas para diminuir o 
consume de combustivel e guardar a 
âgua da chuva para regar os jardins, 
poderâo fazer uma enorme diferença a 
longo prazo, segundo defendem os 
ambientalistas. 
O Canadâ, juntamente corn mais de 
cem outros paises, ratificaram o 
Protocole de Kyoto, um acordo interna- 
cional para reduzir os efeitos de estufa 
no ozono. No entanto, o tratado nâo 
poderâ entrar em vigor até que outros 
paises aceitem as suas condiçôes. 

Foto da semana 

Vista gérai da reproduçâo feita corn legos do 
estâdio da Luz onde vai decorrer a final do Euro 
2004 em exposiçâo num centro comercial do 
Montijo. A réplica mede 4,5 metrosxl,5 metros. 
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Madeira Club, despedidas e regresses 
No passado Sâbado, teve lugar 
na sede-social do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, uma festa 
carregada de emoçâo: a despedi- 
da da anterior Direcçâo, lidera- 
da por Luis Bettencourt e a pre- 
sença dos novos Corpos 
Gerentes, liderados pelo regres- 
sado Joâo Abreu. 
Luis Bettencourt, bastante emociona- 
do, agradeceu a todos os directores que 
O acompanharam e que prosseguem na 
sua maioria, e aos voluntârios que tra- 
balharam com tantos sacrificios nos 
très anos dos seus mandatos. Pediu a 
todos que continuassem a dar o seu 
contributo à nova direcçâo e ao clube, 
ùnica forma de prosseguir e progredir. 
Fez votos também para que a Casa da 

Madeira continue a ser uma casa para 
todos, madeirenses, continentals, açori- 
anos e amigos. Luis Bettencourt anun- 
ciou O seu afastamento por uns tempos 
para descanso e devido à sua 
vida profissional e à sua idosa mâe a 
precisar dos seus cuidados, mas prome- 
teu voltar mais tarde para dar de 
novo O seu contributo. Entretanto, con- 
tinuarâ a participar nas festas na sede e 
no Madeira Park. Apôs o seu discurso 
de despedida. Luis Bettencourt foi ova- 
cionado de pé pelos présentés e, alguns 
deles, deixaram cair uma lâgrima mais 
rebelde. 
O jantar servido, corn o dedo do Luis 
Bettencourt, foi uma delicia. Depuis do 
jantar, houve variedades corn a pre- 
sença do Grupo de Dança Mista - 
constituido pelas meninas que actuam 

A Padaria 
Portuguesa 

VENEZIA BAKERY, 
desela uma boa 
Pàscoa a todos! 

•• 
K- ^ 

114 Ossmg^on Ave, 

Toronto, Ont. 

416-537-2914 

961 Ossing^on Ave. 

Toronto, Ont. 
416-535-1455 

m 

no Rancho Madeirense-, ensaiado e 
coordenado pela jovem e activa Melissa 
Miranda, uma jovem criada no seio do 
clube e que tem uma paixâo enorme 
pelas iniciativas dos mais pequenos. 
Melissa Miranda sonhou ser professora 
de dança e... eis que o sonho se tornou 
realidade. Depois da aulas, tomava 
conta de duas meninas, Michell e 
Elizabeth Ferreira, a quem ensinou a 
dançar e que hoje fazem parte do 
Grupo de Dança Mista, juntamente 
corn as colegas, Maggie e Stephany 
Pacheco, Rebeca e Chelsea Gomes, 
Kayla e Tânia Medeiros e Kyla 
Henerqres. A mâe de Melissa Miranda, 
o présidente Luis Bettencourt e seus 

pares, a directora cultural do Madeira 
Club Olivia Abreu, e todos os que fre- 
quentam o clube nutrem uma estima 
muito especial por ela e dâo-lhe toda a 
colaboraçâo possivel. Parabéns e 
muitas felicidades, Melissa Miranda. 
O fim-de-festa foi corn mùsica para dançar 
corn a presença do I^-Jülio Gouveia do 
Zip Zip que, como é hâbito, nâo deixou 
ninguém descansar. Um abraço ao Luis 
Bettencourt e todos os seus companheiros 
e o desejo para que Joâo Abreu e seus 
pares sejam muito felizes à frente dos des- 
tinos do Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre. 

Bernardete Gouveia 
(fotos de; Julio Gouveia) 

Dia das Mentiras - a grande VERDADE! 
Conserve energia tende em conta as novas tarifas de electrlcldade. 
A Toronto Hydro-Electric System 
Limited (www.torontohydro.com) 
chama a atençâo dos consumidores para 
duas alteraçôes nas novas tarifas da elec- 
tricidade com inicio em 1 de Abril de 
2004. Os aumentos têm por objective 
reflectir corn maior precisâo o custo 
actual da electricidade e encorajar a con- 
servaçâo de energia. 

As alteraçôes nas tarifas sâo as seguintes: 
-TARIFA DE ENERGIA. Os primeiros 
750 quilovâtios-hora de consume de elec- 
tricidade por mês, reflectidos na Tarifa 
de Energias" somarâo aproximada- 
mente $3. dôlares por mês. A nova tarifa 
sobe de 4,3 centimes por quilovâtio-hora 
para 4.7 cêntimos. 

Ao consume que exceda os 750 quilovâ- 
tios-hora sera aplicada a tarifa de 5.5 
cêntimos por quilovâtio-hora. 

TARIFA DE DISTRIBUIÇÂO. O con- 
sumidor médio da Hidro-Electrica de 
Toronto que consuma 1.000 KWh/mês 

agarâ mais 70 cêntimos por mês ou 
8.40 por ano para cobrir o novo aumen- 

to do Custo de Distribuiçâo. 

Aproximadamente 60% dos consumi- 
dores do Ontario consomem menos de 
1.000 quilovâtios-hora de electricidade 
jjor mês. 

Em resume, a partir de 1 de Abril de 
2004, quanto mais consumir mais 
pagarâ. Portante, mais do que nunca, 
entre em poupança de energia! 

Para informaçôes, os clientes da Hidro- 
Electrica de Toronto devem telefonar 
para o Centro de Cuidados 
dos Consumidores pelo nûmero: 
416 542-8000, ou visîtar a Web Site; 
www.torontohydro. com 
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Amigos de Charles Sousa 
prosseguem a caminbada 
O Grupo de Amigos de Charles Sousa, lid- 
erado pelos conhecidos membres da 
Comunidade Joâo Pedro Ferreira e Joe 
Pinto, realizaram no Europa Catering um 
almoço de angariaçâo de fundos para 
cobrir as despesas da campanha de 
nomeaçâo do Partido Liberal de 
Mississauga Sul e, para manter fundos em 
caixa, para as prôximas iniciativas de 
modo a ajudar Charles Sousa a atingir a 

Sousa perdeu por pouco mais de uma 
centena de votos, e contra um adver- 
sârio corn mais de 10 anos de serviço 
na area. Uma indicaçâo forte de que 
num future proximo é possivel o 
Charles Sousa conquistar o seu lugar 
na politica do Canada". 
Esta é a razâo mais importante para 
que os Amigos de Charles Sousa se jun- 
tem e continuem a seu lado na luta 

meta que todos pretendemos, ou seja, 
chegar corn a sua (nossa) voz a Ottawa. 
Charles Sousa, simpâtico, calmo, avesso a 
propagandas e elogios fâceis, agradeceu 
penhorado a confiança dos amigos e 
prometeu dar o melhor de si para poder 
compensâ-los do esforço despendido e, 
cada vez mais, corresponder ao que lhe 
pedem no futuro. 
Joâo Pedro Ferreira, entrevistado para 
FPtv, por Luis Fernandes, mencionou o 
facto de, nas eleiçôes em que Charles 
Sousa nâo conseguiu a nomeaçâo Liberal 
em Mississauga Sul, foram conseguidas 
2.000 assinaturas mas s6 cerca de 800 
estiveram présentes nas eleiçôes. "Charles 

pelo mesmo ideal. 
Destaque no almoço de Charles Sousa, 
para a presença do Cônsul-Ceral de 
Portugal, Dr. Artur Magalhâes, Joe 
Eustâquio (ACAPO), Ermidio Alves 
(FPCBP), Frank Alvarez (CIRV- 
fm/FPtv), Bill Moniz (OMNI 1), Ana 
Bailâo (bebbank), muitos comerciantes 
e industrials' e, naturalmente, famil- 
iares de Charles Sousa. Um almoço que 
foi quase como que um hino à uniào, à 
amizade, e aos interesses da 
Comunidade Portuguesa. 
Força, Charles Sousa! 

JMC 
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Canadiano acusade de and-terroHsmo 
Um cidadâo canadiano de 29 anos foi 
acusado de participar e facilitar activi- 
dades de um grupo terrorista. De acor- 
do corn a Real Policia Montada do 
Canada, e segundo apurou 
ptvirtual.com, Mohammad Momin 
Khawaja, residente em Otava, foi 
preso, segunda-feira, sob a lei anti-ter- 
rorismo. Segundo o comunicado da 
RCMP enviado aos meios de comuni- 
caçâo social, parte da actividade de que 
Khawaja é acusado poderâ ter ocorrido 
em Londres, na Inglaterra. 
Qasim Khawaja, irmâo do acusado, 
também fol detido, juntamente corn o 
resta da familia, e submetido a oito 
horas de interrogatôrio. Segundo 
informou, a policia quis saber se a casa 
tinha bombas armadilhadas corn 
explosives, quais eram os valores 
politicos e religiosos da familia e se 
escondia algum sentimento contra o 
ocidente. Qasim nâo deu detalhes 
sobre o interrogatôrio da policia ao 
irmâo Mohammad Momin Khawaja, 
designer de software, funcionârio corn 
contrato do Departamento dos 

Négociés Estrangelros. Um porta-voz 
do departamento disse que 
Mohammad foi contratado através de 
uma companhia privada e alnda nâo 
trabalhou em nenhum software confi- 
dencial. 
Qamar Masood, amigo da familia e 
présidente da Associaçâo regional 
paquistanesa-canadiana, disse tratar-se 
de um caso de identidade errada. A 
RCMP, por outro lado, disse nâo 
basear as investigaçôes “de individuos 
ou grupos em antécédentes religiosos, 
culturais ou raclais. As acçôes tomadas 
no inicio da semana foram baseadas 
em actividades criminosas ligadas à 
segurança nacional”. 
Qasim Khawaja nega que a familia 
tenha alguma ligaçâo ao terrorisme. 
Mahboob Khawaja, o pai do acusado, 
encontra-se na Arabia Saudita onde 
trabalha num institute politécnico. 
Mahboob jâ publicou varies numéros e 
ensaios criticos sobre a influência oci- 
dental na politica do Médio Oriente, 
desde que veio para o Canada, do 
Paquistâo, hâ mais de 30 anos. 

Policia descohrlu rode de crime orgaeizado 
As autoridades fizeram uma incursâo 
a, pelo menos, seis prédios, em Otava, 
como parte de uma missâo que visa 
desmantelar uma rede criminosa que 
opera no Canada e nos Estados Unidos 
da América. Um comunicado do 
departamento da policia de Otava ape- 
nas disse que “um esforço massive por 
parte das autoridades” atingiu uma 
organizaçâo criminosa que operava nos 
dois paises. Segundo o comunicado, “a 
Unidade Especial das Forças Policiais 
de Toronto fez parte de uma série de 

detençôes e buscas através da América 
do Norte a um grupo que lidava com 
ecstasy, marijuana e contrabando de 
branqueamento de dinheiro”. 
O grupo canadiano encarregue de- 
investigar o grupo operou sob o nome 
de Project Codi e utilizou os serviços 
da policia de Otava, da RCMP, da poli- 
cia provincial do Ontario e da Agenda 
Canadiana de Serviços Fronteiriços. 
Nos Estados Unidos, a missâo foi 
encarregue à agêneia de combate à 
droga. 
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Empresârios luso-canadianos asslnam protocolo 
corn os congénères de Brampton 
O acolhedor salâo do Restaurante 
"Nossa Casa", em Brampton, foi o 
cenàrio ideal para a assinatura do 
acordo entre o Présidente da 
Federation of Portuguese 
Canadian Business & Professionals 
e o Présidente da The Brampton 
Board of Trade, Ermidio F. Alves e 
Michael Collins, respectivamente, 
para que, de ambos os lados, haja 
uma maior aproximaçâo e oportu- 
nidades de uniâo e crescimento. 
Este acordo teve a presença do 

nâo poderemos aqui mencionar seus 
nomes. 
A cerimonia foi aberta pelo membro do 
Executivo da FPBCP, José Freire que, em 
breves palavras, falou sobre o aconteci- 
mento e apresentou os membros da mesa 
e os oradores da sessao. O Embaixador de 
Portugal, mostrou-se feliz com o acordo 
entre os empresârios locais, demonstrativo 
de uma vontade em conseguir mais e mel- 
hor para a Provincia e para Portugal. 
Seguiu-se o Présidente Michael Collins, 
sorridente e confiante, que nâo teve dùvi- 

Embaixador de Portugal em Ottawa, Dr. 
Joâo Silveira Carvalho, do Cônsul-Geral 
de Portugal em Toronto, Dr. Artur 
Monteiro de Magalhàes, e do Delegado do 
ICEP/Canadâ, Dr. Luis de Mora. Ainda, 
vârios membros do The Brampton Board 
of Trade Governing Council, e também da 
fundaçâo e ex-presidentes da FPBCP, Dr. 
Fernando Costa e John Santos, curiosa- 
mente, socios mimeros 1 e 2 da federaçâo. 
Naturalmente, mais elementos de ambos 
os lados foram chegando mas, as nossas 
obrigaçôes, nâo permitiram que contin- 
uâssemos até ao fim do convivio, portanto. 

das em dizer que tinha absoluta confiança 
no acordo e em ambos os executivos, até 
porque "jâ sou sôcio do Ermidio Alves hâ 
22 anos". Os beneficios para todos é 
notôrio. Segundo informou Michael 
Collins, "vivem em Brampton para cima 
de 400 mil portugueses por isso temos 
serviços informativos em português, tal 
como temos para as outras maiorias locais, 
informaçâo nas linguas Punjabi, Italiano e 
Françês". Depuis, para fechar, falou o 
Présidente Ermidio Alves, que salientou a 
importância do acordo que iam assinar 
para a Comunidade Portuguesa e 

Portugal, tal como para a cidade de 
Brampton. Os tempos evoluem e os 
empresârios nâo podem ficar sempre no 
mesmo patamar. Crescer com os tempos, 
crescer com as cidades! 
Sob aplausos e sorrisos, muitas 
fotografias e filmagens dos membros dos 
Orgâos de Informaçâo portugueses e 
canadianos, o acordo foi assinado por 
Michael Collins e Ermidio Alves. Um 
acordo que marca uma nova etapa na 
vida dos empresârios e profissionais por- 
tugueses no Ontario, nesta troca de 
serviços e experiências com os homens (e 

mulheres!) de négociés de Brampton. 
Na ocasiâo, para melhor ilustrar o acon- 
tecimento, registâmos a opiniâo do 
Embaixador de Portugal, de Michael 
Collins, de Luis Moura, de Ermido Alves e 
de John Santos e Fernando Costa, que 
foram jâ rodadas na FPtv, e que contamos 
transcrever na prôxima ediçâo de O 
Milénio. 
As nossas felicitaçôes aos responsâveis da 
FPCBP e da Câmara de Comércio de 
Brampton. 

JMC 

AGASADOBOM 
BAMIIUW 

VisRe-nos no 
3635 Cawthra Rd. Mississauga e Burnhamthorpe) 

905-270-3198 

Criamos fama 
pelo nosso peixe sempre 
fresco, de todo o mundo, 
incluindo uma enorme 
variedade de mariscos 
frescos e congelados, 

mercearias, etc. 

Especiais 
todos os dias 
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asctavc au... 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojomal O Milénio. 

Empresas angolana e brasileira 
estabelecem parceria no sector mineiro 

As empresas angolana 
Génius e brasileira 
Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) rubricaram 
em Luanda, um acordo de 
parceria no sector mineiro 
para desenvolver activi- 
dades de mineraçâo e 
desenvolvimento industrial 
em Angola, a partir de 
Julho deste ano. 
O entendimento, que prevê 
a realizaçào de pesquisas 
em âreas corn potencial 
para cobre, manganês, 
ouro, niquel e diamantes, comporta duas 
fases. A primeira inclui um estudo de via- 
bilidade e a segunda vai définir as âreas de 
exploraçâo. 
Ainda no âmbito do acordo, as duas 
empresas deverâo desenvolver estudos de 
pré-viabilidade para a produçâo de ferro 
primârio e de outros metais. 
No final da cerimonia, o présidente da 
CVRD, Roger Agenelli, disse que a nova 
parceria vai favorecer o desenvolvimento 
de um programa de pesquisa minerai e de 
aproveitamento industrial do vasto poten- 
cial angolano de gâs natural e energia eléc- 
trica. 
Para ele, os laços culturais e linguisticos 

que unem Brasil à Angola, aliados à 
larga experiência da CVRD em pesquisa 
geolôgica, vâo dar um diferencial impor- 
tante na busca de oportunidades de negô- 
cios em minerais. 
O présidente da Genius (empresa 
angolana de mineraçâo), Joâo de Matos, 
referiu que a parceria reflecte o primeiro 
passo no contributo que a sua empresa 
poderâ dar ao desenvolvimento do pais na 
criaçâo de postos de trabalho e no relança- 
mento da sua economia na Africa Austral. 
A companhia Vale do Rio Doce lidera o 
mercado mundial de minério de ferro, 
sendo responsâvel por 32, 9 por cento das 
exportaçôes deste minério por via 
transoceanica. 

iiree 

Tem serviço compléta de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 
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Manuel (Manny) 
Mendonça e o seu 
pessoal convida-os 

a visitar as suas 
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os seus serviços. 

Tel.: 1416) 534-3653 
Fax; (416) 534-0108 
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Moçambique: 

Durâo Barroso destaca papal de 
Portugal no desenvolvimento de 
Moçambique 
o primeiro-ministro português, 

Durâo Barroso, disse em Maputo 

que a sua visita a Moçambique 

ira permitir o lançamento de 

importantes projectos para o 

desenvolvimento do pais, 

numa pérspectiva que também 

interesse a Portugal. 

Durâo Barroso falava durante 

uma recepçâo à comunidade 

portuguesa residente em 

Moçambique e que juntou cente- 

nas de pessoas nos jardins da 

residência do embaixador. 

O primeiro-ministro sublinhou que 

as autoridades dos dois paises irâo 
manter "reuniôes de trabalho bas- 

tante sérias, orientadas para a 

resoluçâo de muitas questôes conc- 
retas", e destacou o "pragmatismo" 

do Governo moçambicano na 

resoluçâo de problemas concretos 

que afectam o seu povo. 

"O pragmatismo e a vontade em 

procurar resolver problemas concre- 

tos é um traço do comportamento 

do governo moçambicano", disse. 

Durâo Barroso apontou ainda 

Moçambique como um pais "espe- 

cial" para Portugal, no seio da 

Comunidade dos Paises de Lingua 

Portuguesa (CPLP), "que hoje trilha 

seguramente os caminhos do desen- 

volvimento". 

Cabo Verde: 

Apelo à reflexâo sobre 
àguas geradoras de riscos 
o ministro cabo-verdiano da 
Defesa e Assuntos 
Parlamentares, Armindo 
Mauricio, que tutela o sector 
da protecçâo civil, defendeu a 
necessidade de uma reflexâo 
mais profunda sobre a quanti- 
dade de âgua geradora de riscos 
e perigos tanto nas cidades 
como no campo. 
Ao intervir na abertura de uma mesa 

redonda consagrada à reflexâo sobre 

os "Riscos Hidricos" no arquipélago, 

Armindo Mauricio citou a cidade da 

Praia onde as pessoas fazem 

construçôes nas ribeiras e nas encostas, 

ou seja, em sitios onde, em caso de 

cheias provocadas por chuvas abun- 

dantes, se registam habitualmente aci- 

dentes corn alguma gravidade. 

"Dai hâ que haver um trabalho no sen- 

tido da prevençâo, ou seja, de levar a 

sociedade a entender que tem que evi- 

tar um conjunto de acçôes que podem 

pôr a vida das pessoas em perigo", aler- 

tou Armindo Mauricio. 

Représentantes de diversas instituiçôes 

governamentais e da sociedade civil 

participam neste forum cujos debates 

tiveram por base um documenta intitu- 

lado "Avaliaçâo dos Recursos Hidricos 

em Cabo Verde", elaborado pelo 

Serviço Nacional de Protecçâo Civil, e 

que pretende fazer O levantamento dos 

riscos e da vulnerabilidade ligados â 

problemâtica da âgua. 

O mesmo visa procéder a identificaçâo 

de riscos de origem natural e tecnolô- 

gica, bem como os mistos, em todo o 

territôrio cabo-verdiano, e conse- 

quentemente procura inventariar e 

sugerir medidas preventivas e correcti- 

vas, corn vista â minimizaçâo dos 

referidos riscos. 

Corn a realizaçào da mesa redonda 

procurou-se recolher subsidios para o 

aprofundamento deste estudo sobre as 

probabilidades da ocorrência dos 

riscos identificados e das suas possiveis 

conseqüências nas comunidades, infra- 

estruturas, meio ambiente, actividades 

econômicas e sociais. 
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Comunidade: 
Sàbado, dia 3 de Abril 
-Tarde das Crianças na Palmerston Public School, das llhOO ao 12h00, corn a pre- 
sença do MPP Rosario Marchese. Info: 416 603-9664. 
-Festa de despedida do conjunto Português Suave no Clube Português de 
Bradford. Presença de vârios conjuntos musicals. 
-Romaria Quaresmal na Igreja de Sâo Mateus, com saida da Igreja às 09h00 da 
manhâ. Informaçôes: 416 783-6721, ou 416 653-7191. 
-.240. Aniversârio do Graciosa C. Centre. Informaçôes: 416 533-8367. 
-Festa de aniversârio do Sporting Português de Toronto, na sede-social, corn 
jantar, variedades corn Flora e Rosete, da Operaçâo Triunfo 1, e baile. 
Info: 416 763-1707. 
-24o. aniversârio do rancho "As Tricanas", no Ambiance Banquet Hall. 
Info: 416 656-4124, ou 905 8464690. 
-Baile e eleiçâo da Miss Asas'2004, com som e luz TNT e variedades com Michelle 
Madeira. Info: 416 532-3649. 
-Festa de angariaçâo de fundos para a reparaçâo da Torre da Igreja de N. Sra. dos 
Remédios, da Povoaçâo, S.Miguel, no Renaissance Hall, com jantar e variedades: 
Steve Medeiros, Henrlque Cipriano, Island Girls, Jessica Amaro, Carlos Borges e 
O Carteiro. Informaçôes: 905 891-9840. 
-Jantar e baile no Vitôria de Setùbal de Torotno. Grâtis. Info: 416 5344417. 
-Baile do Folar no Angrense de Toronto. Info: 416 537-1555. 
-Noite de Fado no Centro Culture Português de Mississauga. Info: 905 286-1311. 
-Baile da Primavera no Lusitania de Toronto corn o Tropical 2000. 
Info: 416 532-3501. 

Domingo, dia 4 de Abiil 
-Assembleia Gérai da Casa do Alentejo de Toronto, corn inicio às IShOO. Eleiçôes 
para os Corpos Gerentes 2004/05. Info: 416 537-7766. 

Sàbado, dia 10 de Abril 
-Danças da Pâscoa da Festa do Imigrante, no Europa Catering, com abertura às 
18h00. Informaçôes; 416 533-0386. 
-Festa familiar da Pâscoa no Madeira Club. Jantar, arremataçôes e baile com o con- 
junto Santa Fé, Danças da Pâscoa à açoriana. Info: 416 533-2401, ou 656-5959. 

Domingo, dia 11 de Abril 
-Festa da Pâscoa do Arsenal do Minho no Lithuanian Hall, corn almoço às 12h30. 
Haverâ Bençâo Pascal. Baile corn DJ. Info; 416 5884438. 
-Festa da Pâscoa da Associaçâo Migrante de Barcelos, corn visita pascal e o beijar 
da Cruz. Folclore e baile. Info; 416 652-6354. 
-Jantar da Pâscoa e coroaçâo da Rainha D. Isabel da Associaçâo de Sâo Miguel 
Arcanjo, em Hamilton. Variedades corn Marc Dennis e José Câmara, corn som do 
EJ Johns Searvice. Info: 1 905 527-8786. 
-Almoço e bençâo Pascal da Casa Cultural de Vila do Conde no Europa Catering. 
Variedades corn Nancy Costa e Steve Vieira e baile com o Crazy Sounds EJ. 
Réservas. 416 533-8767. 
-Festa da Pâscoa da Casa dos Poveiros de Toronto, na Igreja da St. Clair, 1118 St. 
Clair Geste, com inicio às 12h30. Apresentaçâo dos novos Corpos Gerentes. Baile 
e variedades. Info: 416 588-1797. 

Quarta-feira, dia 14 
-Actuaçâo de Mariza no Teatro Winter Garden, 189 Yonge St,, em Toronto. 

> Sàbado, dia 17 
-Noite de fado na Casa do Alentejo de Toronto. Os fadistas que queiram partici- 
par serâo acompanhados por Manuel Moscatel e Tony Melo. Info: 416 537-7766, 
ou 537-8574. 
-Festa dos Finalistas da Escola Portuguesa de Hamilton, no salâo da Igreja de 
Sta.Maria. Baile com o conjunto Jovem Império. Info: 905 527-7918. 

Domingo, dia 18 
-Jessica Amaro apresenta o seu ultimo trabalho gravado no Oasis Convention 
HaU, corn inicio às 13h00. Informaçôes e réservas: 905 549-8072. 
-Baile dos Seniores e aniversârio do Grupo Coral e Rancho Folclôrico do Amor da 
Pâtria. Depois do almoço haverâ variedades e baile. Info: 416 535-2696. 

Sàbado, dia 24 
-Noite de Gala no Vasco da Gama de Brampton, com inicio às 19h00. Jantar, 
entrega de Certificados de Mérito a Profissionais e Voluntârios, e Boisas de 
Estudo aos jovens lusos de Brampton. Informaçôes e réservas, contacte Lurdes 
Amaral: 416 867-6548. 

José Soares da Rosa 
8/04/1915 - 27/03/2004 
Jacinta da Rosa Costa e restantes 
familiares, agradecem a todos quantos 
estiveram présentes no ultimo adeus 
ao seu extremoso pai José Soares da 

Rosa, falecido no paâsado dia 27 de 
Março, aos 89 anos de idade, natural 
de Arcos de Valdevez, Minho. 
Paz à sua aima. 

■UKK CÜWIAC PONTIAC 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo on usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

©ŒWLPSÊ um (sawA 
A®I)WÏÏ[C(EaWŒKnjtDS3 

ADDISON PASCOA 
Devido ao sucesso da ultima venda a Addison 
leva a efeito o grande saldo da Pascoa no 832 

da Bay St. junto a College até ao dia 10 de Abril. 

Excelentes descontos 
nos modelos de 2004. 
Exemple: adquira um 
Pontiac Sunlîre novo 
por apenas $10,900.00. 
Descontos idênticos 
nos restantes modelos 
da Pontiac, Chevrolet, 
GMC, Buick e 
Cadillac. 

/Receba ainda um minimi 
de $1,000.00 em troca do 
seu carro mesmo que 
este seja velhinho. 

Excelente variedade de 
carros usados com garantia 

de fabrica e com juros a 
partir de 1,9% sem fazer 
pagamentos até Agosto 

deste ano. 

Tudo isto s6 com losé da Costa o Addison on Bay. 
416-064-3211. Havorà amOndoas para todos!! 

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

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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No Arsenal do Minho ha sempre testa 
Mesmo continunado sem a sua 
sede devido ao incêndio que a 
destruiu no passado ano, os 
responsàveis do Arsenal do Minho 
de Toronto nâo param e mantêm 
bem viva a chama que os anima 
desde a primeira hora. Desta feita, 
trouxeram até nos as jovens Flora 
e Rosete, conhecidas pela sua par- 
ticipaçâo no prog^ama "Operaçâo 
Triunfo 1", e que deram grande 
animaçâo à festa do passado dia 27 
no Dimdas Banquet Place, em 
Toronto, e no Domingo, dia 28, em 
Kingston. 
O Dundas Banquet Place encheu por com- 
plete. A sala vibrou corn as actuaçôes das 
jovens Flora e Rosete. Flora, de 20 anos de 
idade, natural de Barcelos, canta desde 
pequena, mas sô em 2003 começou a actu- 

ar profissionalmente. Roseta, de 28 anos, é 
natural do Algarve. Começou a sua vida 
profissional juntamente corn Flora, desde 
a Operaçâo Triunfo, mas jâ cantava ante- 
riormente em restaurantes, hoteis e bares, 
para migrantes e turistas. 
Depois destas actuaçôes em Toronto e 
Kingston, iniciativa do Arsenal do Minho 
de Toronto, as jovens e bonitas Flora e 
Rosete vâo participar na festa de aniver- 
sârio do Sporting Clube Português de 
Toronto, Sâbado, dia 3 de Abril, na sede- 
socicil do clube "leonino", corn o jantar a 
ser servido pelas 20h00. 
As nossas felicitaçôes aos arsenalistas de 
Toronto pela iniciativa de trazerem duas 
jovens artistas de Portugal, e por nunca 
desistirem das suas organizaçôes, mesmo 
remando contra a maré. 

Bemardete Gouveia 

A Sata Express agora coin voos 
para Lisboa, Portp, $aro, Ponta 

Delgpda e Terceira nos 
moderttos Airbus JtsiO/SOO 

da Sata International. 

Marque ^ a sua viagem 
para#Verâo. 

Exija Sata você merece. 

Prefir.. .. SATA EXPRESS, 
contacte O ?eu cngenie Je v\aQens 

pava veçewav a çua paçça^em. 

SEXniHAS 
ponFeLoRa 

Para nâo morrer de fome 

Mancharia o meu nome, 

Se fosse essa a soluçâo 

Penso que nâo mataria 

Mas jamais hesitaria 

Quando fazemos amor 

Por afecto e corn ardor 

Nâo é pecado, îsso nâo 

E s6 nos arrependemos 

Se o acto que cometemos 

Roubax um naco de pâo 

***** 

Sei que arriscaria a vida 

Se visse como perdida 

A vida dum filho meu 

E embora pareça estranho 

Trocava tudo o que tenho 

Por um simples beijo teu.. 

Foi por prostituiçâo. 

***** 

Acredito nas pessoas 

Penso que todas sâo boas 

E engano-me afinal 

- Sera por ingenuidade?... 

- Sera por nâo ter maldade?.,. 

Nâo!... E estupidez natural. 
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“0 aue foi importante apui foi o dotar o banco corn os meios 
para poder trabaihar corn a comnnidade mais jovem” 
declaraçâo do Dr. Pedro Belo 
Destacando-se como uma das instituiçôes 
comunitârias que mais apoia os projectos 
em prol da juventude, o bcpbank é um dos 
patrocinadores do projecto “On Your 
Mark”, um projecto cujo objectivo é poder 
ajudar os alunos luso-descendentes a 
melhorar o seu aproveitamento escolar. O 
présidente e CEO do bcpbank, Pedro Belo, 
deslocou-se dos Estados Unidos da 
América para estar présente no jantar de 
angariaçào de fundos do projecto, organi- 
zado, a semana passada, pela Academia do 
Bacalhau de Toronto. 

Ana Femandes - Como présidente e 
CEO do bcpbank, deslocou-se dos Estados 
Unidos da América para participar neste 
jantar de apoio a um projecto, do quai o 
bcpbank é patrocinador em parte. Quai a 
importância que vê nesta iniciativa? 
Dr. Pedro Belo - A importância é critica 
porque a formaçâo da juventude da luso- 
canadiana tem muito a ver corn o nosso 
projecto para o Canada, alias tem a ver 
corn o nosso projecto para todas as comu- 
nidades portuguesas, porque nâo s6 é o 
futuro dos nossos jovens, como também é 
um mercado de clientes naturais e colabo- 
radores para o banco. Nos sempre temos 
visto a excelência académica como factor 
critico de êxito no meio empresarial e na 
formaçâo politica. 
A. Femandes - No entanto, os projectos 

do bcpbank vào além de apoio financeiro a 
projectos como o “On Your Mark”. A cam- 
panha “Vai ao Rock in Rio-Lisboa” é outra 
aposta do banco. 
Dr. Pedro Belo- É muito importante 
para o bcpbank aproximar-se dos jovens. 
Essa campanha aproveita o facto de se 
realizar em Lisboa este importante festival 
internacional e nos estamos a dar a opor- 
tunidade a um grupo muito alargado de 
jovens de estar présente, através de um 
sorteio que iremos realizar em Toronto, 
dentro de quinze dias. Portante, este é um 
projecto de apoio mais alargado aos jovens 
portugueses de Toronto. 
A. Femandes - Que outros projectos 
tem o bcpbank para o Canada? 
Dr. Pedro Belo - Na América do Norte, 
onde incluimos o Canada, como é ôbvio, 
iremos abrir mais sete balcôes. Aqui no 
Canada, estamos numa féise de consoli- 
daçâo. O que foi importante aqui foi o 
dotar o banco corn os meios para poder 
trabaihar corn a comunidade mais jovem. 
Foi um investimento muito grande que 
passou por reformar as estruturas que o 
banco tinha. Como nos concentrâmos 
nesse projecto, nâo abrimos tantos balcôes 
agora. Portanto, convertemos os sistemas, 
lançâmos o internet banking e temos uma 
campanha do crédito à habitaçâo muito 
agressiva, corn custos, como é ôbvio, mas 
que visa dar a hipôtese, especialmente às 

camadas mais jovens, de comprarem agora 
porque temos as taxas de juro mais baixas 
do mercado. 
A. Femandes - Como consegue o bcp- 
bank apresentar essas taxas de juro tâo 
baixas? 
Dr. Pedro Belo - Uina aposta no merca- 
do jovem. É um investimento que estamos 
a fazer, juntamente corn outras iniciativas. 
A. Femandes - Para finalizar, o que 
gostaria de dizer à comunidade portugue- 
sa de Toronto? 

Dr. Pedro Belo - O bcpbank - e creio 
que as pessoas jâ se aperceberam dessa 
realidade - é um banco que herdou um 
trabalho muito bom que jâ tinha sido 
feito corn a comunidade portuguesa mais 
estabelecida, pois tratava-se da primeira 
geraçâo. Agora, queremos ser o banco dcis 
geraçôes mais novas. Portanto, corn todo o 
investimento que temos feito, gostava que 
as pessoas experimentassem os nossos 
serviços e estou convencido que vâo gostar. 
Obrigado por tudo. 

As nossas taxas de juro para 
crédito à habitaçâo desceram 
além das suas expectativas! 

4 anos: 3.99% APR 

5 anos: 4.20% APR 

Se pensa que uma casa esté além das suas possibilidades, venha visitar-nos. Vai ficar 
surpreendido corn a competitividade das nossa taxas de juros que tornarâo a sua 
experiência de compra de casa tâo simples e agradével. Deixe de pagar renda a 
outros e comece a criar, ainda hoje, valor para si numa casa que poderé chamar sua. 

www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp 
Taxas fixas, sem oKào da reamboiso antacipado, am vigor no dia 26 de Março da 2004. Ofarta revogâvel a sujaita a altaraç&o 
sam aviso prévio. ArR - Taxa de Juro Anual. 

bcpbank 
* «   ■ DcyiinP iTic opccoKCi 
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lUSOlOGIAS 
Uma no cravo, outra na... rosal 

A cerca de très se- 

manas das comemo- 

raçôes dos 30 anos da 

revoluçâo dos cravos, 

decidî dedicar um pouco 

de cada uma das prôxi- 
mas crônicas a essa 

histôrica data. 

De resto e porque a 

distância temporal nâo é 

ainda sufidente para 

falarmos de 1974 sem 

sermos, de uma forma 

ou de outra, parciais, a u6s que o 

vivemos directa ou indir.ectamente, 

como espectador esperançoso ou 

como actor interveniente. 

Corria o ano de 1973, quando o 

entâo présidente da Repùblica do 
sistema deposto, Américo Tomâs, 

condecora o General Antonio de 
Spinola corn o colar da Ordem do 

Infante D.Henrique, pensando 

assim acalmar os ânimos exaltados 

que a publicaçâo do livro «Portugal 

e o Futuro» de Spinola havia levan- 

tado. «...um ex-menino da Luz, que 
atingiu os pincaros da fama...», diria 

o caduco Américo Tomâs durante a 

cerimônia. O «golpe» de relaçôes 

püblicas nâo resultou. A luta conti- 

nuou e meses depois o «Estado 
Novo» passava à Histôria e ao p6 

das prateleirâs bibliotecârias. 
Quase meio século havia dura- 

do o regime autocrâtico salazarista. 

Repùblica, nunca o foi, pois que este 

sistema subentende-se democrâtico. 

Depois de oito séculos de 

monarquia absoluta, Portugal tenta, 

em 1910, entrar num sistema livre 

sem o conseguir, até que Salazar 
toma o poder nos anos vinte do 

século XX e sô em 1974 Portugal 
consegue tentar um regime ver- 

dadeiramente democrâtico. 

Apesar das tentativas do 

Partido Comunista e de uma esquer- 

da radical, de tomarem o poder 

novamente pela força e implementar 

nova ditadura de esquerda, o povo 

conseguiu, a partir de 1976, entrar 

num ritmo salutar, respi- 

rando a liberdade îndis- 

pensâvel dos grandes 

passes em direcçâo ao 

futuro moderno, por 

entre as nâçôes igual- 
mente livres, prosperan- 

do em conjunto no seio 

das grandes organiza- 

çôes, deixando o «orgu- 

Ihosamente sô» do hâ 

muito estéril sistema 

anterior. 

O mês de Março, anunciador 

da Prlmavera, foi igualmente impor- 

tante hâ trinta marços atrâs, quando 

os militares começaram o movimen- 

to das Caldas da Rainha, prenunci- 

ador da Primavera abrilista que nos 
haveria de trazer o verâo democrâti- 

co dias depois, em Abril. 
As novas geraçôes muito 

devem àquela que lhes abriu os 

atalhos ingremes, em direcçâo à 
estrada para a Liberdade que hoje 

vivem. Foram tempos dificeis. 

Hoje, trinta anos passades, os 
jovens perguntam-me que magia 

especial contem essa histôria do 25 

de Abril de 1974. Respondo-lhes que 

um sonho sô é explicâvel quando 

vivido. Hâ colsas que nâo se sentem 
em palavras. Hâ que passâ-las. E 

como ser pai ou mâe e um filho ou 
filha nasce. Pegamos neles pela 

primeira vez e sentimos o que nâo se 

explica. Sente-se e pronto. 

Assim foi a revoluçâo dos 

cravos. O povo viu nascer a sua filha 

- a Liberdade. Tomou-a ao colo pela 

primeira vez. Abraçou-a e chorou de 

comoçâo, de alegria, de esperança e 
de profundo e sincere sentimento de 

amor para corn ela. É indescritlvel. 

Assim foi Abril de 1974. 

Bern hajam os intervenientes 

directos. Aos que jâ partiram, home- 

nageamo-los corn a nossa lem- 

brança. Para os que ainda restam, 

vai a nossa profunda e sincera admi- 

raçâo e respeito. Eles merecem o 

melhor que hâ em nôs. 

LusoUt^as ' fi(itmaü.com 

^ leituras ^ 
Palma da mâo * Cartas * Bola de Cristal * Horôscopo 

Por Mrs. De Anna 
Lê o seu futuro na palma da mâo e em cartas. 
Ela foi escolhida para assistir pessoas corn problemas e 
tem ajudado muita gente de todas as categorias sociais 
corn os sens problemas de Amor, Casamento, Negôcios 
e Saùde. Nenhum problema, quer ele seja grande ou 
pequeno, fica por resolver. 

Para uma consulta telefone: 

416-603-7755 
447 Bathurst Street. 

(a sul da College) 

"Envergonhar" o Governo 

îickrts for fte main evening draw can lie preha^d separie^ % 
for ® each. Piroeds will benet PuPlito Canadas program in Brazil. IMi 

Os professores con- 
tratados estâo 
descontentes corn o 
Executive de Durâo 
Barroso. E vâo 
mostrâ-lo nâo sô aos 
portugueses, mas ao 
Mundo inteiro. Ou 
melhor, a quem vier 
a Portugal na altura 
do Euro 2004. 
Para "envergonhar" o Governo, os 
professores vâo aproveitar os jogos 
do campeonato europeu de futebol 
para distribuir folhetos a fazer 
referêneia ao numéro de analfa- 
betos em Portugal e ao numéro de 
docentes desempregados. 
A medida foi divulgada no final de 
uma reuniâo dos membres das comis- 
sôes de luta dos docentes contratados 
e desempregados de toda a Regiâo 
Centro. Os professores reuniram-se 
para analisar a proposta de alteraçôes 
apresentada pelo Ministério da 
Educaçâo, que visa fazer alteraçôes ao 
regime legal da celebraçâo de con- 
tratos. 
O coordenador do Sindicato de 
Professores da Regiâo Centro, Mârio 
Nogueira, acusa o Governo de 
quere retirar "o pouco que os profes- 
sores contratados e desempregados 
tinham". 
O responsâvel referia-se ao tempo 
minimo de contrato de um mês para 
cinco dias e acabando corn a prorro- 
gaçâo dos contratos de substituiçâo 
até 31 de Agosto quando os substitu- 
tes este]am a trabalhar até 31 de 
Maio. 

Em Coimbra, os 
professores estarâo 
nos jogos 
Inglaterra - Suiça 
(17 de Junho) e 
Suiça - França (21 
de Junho), em 
Leiria no Croâcia - 
França (dia 17 de 
Junho) e em Aveiro 
no Holanda 

Repùblica Checa (19 de Junho). 
"Esta boa ideia foi-nos dada pelo 
ministro Arnaut, que dizia que nâo se 
aproveite o Euro para fazer exigêneias. 
Se veio apelar a que nâo se fizesse, é 
porque deve ser boa ideia fazê-lo", 
referiu o dirigente sindical em 
declaraçôes à agêneia Lusa. 
Ficou também decidido fazer uma 
manifestaçâo na primeira visita do 
primeiro-ministro ou do ministro da 
Educaçâo à Regiâo Centro, para "dizer 
que basta de desrespeito, de mau trata- 
mento a quem jâ tem tâo pouco". 
Caso o Présidente da Repùblica 
Jorge Sampaio passe pela regiâo 
durante a presidência aberta dedi- 
cada à educaçâo, que se vai realizar 
de 4 a 7 de Maio, vâo solicitar-lhe 
uma audiência. 
Os membros das comissôes de luta 
deslocaram-se a pé ao Governo Civil de 
Viseu, onde entregaram uma moçâo 
intitulada "Governo comemora o 30° 
aniversârio do 25 de Abril ameaçando 
os professores e educadores contrata- 
dos corn o regresso ao tempo do fascis- 
mo", ao apresentar um projecto de por- 
taria que "é um ataque sem precedentes 
aos mais elementares direitos". 
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A trip home now departing 
from your living room. 

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

the cable you already have. Featuring FPTV, 

Cal! us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique mutticultural programming 

* ' ., - V' 4c ' 

©safiiïâi© (ââSIÎJl ©giosa a ©afesi IDigtell 

Joraal da none - P a 6* fein às I9h00 
Tribuna do Cidadâo - 3* feira às 20h00 
Sam frontelras - 3* às 20h30 
Haia Sadda - 4* feira às 20h00 
Bancada Oentral - 5* feira às 20h00 
Faia Brasii - 6’ feira às 20b00 
Bfricando - 6* feira às 20h30 
Teienovef a 0 Joga - 2’a 6’ àsl4hl5coni 
rapefiçân às 2lb00. 
Tefenovefa Sangue do men Sangue - 2* a 6‘ às 
2f fi45 com repefiçâo no dia seguime às 13fif 5 
loia da Miisica - Bomingo às 19hgo 
a mutto mais.. 

Atençâo Clubes, Associaçôes e Paroquias 
Entrem em contacto com FPtv onde podem promover 

todos os dios os vossos octividodes. 
Enviem os informoçôes via fax: 
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®e0/à/€ira 
HAïR CARE SYSTEMS ®TM 

Prodiitos Natunus* Resultados Semacîonaîs! 
MAO PERÇA 

MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

TEMPC. 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâol 

•Psorlase 
•Eciema •Rosâcea 
•Herpas-lùster 
•iscarlaçëes 
•Feriaas aes làbles 
•Âcae •Verragas 
•Dasealaraçâa ëa gala 

•galbas 
•Qaalaiaëaras 
•Marëiaalas ëa abalbas a lasactas 
•Pala caailcbasa, saca a ascaaiasa 
•garas articalaras a aiascalaras 
•Pé ëa atlata 
•Farüacalas 
•Cartas a arraabëas 

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

ESTA A PERDER CABELO, OU 
JÂ PERDEU A MAIOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 

•QueHade 
cabelo 

•Seboneia 
•Psonase 
•Caspa 

Proporcionaxnos aJimentaçâo, nutrientes, pturiGcadores e 
estimulantes para revitalixar o couro cabeludo e cabelo. 

A SUA CONSUimi 

De Oliveira 
Hoir Care Systems 

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

www.deoliveirasystems.com 

^ 2001 New York- International Gold Award for Excellence and 
Business Prestige 

2002 Brussels - EuroMarket Award 2002 for Outstanding Business 
Performances and Managerial Achievements while Adapting 
International Standards 

2002 Paris- International Platinum Star Award for World Quality 
Commitment 

2003 Geneva - International Diamond Star Award for Quality 

2003 London- International Quality Diamond Crown Award 
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SAUDE EM SUA CASA 
DORES DE CADEÇA 

A dor de cabeça é uma queixa 

vulgar, por vezes sô um pretexto ou 

desculpa para evitar situaçôes ou 

obrigaçôes desagradâveis; mas pode 

ser também um sintoma de doença 

cerebral grave, a necessitar cuidado 

urgente. Na grande maioria das vezes 

as dores sâo causadas por stress, 

ansiedade, falta de dormir, ou por 

depressâo nervosa. A insônia, um 

sintoma muitas vezes associado à 

ansiedade e depressâo, pode ser uma 

causa e também uma consequência 

de dores de cabeça. A situaçâo de 

stress, causadora de ansiedade, pode 

originar contracçôes dos müsculos â 

volta do crânio e pescoço. Estas con- 

tracçôes dolorosas originam a grande 

maioria das dores de cabeça que, 

embora tendam a ser recorrentes e 

persistentes, sâo sempre benignas. 

Muitas vezes as dores sâo cau- 

sadas por doença degenerativa nas 

vértebras do pescoço, consequência 

do desgaste da idade. As caries e 

outros problemas dentârios incluin- 

do O tratamento correctivo corn 

aparelhos de arame, as lesôes 

traumâticas, as doenças dos olhos, a 

sinusite, e a artrite degenerativa da 

articulaçâo maxilar, sâo também 

causas frequentes de dores de cabeça. 

A hipertensâo, sobretudo quando a 

tensâo arterial estâ bastante alta, 

pode causar dores de cabeça; contu- 

do, a maioria dos hipertensivos nâo 

têm dores de cabeça, tonturas, ou 

qualquer outro sintoma. 

A enxaqueca, uma doença cau- 

sada por instabilidade nos müsculos 

da parede das artérias cerebrals, é 

uma dor episôdiça que ataca sô um 

lado da cabeça. A instabilidade vas- 

cular produz contracçâo seguida por 

dilataçâo das artérias corn mudança 

do diâmetro e calibre destes vasos 

nas meninges; a tracçâo destas mem- 

branas que envolvem o cérebro 

estimula os nervos sensoriais causan- 

do uma dor aguda e pulsâtil, muitas 

vezes bastante violenta. Antes da dor 

de cabeça começar alguns sofredores 

têm sintomas visuais, ou viscerais, 

incluindo manchas escuras na vista, 

ou nausea e vômito. Os ataques 

podem ser originados por mudanças 

de tempo, sol, luzes intensas, stress, 

relaxaçâo depois de trabalho intensi- 

vo, fins de semana, medicamentos 

vasodilatadores, uso de certas comi- 

das e condimentos, mudança na roti- 

na diâria, falta de café em pessoas 

corn O hâbito, etc. Algumas pessoas 

sâo muito susceptiveis à enxaqueca, 

sobretudo se os seus ascendentes 

familiares sofreram das mesmas 

dores; outras sô rara- 

mente tem ataques; mas 

para a grande maioria da 

populaçâo a enxaqueca é 

inexistente. Quando os 

ataques sâo frequentes, 

mais do que duas ou très vezes por 
mês, é aconselhâvel tratamento médi- 

co preventivo; quando sâo menos fre- 

quentes é preferivel o uso de medica- 

mentos para abortar os ataques, ou 

para fazer diminuir o sofrimento. A 
intensidade da dor e resposta ao 

tratamento é variâvel, mas muitas 

vezes a enxaqueca é tâo forte que, 

mesmo corn os analgésicos mais 

potentes nâo se consegue dominar. O 

medicamento para abortar a 

dor deve ser tornado o mais cedo pos- 

sivel, preferivelmente ainda antes da 

dor pulsâtil começar, para dar efeito. 

Hoje, corn a descoberta de medica- 

mentos potentes, especificos para 

abortar ataques de enxaqueca, a vida 

pode ser muito mais confortâvel e 

produtiva para muitos sofredores. 

Uma dor de cabeça pela 

primeira vez numa pessoa corn mais 

de quarenta anos de idade, ou 

que nâo sofra habitualmente desse 

problema, deve ser sempre considera- 

da como possivel sinal de doença 

séria, sobretudo se acorda do sono. 

ou é agravada corn exerci- 

cio e movimento. Para 

além do exame neurolôgi- 

co, a medicina moderna 
tem hoje, à disposiçâo do 

homem, sistemas de 

imagem computorlzada* capazes de 

detectar lesôes minüsculas no interi- 

or do cérebro. Màquinas fantâsticas 

ao serviço do homem. Mas nâo de 

todos! Infelizmente sâo utilizadas 

tantas vezes sem necessidade por 
quem tem dinheiro, e nâo servem 

bem o pobre que a pensar na luta 

pela vida nem se lembra da doença. 

Também a vida amarga pode 4ar 

dores fortes de cabeça! 
* Existem duas técnicas de 

imagem computorlzada: A tomo- 

grafia axial computorlzada (T.A.C.; 

em inglês C.A.T.) que utiliza ima- 

gens mùltiplas paralelas no piano 

sagital (da frente para trâs) para dar 

uma imagem interior do cérebro, e a 

imagem de ressonâncià magnética, 

(I.R.M.; em inglês M.R.E) que utiliza 

imagens mùltiplas paralelas em dois 
pianos, sagital e transversal, dando 

uma melhor resoluçào. 

( Este artigo foi extraido do livro 

SAÛDE NO CICLO DA VIDA publi- 

cado pelo Dr. César Cordeiro ) 

a ^ 
jg^Aiengao composliorot amores e iMemreies. 

O jà tradicional e indisnensàvel "Festival da 
Oançâo CIRV2004''. val ter luoar na FPtV 

Como hàbitualmemte, os membros de Jim vâo estât distribui- 
dos nos esbidios da FPtv (Juti Principal) e também em 

R—Â—D—i—5 f'yyi 9 varias cidades do Ontàrio como tem sido a pràtica nos 
INTERNATIONA J ToW« anteriotes, 
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f&mi 
KEMAX ESTATES 

Honestidade e eficiência 
na compra e venda da 

sua casa. 

TEL: 416-656-3500 

Labatt Brewers 
Fabricante da cerveja Carlsberg, 

a cerveja dos portugueses 

Downisown 
Lumber 

& Building Supplies co. 
www. downtownlumber. com 

TRES LOJAS COM TUDO EM MATERIAIS E 
AJLUGUER DE MAQUINAS PARA A CONSTRUÇÂO 

172 Ossington Ave., Toronto 
Tel.: 416-534-3347 e 416-532-2813 Fax: 416-532-6040 

9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 416-532-4356 Fax: 416-588-8788  

393 Sorauren Ave., Toronto 
Tel: 416-533-8591 Fax: 416-533-3862 

^azak fDaclmco 
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Présidente de Geverne Regienal des Açeres recebeu e 
embaixader de Canada em lisbea 

Patrick Pansot e Carlos C&ar. 

O présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, recebeu em 
audiência, o embaixador do Canada 
em Lisboa, Patrick Parisot. 
No final do encontro, que decorreu 
no Palâcio de Sant’Ana, em Ponta 
Delgada, o présidente afirmou que 
no encontro se falou do interesse da 
Regiâo no estreitamento das relaçôes 
corn o Canada, pais onde reside uma 
importante comunidade açoriana e 
que se encontra nas nossas priori- 
dades, no que respeita à expansâo do 

seu mercado turistico para os Açores. 
Acentuou, mesmo, que jâ existe uma 
ligaçâo aérea durante todo o ano 
para Toronto, e ainda uma outra, a 
partir de Montreal, durante a época 
alta. 
Segundo o présidente do Governo, 
tem-se procurado incentivar o inte- 
resse pelo destino Açores, através de 
acçôes promocionais que estâo a 
decorrer no Canada, corn agrupa- 
mentos de operadores canadianos, no 
sentido de permitir que a Regiâo seja 

“Serviço e Resultadosl" 

Independently owned and operated 

for sale at 259,000 
and sold for 365,000 

blurb- renovators or builders dream 68 by 120 
lot 3 bedroooms all hardwood floors. 

MIKE MARQUES 
Sales Representative 

BUS: 416-232-9000 
Fax: 416-232-1281 

1 East Mall Cres., Toronto ON, 
mmarques@trebnet.com 

parte intégrante de um destino multi- 
ple com origem no Canada. 
Este mercado, no entender de Carlos 
César, tern especial interesse para os 
Açores, pois é de mener sazonali- 
dade, o que permite uma ocupaçâo 
mais intensa das camas disponiveis 
nos Açores, nas épocas em que é mais 
dificil obter fluxos turisticos dos 

mercados tradicionais. 
O présidente do Governo realçou, 
ainda, que o mercado canadiano é 
encarado corn a mesma prioridade 
como sâo encarados os mercados nôrdi- 
cos europeus, corn os quais se tem 
vindo a aumentar o numéro de 
operaçôes, no quadro do crescimento 
turistico açoriano. 

Catarina Cardeal alicerça 
a carreira 
A jovem e dona de uma belissi- 
ma voz, Catarina Cardeal, jâ 
vencedora do Festival da 
Cançâo CIRV e grande ani- 
madora de muitas festas na 
Comunidade, mantém-se em 
boa forma e numa boa fase de 
enraizamento da sua carreira, 
estando em estüdio gravandtj 
originais e também varies êxi- 
tos da sua bem recheada 
"ementa" de cantigas. Catarina 
Cardeal visitou-nos, tende 
gravado dois temas para a FPtv. 

Luis Fernades dialogou com ela e corn 
o mùsico Mike Siracusa. 
Luis Fernandes - A que tipo de pro- 
jectos se tem dedicado recentemente? 
Catarina Cardeal - Durante os dois 
ultimes anos, comecei a escrever um 
pouco e a trabalhar corn varies grupos. 
Hâ um ano e meio, comecei corn um 
projecto de originais, com outros mûsi- 
cos. Esse trabalho, se tudo correr bem, 
sera lançado dentro de dois a très 
meses. 
L.F. - A Catarina tem também uma 
faceta intéressante, uma vez que canta 
fado, blues e praticamente todos os 
génères musicals. Alias, um dos projec- 
tos em que esta envolvida, passa por 
essa diversâo... 
Catarina Cardeal - Todas as quin- 
tas-feiras, actuamos num 
restaurante/bar onde apresentamos 
uma variedade musical e interna- 
donal... 
L.F. - Quai é o nome do restaurante? 
Catarina Cardeal - Chama-se Ruby 
Sky. 
L.F. - Participou no concerto das 
Global Divas, pela segunda vez. De que 
consite? 
Catarina Cardeal - O Global Divas 

é um concerto que tem como objective 
angariar fundos para a St. Stephens 
House, um centre comunitârio que 
ajuda, sobretudo crianças ou pessoas 
doentes, principalmente, todos os 
pacientes corn sida. 
L.F. - Que outros projectos tem neste 
momento? 
Catarina Cardeal - Para além do 
CD de originais que tencionamos 
lançar dentro de dois ou très meses, 
queremos continuar a trabalhar com a 
nossa miisica. 
L.F. - Quem necessitar de te contac- 
tar, como o poderâ fazer? 
Catarina Cardeal - Através do meu 
e-mail que é cardealc@hotmail.com 

Mike Siracusa, que trabalha quase em 
exclusivo com Catarina Cardeal, falou 
da excelêneia da voz de Catarina e da 
sua felicidade por poder gravar origi- 
nais corn ela em estüdio. 
A actuaçâo de Catarina Cardeal no 
Global Divas foi mais um grande suces- 
so. O fado na sua voz foi mais fado. 
Como sempre, foi aplaudida de pé. 
Parabéns, Catarina. Felicidades. 

JMC/Ana Fernandes 
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SECP Dr. lose Cesàrfo em Toronto 
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"S6 teremos sucesso se tedos nos juntarmos à 
volto dos niosnios objcctivos, siniwa Brjos# CMMO M ■ 
Encontro Associativo e do Formaçâo qne love lugar na Casa do Alentejo do Toronto. 

Muita gente ligada a associaçôes e clubes 
esteve na Casa do Alentejo, em Toronto, 
para participarem no I Encontro 
Associativo e de Formaçâo, uma iniciativa 
da Secretaria das Comunidades 
Portuguesas que teve a colaboraçâo da 
Aliança dos Clubes e Associaçôes 
Portuguesas do Ontario e da Casa do 
Alentejo. Este "Encontro de Formaçâo 
Associativa" foi presidido pelo Secretârio 
de Estado das Comunidades Portuguesas 
Dr. José de Almeida Cesario, acompan- 
hado pelo Embaixador de Portugal em 
Ottawa Dr. Joâo Silveira Carvalho, e pelo 
Cônsul-Geral de Portugal de Toronto Dr. 
Artur Monteiro Magalhâes, acompa- 
nhados pelo présidente da Casa do 
Alentejo Carlos Sousa. 
Um serâo animadissimo que começou com 
as boas vindas do Cônsul-Geral de 
Portuagl e prosseguiu com uma longa mas 
proveitosa sessâo de esclarecimento do 
Dr.José Cesario que, sem quebras, soube 
prender a atençâo dos présentés para os 
muitos problemas que afligem as comu- 
nidades portuguesas da América do 

de câ, deitar abaixo barreiras, despir as 
camisolas politicas e vestir o equipamento 
do intéressé de todos!". 
Foram apresentados os elementos do 
Grupo de Formadores que acompa- 
nharam o SECP: Antonio Reis e Rui 
Calarrâo, do INATEL; Antonio Lopes 
Pires, Educador; José Duarte, jornalista e 
Joaquim Santos, especialista em organiza- 
çâo associativa. O Dr. Tomâs Ferreira e o 
Conselheiro Laurentino Esteves, 
debruçaram-se sobre a histôria e o associa- 
tivismo do ôrgâo consultivo Conselho das 
Comunidades Portuguesas-CCP. 
No final, conversâmos corn o Dr. José 
Cesârio sobre este I Encontro 
de Associativismo e de Formaçâo e o mar- 
ginalismo em que as comunidades da 
América do Norte se encontram em con- 
traste corn as Comunidades da Europa. 

José Mario Coelho - Depois de tantos 
encontros corn os portugueses da diaspora, 
através das suas deslocaçôes às comu- 

Portugal. Portanto, nos entendemos que 
estes encontros têm um objectivo muito 
grande: pôr as pessoas a discutir, tentar 
obter conclusôes e soluçôes para os 
problemas do movimento associativo, da 
comunicaçâo social das comunidades, do 
apelo da participaçâo dos jovens na vida 
comunitâria, da organizaçâo, como por 
exemplo, dos grupos etnogrâficos e fol- 
clôricos. Estes encontros têm objectivos 
muito grandes neste dominio e julgo que 
podem ter muito interesse para as pessoas 
poderem abrir um espaço de debate que 
normalmente nâo fazem. 
JMC - Desta vez, também trouxe um 
grupo de formadores... 
Dr.José Cesario - E évidente. Este é o 
objectivo central. Eu sei algumas coisas, 
mas outras nâo sei. Portanto, nada melhor 
do que trazer pessoas que sâo, nalguns 
casos, do melhor que temos em Portugal 
em certas matérias que aqui foram discuti- 
das, como questôes de etnografia, da 
comunicaçâo social e da organizaçâo asso- 
ciativa. 
JPMC - Uma das queixas que ouviu nestas 
sessôes prende-se corn o facto de nos sen- 
tirmos marginalizados, em relaçâo ao 
apoio existente para as comunidades da 
Europa, algo que, de uma forma gérai, nâo 
acontece no Norte da América. A que se 
deve esta situaçâo? 

Dr.José Cesario - Convem esclarecer 
que hâ discriminaçôes nalguns sectores, 
mas noutros nâo. Por exemplo, o ensino 
do português é aquele sector em que se faz 
sentir mais essa discriminaçâo. Hâ âreas 
da América do Norte que têm uma cober- 
tura consular, por exemplo, superior a 
variadissimos paises da Europa. A Nova 
Inglaterra, por exemplo, tem uma concen- 
traçâo de consulados superior à do Reino 
Unido. Em qualquer circunstâneia, é évi- 
dente que bastaria o problema do ensino 
para nôs sentirmos que hâ, efectivamente, 
problemas e questôes muito sérios que têm 
de ser ultrapassadas em nome da justiça, 
relativamente a estas comunidades. 
JMC - Tem encontrado problemas e escu- 
tado muitos lamentos. Tem conseguido 
encontrar soluçôes? 
Dr.José Cesârio - Acho que temos tido 
a felicidade, nos ùltimos tempos, por algu- 
ma perseverança da nossa parte e alguma 
conjugaçâo de diversos factores, de 
resolver questôes que se arrastavam hâ 
bastantes anos, como a emissâo de bilhetes 
de identidade, os’ dramas que dai 
adivinham, as questôes do processo de 
recuperaçâo da nacionalidade por parte 
dos portugueses que a perderam antes de 
1981, por aquisiçâo de uma segunda 
nacionalidade, a contagem do serviço obri- 
gatôrio por parte dos ex-combatentes que 

Norte, da necessidade de unirmos esforços 
para os debelar ou, pelo menos, minorâ- 
los, e expôr fente-a-frente os pontos de 
vista dos elementos representativos da 
Comunidade para que o governo por- 
tuguês possa agir em conformidade. "E 
preciso aproximar os portugueses de lâ e 

nidades, que ilaçôes tem tirado destes por- 
tugueses? 
Dr. José Cesârio - A primeira ilaçâo é. 
de que as pessoas querem cada vez mais: 
querem encontros em e fora Portugal. Hâ 
quem considéré que é preferivel fazer estes 
encontros nas comunidades, hâ quem con- 
sidéré que também vale a pena fazê-los em 

Dr Tomâs Ferrelme Laurmatm Esteves fal^m sobû 
Consetbo dm Camunidadés Porti^tesm. Na mesa de 
honm eneoniram-se Dr. Artur Magalhâes, Embaixador 
Joâo Carvalho e o SECP Dr.José Cesârio. 
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prestaram serviço militcir £intes do 25 de 
Abril... tudo isto sâo matérias em que 
temos dado passos muito significativos, 
nalguns casos déterminantes, para uma 
mudança radical de um estado de coisas. 
Essas vitôrias dâo-nos ânimo para abraçar- 
mos as restantes causas. A questâo do ensi- 
no de português é uma das causas mais 
sérias que vale a pena abraçar corn toda a 
força. 
JMC - Disse também que s6 se con- 
seguem todos os objectivos se todos jogar- 
mos “no mesmo clube”. Quai é a men- 

aspecto da unidade é fundamental: entre 
os que estâo em e fora de Portugal, éntre os 
governantes e as pessoas a quem se destina 
a sua acçâo e unidade dentro das prôprias 
comunidades, neste caso concreto, em 
Toronto, é fundamental que haja unidade 
para reflectir o futuro do movimento asso- 
ciativo, as acçôes a ter neste dominio, a 
intervençâo politica, que tipo de partici- 
paçâo é que comunidade pode ter nas 
âreas onde esta inserida e como é que 
podemos mobilizar os mais jovens para 
poderem continuar ligados às nossas 

WÊÊÊÊÊÊ I nténidi Reü 
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sagem que deixa a todos, na expectativa 
que possamos todos mais uma vez, unidos, 
fazer muito pela nossa comunidade, pelo 
pais de acolhimento e pela nossa terra? 
Dr. José Cesârio - O Secretârio de 
Estado das Comunidades Portuguesas, o 
governo de Portugal, independentemente 
de quai ele seja, sozinhos nâo resolverâo 
nada. Os problemas que viermos a 
resolver, sê-lo-âo resolvidos se tivermos 
uma grande unidade entre os portugueses 
que estâo em Portugal, corn os gover- 
nantes la incluidos, e os portugueses que 
estâo fora de Portugal. Portante, é funda- 
mental, em primeiro lugar, garantir que os 
portugueses que estâo aqui querem partic- 
ipar mais activamente na vida pùblica 
local e nacional. Estar na disposiçâo de 
intervir mais activamente, participar mais 
nas colectividades, recencearem-se, 
votarem e também que sâo capazes de se 
sentar à mesa para discutir de uma forma 
aberta os problemas que os preocupam: 
despindo camisolas partidârias, guerrilhas 
pessoais, bairrismos doentios, abraçando a 
causa que é os interesses de nos todos num 
pais que nos acolheu, onde queremos ser 
cidadâos de corpo inteiro, sem esquecer- 
mos as raizes portuguesas. Portante, esse 

comunidades. Obrigado. 

Como dissémos no inicio, muita gente 
participou neste I Encontro Associativo e 
de Formaçâo. Embora nâo consigamos 
lembrar todos, destacamos a Dra. Ana 
Folhas de Oliveira (Assessora do SECP), 
Gonçalo Martins (Técnico do Consulado- 
Geral), Rui Pires, Carlos Mendes, 
Antonio Rui Jorge, Rosa de Sousa, Ivo 
Azevedo, Clara Santos, Cesârio Bras, 
Ermidio Alves, Peter Ferreira, John Dias, 
Eduardo Viana (Trustee), Manuel 
Alexandre, Manuel Leal, Fâtima 
Pinheiro, Nellie Pedro, Licinio Silva, 
entre muitos outros. Como senâo, em 
relaçâo aos ôrgâos de comunicaçâo social, 
devido às sesôes de formaçâo em simultâ- 
neo, nâo foi possivel participar e muito 
menos criticar, as reuniôes paralelas 
sobre o Associativismo e 
Etnografia.Tinhamos muito interesse em 
escutar os membros da INATEL Antonio 
dos Reis e Rui Calarrâo, o educador 
Antonio Lopes Pires e o especialista e 
Chefe do Protocolo do SECP, Joaquim 
Santos. Nâo foi possivel. Ficarâ para outra 
oportunidade. 

JMC/Ana Fernandes 

ïP® 
A Churrasqueira 

do Sardinha 

Leitâo à Bairrada 

Frango no Espeto 
e na Brasa à Moda 

do Sardinha 

- 7 ^ Feliz 
^Pdscoa 

Encomende pelo tel.: 

4'16”531“1120 College Street, Toronto, ON 

Otflia de Jesus lança 
Neve GDI 
Otilia de Jesus lança mais um 
novo trabalho discogrâfico intitu- 
lado "Ediçâo Especial". Nâo per- 
cam este grandiose espectâculo, 
Domingo, dia 2 de Maio de 2004. 
ALEGRIAl MÜSICA! FANTASIAl 
Esta festa terâ lugar no Salâo do 
Europa Catering, em Toronto, no 
1407 Dundas Street West. 
Almoço sera servido às 13:00 
horas. 
Participam nesta Matinée, os 
artistas: Daniel Carvalho, 
Michelle Tavares, Avelino 
Teixeîra, Sara Ferreira e Profirio 
Ribeiro. Para mais Informaçôes 
ou réservas, telefonem para: 
416-620-1881 ou 416451-2441. 
As nossas felicitaçôes a Otilia de 
Jesus. 

EleRoras ainda Indecisos 
Uma nova sondagem 
feita pelo matutino de 
Toronto, Globe and 
Mail, juntamente corn o 
canal televisivo CTV, 
sugere que Paul Martin 
ainda tem algum traba- 
lho a fazer para conquis- 
tar a popularidade que 
tinha quando assumiu 
o cargo de primeiro mi- 
nistre e que foi ofuscada 
pelo escândalo que 
envolve os patrocinios fédérais. 
A sondagem, a que ptvirtual.com 
teve acesso, diz que os Libérais 
contam corn 38 por cento de apoio 
de eleitores decididos, a mesma 
percentagem de hâ très semanas. O 
partido conservador esta em segun- 
do lugar corn 27 por cento de 
apoio, um percento a mais em 
relaçâo à ultima sondagem e, por 
ultimo, o NDP corn 15 por cento, 
ou seja, menos dois pont-os per- 
centuais em relaçâo à ültima 
sondagem. Os numéros sugerem 

que o partido Liberal formaria um 
governo de minoria se houvesse 
eleiçôes agora. 
O primeiro ministro Paul Martin 
tem viajado pelo pais na tentativa 
de melhorar a opiniâo pùblica 
sobre o seu governo, depois do 
escândalo ter vindo a pûblico. 
Os autores da sondagem Ipos-Reid 
entrevistaram mil canadianos entre 
os dias 23 e 25 de Março. A 
margem de erro desta sondagem é 
de -^\- 3.1 por cento, 19 em cada 20 
vezes. 

John Custôdio 
Manny Rodrigues, 

Desejam ans clientes 
e amigos uma 
Pâscoa Feliz 

Tel.: 416- 532-4971 
Fax: 416- 532-9984 

354 Harbord St., Toronto, Ontario, M6G 1H7 PETRCKANADA 
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CàRNEIRO 
21/03 120/^ 

Devido à facilidade que tem de comunicar aos outres as suas 

ideias, verà favorecida a concretizaçâo de um negôcio ou de 

um projecto para melhorar a sua situaçâo financeira. Este é um 

periodo em que serâo importantes para si tanto os valores de 

ordem material como espiritual. 

TOLIRO 
21/04 4 20/09 

TT 
O seu ar mais tranquilo e uma maior harmonia nas suas atitudes e nos 
seus gestes aumentarâo o seu charme e isso atrairà as outras pessoas, 
que apreciarâo a sua radiosa personalidade e quererâo a sua compa- 
nhia. Esta conjuntura favorâvel nâo sô lhe evitarâ contrariedades e 
aborrecimentos, como lhe trarâ uma maior capacidade de controlar 
harmoniosamente as situaçôes que possam surgir ao seu redor. 

QtMEOS 
21/05 4 20/06 

ra 

CàRâNGLEJO 

Poderâ sentir uma certa atraeçâo por tudo o que exige eneigia, impulse ou 
paixâo. Poique tem, flsicamente, mais energia e vitalidade, poderâ realizar tare- 
fas ou concretizar projectos que vinha a axliar precisamente por nâb sentir a 
determinaçâo e acüvidade agora oferecidas por Marte, ao passai pela sua Casa 
I. Este planeta poderâ trazer-lhe também a capacidade para reatar uma antiga 
paixâo ou um intéresse subito por alguém. 

E uma altura muito marcante em termes da intelectualidade. É pos- 

sivel que sinta uma maior rapidez de raciocinio, maior criatividade e 

intuiçâo. Os amigos poderâo passai a ter um papel especial. Em cir- 

cunstâneias limite, haverâ tendência para a excentricidade ou para 

seguir ideais sem fundamento prâtico. 

I y ly 
^ E para a sua carreira que, nesta altura, a sua atençâo vai estai 

voltada. Procurarâ avidamente o sucesso nessa ârea. Contudo, 
tente nâo se mostrar demasiado submisso em relaçâo aos seus 
superiores e confie mais nas suas capacidades. E possivel que 
tenha de trabalhar mais frequentemente corn pessoas do sexo 
oposto. 

ViROEM 
23/08 4 22^^ 

Nesta fase disporâ de muitas energias que lhe facilitarâo a 
aeçâo mas deverâ olhar em volta e reconhecer as necessidades 
dos outres. Da sua iniciativa, esforço e perseverança poderâ 
surgir a realizaçâo de um projecto hâ muito ambicionado 

porém, o seu brilho serâ maior se nâo esquecer aqueles que lhe 
deram ajuda. 

BALANçA 
23/0» 4 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 4 21/11 

Os seus bens materials serâo fortemente defendidos e protegidos nesta 

fase, mesmo que para isso tenha que entrai em litigios. Nâo receie, 

pois a sua grande capacidade de argumentaçâo vai favorecer a sua 

expansâo financeira. A introspecçâo e reflexâo sobre assuntos como o 

psiquismo e a vida para além da morte poderâo ocorrer. 

Sâo as relaçôes corn os outres que vâo estai na ordem do dia. Poderâ 
sentir maior necessidade de conviver corn os amigos e corn as pessoas 
mais proximas. Por outre lado, vai estai mais sensivel a tudo o que 
estâ à sua volta. É uma boa altura para mostrar os seus afectos e sen-, 
timentos por uma pessoa ou uma situaçâo. 

8AGITÂRIO 
22/11 4 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 4 20/01 

Nesta altura a sua força estarâ mais virada para fora do que para si. 
Muita da sua atençâo estarâ concentrada na sua relaçâo de comple- 
mentaridade, do ponto de vista afectivo ou de alguma sociedade ou 
contrato que possa ter. Tente tratar de uma forma harmoniosa qual- 
quer conflito que possa surgir, e domine um pouco o seu instinto béli- 
co. Os beneficios que dai advierem serâo, aliâs, a seu favor. 

Irâ ter grande actividade ao nivel da expressâo mental e afirmaçâo in- 
telectual. Estarâ muito mais disponivel para transmitir a sua energia e 
euforia aos outros do que para aceitar qualquer influência que deles 
venha, parecendo que aparentemente, fica insensivel e fechado as 
necessidades e aos apelos dos outros. 

ÂQllÀRIO 
21/01 419/02 

Nesta altura apetecer-lhe-â ficar em casa num ambiente mais intimo, 
dedicando-se mais à familia ou ao seu lar, onde poderâ fazer alguns 
melhoramentos de ordem estética, de modo a tomâ-lo mais confortâvel e 
belo. Prezarâ, mais do que habitualmente, a sua privacidade e o seu ambi- 
ente doméstico. Também os seus sentimentos mais intimos terâo agora 
uma maior tranquilidade e harmonia. 

  ..  - 
Poderâo ocorrer alguns conflitos na sua vida familiar devidos â sua 

maneira intransigente e mesmo teimosa de encarar os factos. Nâo 

esqueça que as suas opiniôes podem divergir das dos outros nâo 

querendo isso dizer que estejam erradas. Procure ser mais flexivel ou 

entâo afaste-se evitando discussôes vâs. 

PalayrasCruzadajS 
Horizontal: 

1 - CONFORTÂVEIS; ,, 

ROMANOS 

2 - IDOLATRADO; ADV. 2 
DE LUGAR 

3 - ALIMENTO LÎQUIDO ^ 

(PL.); APETITE SEXUAL 4 
DOS ANIMAIS 

4 - BRISA; FILEIRA ^ 

5 - MISTER 0 

6 - DIÀRIO 

7 - CAI QUANDO FAZ 7 
MUITO FRIO; TIA CON- g 

FUSA 

8 -CONTRATEMPO 9 
9 - O SONO DO BÉBÉ; ^ Q 

RIOS CONFUSOS; AI 

10 - APOLOGIAS; DOENÇA 

123456789 10 

Vertical: 
1 - RODAS; 2 - AROMÀTICO; 3 - QUASE POMO (INV.), CAI NEVE; 

4 - MAS, GRANDIOSO; 5 - OFERECES, IMPLICA UMA 

CONDIÇÂO, SUSPIROS (INV.); 6 - OFERECE (INV), CONFLITOS; 

7 - ISOLADO, QUE LÊ; 8 - FAZ-SE AO LINHO; 9 - TOMBA, 

VOGAIS, DESPIDA 10 - INVEJOSOS, FEIXE (INV). 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 

Horizontals: 1- milagrosas; 2- amigo, co; 3- milhafre; 4- omirp, rir; 5- gra, ersi; 

6- raro, mau; 7- eli; 8- dreno, onad; 9- oirar, atro; soara, soas. Verticals: T malo- 

grados; 2- im, mra, rio; 3- limiar, era; 4- agir, ornar; 5- golpe, ora; 6- roi; 7- oca, oas; 

8- sofrimento; 9- ri, alara; 10- soerguidos. 

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

ACTORES ; Ben Affleck, Jennifer Lopez, Liv Tyler, George Carlin, Raquel 
Castro, Jason Lee, Betty Aberlin, Jeff Anderson. 

Género: Comédia Duraçâo: 103 min Director Kevin Smith 

Ollie Trinke esta no auge da sua vivência. Ligado ao mundo da müsi- 
ca, Ollie casou recentemente corn o amor da sua vida e a primeira filha 
esta a caminho. Uma vida perfeita que acaba de forma trâgica quando 
de repente Ollie dâ por si no papel de pai solteiro, sem capacidade para 
O desempenhar. 
O estilo de vida citadine e cosmopolita a que Ollie estava habituado, 
altera-se corn a paternidade. 
Depois de perder o emprego, Ollie vê-se obrigado a voltar para casa do 
pai, um subùrbio em New Jersey onde foi criado. 
Corn a ajuda de uma amiga, por quem se apaixona, e da filha, que lhe 
dâ a coragem para continuar a viver, Ollie percebe que, por vezes, o 
melhor é esquecer a ideia que temos de nos mesmos, e aceitar o que 
somos verdadeiramente. 

Clâ lançam nevo âlbum 
a 3 de Male 
Os Clâ lançam 

"Rosa Carne", 

o seu novo 

âlbum, no proxi- 

mo dia 3 de 

Maio. A banda 

de Manuela 

Azevedo contou 

corn a colabo- 

raçâo de nomes 

como Arnaldo 

Antunes, Adolfo 

L U X û r i a 

Canibal, Carlos Tê, Sérgio Godinho, 

Regina Guimarâes, e John Ulhoa nas 

letras das 14 cançôes do disco, 

enquanto a müsica é da responsabili- 

dade de Hélder Gonçalves. A pro- 

duçâo do registo esteve igualmente a 

cargo de Hélder Gonçalves, em 

"parceria" corn Mârio Barreiros. 

"Competêneia para Amar" vai ser o 

primeiro single a sair do registo. Em 

baixo segue o alinhamento completo 

de "Rosa Carne". 

Alinhamento 
01. Competêneia para Amar 
02. Fio De Ariane 
03. Madalena Em Contriçâo 
04. Eu Ninguém 
05. Uma Mulher Da Vida 
06. Topo De Gama 
07. Carrossel Dos Esquisitos 
08. Gordo Segredo 
09. Pas De Deux 
10. Lâgrima de Moça 
11. Aqui Na Terra 
12. Crime Passional 
13. Cançâo de Cabeceira 
14. Seja Como For 

récupéra 
Aretha Franklin estâ a recuperar 
bem da indisposiçâo que a levou 
ao hospital. 
De acordo corn a imprensa inter- 
nacional, a cantora encontra-se 
internada no Sinai-Grace 
Hospital, em Detroit, a receber 
tratamento para uma reaeçào 
alérgica aos antibiôticos. Aretha 
Franklin sentiu-se mal, ao regres- 
sar de uma digressâo. A norte- 
americana foi entâo levada para o 
hospital, onde os médicos 
notaram uma diminuiçâo dos 
glôbulos brancos da artista. 
Num comunicado emitido pela 
porta-voz da intérprete, Auretha 
Franklin sossegou os fàs: «Estou a 
descansar, confortavelmente, e a 
reagir muito bem», cita o 
Ananova. 

Dido ao vivo na Torre 
de Bolém 
Depois do anùncio do concerto em 
Lisboa, mantendo-se a düvida quanto ao 
local do espectâculo, Dido vai mesmo 
actuar entre nos num local aprazivel e corn 
histôria, ainda que corn lotaçâo menor que 
os convencionais recintos de espectâculos. 
A Torre de Belém foi o local escolhido pela 
cantora britânica para actuar dia 6 de 
Julho, em mais uma paragem da "The Life 
For Rent Tour", a digressâo promocional 
ao ultimo âlbum de Dido, que lhe valeu 
Grammy Awards para Melhor Artista 
Feminina a Solo e Melhor Single 
Britânico. 
Os bilhetes vâo estar à venda a partir de 5 
de Abril e variam entre 25 (relvado) e 30 
(bancadas). 
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OPEN 24 HOURS 
BENTO’S 

AUTO & TIRE CENTRE LTD. 

Deseja à 
todos uma 

Pàscoa Felizl 

ULTRA HIGH PERroRMANCE 
EAGLE Fl GS-D3 

EUROPEAN DESIGN. EXPERIENCE IT HERE, 

INSTANT 
REBATE 

HIGH PiRroRMANCE 
EAGLE GT HR 
HI-SPEEO RATED 

INSTANT 
REBATE* 

100 
A 

BONUS AIR mm* 
ttmi si» » » tas 

PEnFORMANCE «U. SEASON 
DaÉ^FWeî 

SIÎWWCMP f^mSwîxjsuF 

$UV ! PICR.ÜP 
PORTERA 

SMOOTH AND PREMIUM RIDE fOK 
tUXURT SWS 

HURRY IN! INSTANT 
REBATE* 

SÜV / PICK-ÜP 
WRANGLER RT/S 

SMOOTH RIDING ALL WEATHER DRIVING 

INSTANT 
REBATE 

$59 95 
FOUR-TIRE CHANGEOVER 
PACKAGE 
This servie® indudes; 
1. Remove your four winter tires. 
2. insall your four summer tires. 
5. Clean and seal wheels, 
4, Balance four tires, 

few- mo*% cars and trucks at 
îiartiajsaiïinj nssat^s GÔMS eotfee Ô44203 

HOT DEALS! 
ON ALL SEASON 
STAR SKY TRACK II 

SIZES TO FIT MOST 
CARS &VÂNS 

OFFER ENDS 
MAY I .2004 

PERFORMANCE 
EAGLE LS 

LUXURIOUS QUIET RIDE 

INSTANT 
REBATE* 

ALL SEASON TOURING RAOIAL 
REGATTA 2 

eXJR MOST POPULARTIRE 

INSTANT 
REBATE* 

*38 SPRING 
CAR CARE 
PACKAGE 

This service includes: 
Î. Lube, change oil and repbice oil ftker to keep 

your engine cNssWi. 
l.Top up all fluid*, including brake, vwnd$hi€ld, 

antifreeze, difrerential, transmission, power 

3. Tighterfbeîîs fer improved driving 
perfortïuince as required. 

4. ore rotatit^. 
5. Tire Infection for cuts and snags and 

adjustmenc of air pressons. 
4. Battery inspection and cat^e tightening. 
?. Inspect front and rear brakes. 

Offer valid (or most cars and ii^t trucks at 
participating retailers, GBMS code 044202 

14161531-9981 
1544 Oundas St. W. 

[at Dufferinl 

E mais 2 localidades: 
2000 Duodas St.W. 

[4161533-2500 
2001 Sheppard Ave. E. 

[4161490-1805 

ON THE WINGS OF 

GOODfircAn 
BRAKES / ALIGNMENT / SHOCKS / EXHAUST / OIL CHANGES / SAFETY INSPECTIONS 

CAR HEAVEN 
Pode ajuda-lo na venda do seu carro 
usado, ganhar préinios e contribuir 

para instituiçôes de caridade. 

Oprograma do Ontario 
de defesa do ambiente. 

ASSURANCE 

O ultimo grito em pneus para 
o seu automovel de luxo 

m 

;lii 

\ 
BSA I7B 

Te* ' 
■ * 15x6.5 SIL $162.87 

'■yj\ M': 16x7.0 SIL $193.11 
17x7.0 SIL $215.93 

BSA 107 

15x6.5 
16x7.0 
17x7.0 
18x7.0 

SIL $162.87 
SIL $193.11 
SIL $215.93 
SIL $263.67 

Temos ainda: 
BSA 210 
BSA 215a 

BSA 233 
BSA 239 

BSA 243 
BSA 243a 
BSA 246 

BSA 264 
BSA 282 

BSA 296 
BSA 303 

BSA 305 
BSA 307 

BSA 321 

BSA 324 
BSA 329 

BSA 260 
BSA 285 

BSA 302 
BSA 326 



O Milénio MISCELÂNIA Quinta-feira, 01 de Abril de 2004 25 

Revista de Artes e letras 
A Universidade de Brown, através do 
Departamento de Estudos Portugueses e 
Brasileiros publica uma revista bilingue 
(melhor diriamos um livro) coin o objectivo 
de divulgar poetas, escritores e ensaistas 
lusôfonos. 
Para todos os interessados pela cultura por- 
tuguesa, e que queiram assinar esta revista, 
cujo custo é US$20.00 anuais, poderâo 
contactar : 
Ilda Januârio: ijanuario@oise.itoronto.ca ou 
manuela.marujo@utoronto.ca 

Estudo de protema no cérebro pode aiudar a lutar 
contra obesidade 
A descoberta dos mecanismos de acçâo, 
no cérebro, de uma proteina que serve de 
indicador de energia nas células poderâ 
ajudar a lutar contra a obesidade, sugere 
um estudo divulgado pela revista cientifi- 
ca Nature. A investigaçâo, que foi feita em 
ratos, permitiu mostrar a intervençâo da 
enzima AMPK no controlo do peso e da 
ingestâo de alimentas. Numerosos factores 
(hormonas, niveis de glicose e de âcidos 
gordos, comportamentos) contribuem 
para regular o consumo de alimentas. 
Entre as hormonas, por exemplo, a leptina 
libertada pelas células adiposas régula a 
massa corporal ao suprimir o apetite. 
A leptina desempenha esse papel ao nivel 
do hipotâlamo, uma regiâo do cérebro que 
participa no controlo do apetite ao inibir, 
nomeadamente, a actividade da AMPK 
(proteina quinase AMP dependente), con- 
siderada um importante regulador do 
metabolismo energético da célula, segun- 
do este estudo franco-americano. 
Conhecido a nivel muscular por favorecer 
a entrada de glicose nas células quando as 

suas réservas de energia baixam, a AMPK 
era jâ considerada "um bom alvo" na luta 
contra a diabetes nâo insulino- depen- 
dente (de tipo 2), referiu um dos investi- 
gadores, Pascal Ferré. 
O estudo - feito em colaboraçâo corn 
Barbara Khan, da Faculdade de Medicina 
de Harvard (Boston, Massachusetts) e 
outros investigadores norte-americanos - 
mostra que a AMPK "desempenha tam- 
bém um papel a nivel cerebral na regu- 
laçâo do apetite", acrescentou. 
Quando se inibia directamente a activi- 
dade da AMPK no cérebro, os ratinhos 
comiam menos e perdiam peso. Pelo con- 
trario, quando o nivel desta enzima 
aumentava, comiam mais e engordavam. 
A melhor compreensâo dos mecanismos 
de acçâo desta enzima - e nomeadamente 
da sua- resposta à leptina e a outros sinais 
como a taxa de glicose no cérebro - 
poderâ, de acordo corn os investigadores, 
permitir encontrar novos meios de pre- 
vençâo da obesidade ou ajudar os obesos a 
perder peso. 

NO\^A. 
Pastry & Bakery 

Toda a pastelaria alusiva à 
Pâscoa corn os tradicionais 

folares, amêndoas de 
Portugal, ovos de chocolate, 

bolos de gema e muito mais.., 

• PâLo de Milho e 
Paposecos 

• Pastéis de Nata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversàrio 

• Mercearias e 
Congelados 

BOA 
PÂSCOA 

Pào 
Sempra frasco 

Faça jâ as suas encomendas: 

905-279-3206 
3635 Cawthra Road - Mississauga 

Tratamenio aa HIV Durante a Gravidez 
Pretege e Bébé da Infecçâe 
Jasmine* é incapaz de 
conter o orgulho quan- 
do fala da sua filha de 
14 meses. Alexia*. "E 
tâo espertâ, tâo cheia 
de vida," diz a mâe, 
deliciada. Jasmine tem 
todo o direito de estar 
entusiasmada corn a 
sua pequena bébé. 
Enquanto Jasmine é 
seropositiva. Alexia 
nâo o é. 
Jasmine, que imigrou 
para a América do 
Norte, vinda de Africa, 
hâ oito anos, nâo fazia ideia de que era 
seropositiva até ter pedido que fosse 
efectuado um teste ao HIV durante o 
seu check-up fisico anual. Contudo, 
decidiu ter a criança quando descobriu 
que o bébé podia nascer saudâvel 
desde que fossem tomadas as dévidas 
precauçôes. "Pensei que se era eu que 
tinha a doença, entâo que fosse sô eu, 
mas nâo a minha criança." 
Hâ vârios anos, os investigadores 
médicos descobriram que as mulheres 
seropositivas que recebem tratamento 
adequado durante a gravidez podem 
reduzir drasticamente as hipôteses de 
transmitirem a doença aos seus bébés. 
Desde entâo jâ foram descobertos 
novos tratamentos e, actualmente, as 
gravidas seropositivas que seguem os 
tratamentos indicados têm uma proba- 
bilidade de 97 a 99 porcento de darem 
à luz bébés saudâveis. 
Em 1998, pouco tempo apôs esta 
descoberta, Ontârio começou a ofere- 
cer o despiste de HIV rotineiro a tadas 
as mulheres gravidas e às que 
estivessem a pensar engravidar - inde- 
pendentemente do risco. O teste de 
HIV pode ser efectuado ao mesmo 
tempo que os outros testes pré-natals 
de rotina, ou, se for preferido pela 
mulher, pode ser testada num dos 33 
locals anônimos de teste de HIV exis- 
tentes em Ontârio, onde as infor- 
maçôes de identificaçâo nâo sâo 
guardadas e onde é garantido um 
aconselhamenta intense. 
Corao Jasmine, existera multas 
mulheres que nâo sabem ser seroposi- 
tivas até tal ser descoberta no teste de 
rotina ao sangue. Jasmine teve a sorte 

de descobrir antes de engravidar. 
"Fiquei completamente atônita", diz 
ela acerca dos resultados do teste que 
recebeu em 2000. 
O teste ao sangue voluntârio e de roti- 
na de Ontârio para todas as grâvidas 
assegura-lhes a possibilidade de per- 
manecerem o mais saudâvel que for 
possivel durante e a seguir à gravidez, 
e évita a transmissâo do HIV de mâe 
para criança. 
Infelizmente, apesar do programa de 
despiste, 20 porcento das grâvidas de 
Ontârio nâo sâo ainda testadas e como 
resultado disso, continuam a nascer 
crianças seropositivas na provincia. 
"Algumas mulheres recusam fazer o 
teste porque pensam que nâo estâo em 
risco. A outras nâo lhes esta a ser pro- 
posto que façam o teste pelo seu 
fornecedor de cuidados médicos", diz 
o Dr. Stan Read, Chefe do Serviço de 
Doenças Infecto-Contagiosas do 
Toronto's Hospital for Sick Children 
(Hospital de Toronto para Crianças 
Doentes). "Isto é trâgico para nos, uma 
vez que a continuaçâo de nascimentos 
de crianças seropositivas demonstra a 
necessidade de testar estas pessoas. 
Ainda mais importante é o facto de 
mulheres e bébés puderem ser tratados 
se se descobrir que sâo realmente 
séropositives." 
A melhor coisa que aconteceu a 
Jasmine desde que descobriu que era 
seropositiva, foi dar à luz uma fUha 
saudâvel, "Foi ura aiivio tâo grande. 
Ainda nem posso acreditar. E uma ver- 
dadeira dâdiva." 

* Nomes JkHcios 

VERTE Construction Group Inc. 
Faz-lhe estimativas gratis, em 
pequenos e grandes trabalhos 
de escavaçôes, caves, pilares, 
telhados, e tudo que se relacione 
com construçâo civil. 

Também MEDIUM DISPOSAL BINS ao 
vosso serviço corn estimativas gratis em 
caixas para lixo, pequenas e médias. 

Contactem 

Joe: 416 258-8322, OU 416 539-8829 
Nelson: 416 258-4842, OU polO FOX: 416 539-9089 
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Governo Regional aposta na descentralizaçâo 
habitacional nas freguesias 
O secretârio regional da 
Habitaçâo e Equipamentos, José 
Contente, realçou o grande 
empenho do executivo em con- 
tinuar a fomentar a descentra- 
lizaçâo habitacional nas fregue- 
sias da Regiâo Autônoma dos 
Açores. 
José Contente, que falava na cerimônia 
de assinatura do contrato de execuçâo 
das infra-estruturas do loteamento dos 
Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, 
congratulou-se por o Governo Regional 
ter cumprido mais esse compromisso. 
Na ocasiâo, o secretârio regional da 
Habitaçâo e Equipamentos sublinhou 
que a construçâo de 13 fogos em regime 
de auto-construçâo, que vâo ser agora 
iniciados, seguidos de outros 10, cujos 
lotes vâo ser postos a concurso no 
proximo mes, é mais uma aposta ganha 
pelo Governo e também um motivo de 
confiança das pessoas que nos Ginetes 
necessitam de habitaçâo. 
Para o governante, depois de uma boa 
escola, de bons acessos à cidade de 
Ponta Delgada, assim como de varias 
infra-estruturas, que em seu entender 
começam a dar uma nova fisionomia à 
freguesia dos Ginetes, chegou a vez de 
uma substancial modificaçâo no sector 
habitacional. Corn a construçâo deste 
empreendimento, disse José Contente, 
estâ-se a promover a fixaçâo dos casais 

jovens na freguesia, mas também 
realizando o sonho de muitas pessoas, 
que hâ muito ansiavam por uma 
habitaçâo, incluindo a prôpria Junta de 
Freguesia. 
José Contente sublinhou, ainda, que a 
concretizaçâo deste projecto, que repré- 
senta um investimento governamental 
na ordem dos 217 mil euros, représenta 
a satisfaçâo de uma aspiraçâo bâsica de 

toda a populaçâo açoriana em obter 
uma habitaçâo condigna. 
Finalmente, o secretârio da Habitaçâo 
e Equipamentos sublinhou que o 
Governo vai continuar a sua politica 
habitacional virada para a descentra- 
lizaçâo, até porque, enfatizou, o desen- 
volvimento da Regiâo nâo se pode 
resumir às cidades, mas deve passar 
igualmente por todas as freguesias. 

Julgados de 
Paz ganham 
terrene 
A ministra da Justiça, Celeste 
Cardona, afirmou que o governo estâ 
a preparar uma nova legislaçâo que 
aumenta as competências dos 
Julgados de Paz. 
Apesar de jâ existirem 12 em todo o 
o pais, ainda é necessârio aumentar 
este numéro, para que ganhe uma 
maior visibilidade. 
Os julgados de Paz sâo uma forma 
simples, râpida e informai de 
resolver litigios fora dos tribunals. 
Esta é uma boa alternativa aos tri- 
bunais, visto que de 1.033 processus, 
90 por cento estavam concluidos em 
menos de dois meses. 
Os julgados de Paz, apreciam litigios 
relacionados corn matérias como aci- 
dentes de viaçâo, arrendamento, 
questôes de condominio, difamaçâo 
e ofensas corporais simples, entre 
outras. 
O Conselho de Administraçâo dos 
Julgados de Paz, constituido por 10 
elementos, tem como funçôes princi- 
pals, fazer sugestôes, e recomen- 
daçôes em relaçâo à criaçâo, insta- 
laçâo e funcionamento dos Julgados 
de Paz, bem como o acompa- 
nhamento desses julgados. 
A este conselho compete também 
nomear e empossar os juizes de 
paz. 

FESTIVAti jPORTUGUlS CANA % 
CONSIQO S4 HORAS POR DIA 

General Eleetrie 
$gg08*. 

Panasonle RX>D13 
*160. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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

INFORMAÇOES: 
416.537.1088 

Panasonle RX-rS430 
Stm%o RâcBo/OMUMitte Recorder 

Esbes radios esbâo à venda nos se 

TORONTO: Viseu Electric - 896 
College St. Tel: 531-2847 * Manata - 
846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * 
Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. 
west Tel: 532-1133 
MISSISSAUGA Nova Pastry & Bakery 
- 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 
* Impact Liquidation - 187 Lakeshore 
Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 
280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

*PlusGST&PST 

B . ■ 
HAMILTON: - Aves Meats -157 
Macnab St. N. Tel: (905) 5284)165 
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 
Anslie St. S. 519-621-6950 M2S 

Pestival da Cançâa CIRV2004 
O Juri do Festival da 
Cançâo CIRV2004 jâ escol- 
heu as 12 cantigas que 
estarâo em compita no dia 
18 de Abril, na FPtv. 
A cançôes escolhidas, sâo 
as seguintes: 
l-"Lembranças", para a voz 
de Nuno Maltez, dos 
autores/pseudonimos 
"Piratas sem Navio"; 2-"Em 
tempo de Tango", para 
Ilidio Vilela, dos 
autores/pseudonimos 
"Urbano"; 3-"Vida de 
Aprendiz", p'ra voz de 
Kenia Almeida, dos 
autores/pseudonimos 
"Diamante"; 4-"Me 
Dévora", na voz de Valter 
Barbiéri, dos 
autores/pseudonimos 
"Luca"; 5-"Amor e Mâe", 
para a voz de Emanuel 
Aaûjo, dos 
autores/pseudonimos 
"Maria Zulmira"; 6-"Mâos 
de Gente", para Ana 
Patricia, dos 
autores/pseudonimos 
"Brotas"; 7-"0 ûltimo rain- 
uto de tristeza", para a voz 
de Luiz Bonanza, dos 
autores/pseudonimos 
"Brazuca"; 8-"Pedaços de 
Mim", na voz de Zé da 
Vesga, dos 
autores/pseudonimos 

"Luso"; 9-"Depois de 
Nos", para interpertaçâo 
de Nancy Costa, dos 
autores/pseudônimos 
"Dunas"; 10-"Se 
Olhasses", para Mara 
Tavares, dos 
autores/pseudônimos 
"Fulgor da Mùsica"; 11- 
"Porta Aberta", para a 
voz de Mara Ribeira, dos 
autores/pseudônimo 
"Castelo"e, 12- 
"Crianças", na interpre- 
taçâo de Luis Cavacas, 
dos autores/pseudônimo 
"Librac". 
Parabéns aos autores e 
compositores que 
enviaram as suas 
cançôes ao Festival da 
Cançâo CIRV'2004, e 
aos intérpretes que as 
vâo defender no dia 18 
de Abril, na FPtv. 
Aos autores, composi- 
tores e intérpretes que 
desta vez nâo viram as 
suas cantigas escolhidas, 
deixamos o desejo que 
nâo desistam pois... "hâ 
mais marés que marin- . 
heiros". Se nâo calhou 
este ano, sera para o 
proximo ano ou quando 
Deus quiser. Desistir é 
que nâo vale. 
JMC 
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Precïsa-se 
Condutor, jovem e fluente em inglês, para entregas de 

catering. Tel.:416-598-0575. 

Senhora, para limpar casa em Brampton. 

Tel.:416-616^234. 

Vendedores corn experiência em vendas de mobflias, 

fluente em português e inglês. Contactar Nelson de 

Andrade. Tel.:905-568-21il. 

Empregada corn experiência, para padaria portuguesa 

em Brampton. Fluente em português e inglês. 

Tel.:905-459-564L 

Senhora, corn carro para fazer limpeza de casas em 

Richmond Hill. Tel.:416-828-0389. 

A Portuguese Credit Union tem uma vaga fuU-time para 

funcionârio com experiência no ramo bancàrio e que 

fale português. En\4ar résumé para fax: 416.533-2578. 

Cozinheiro (a) corn experiência, para restaurante com 

grande movimento, boas condiçôes de trabalho. 

Contacte Emilia. Tel: 416-534-7354 

A Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 

Ontario -ACAPO, précisa de secretâria que fale por- 

tuguês e inglês. Contactem; 416 536-5961 

DE OLIVEIRA SYSTEMS esta a aceitar inscriçôes 
para uma assistente de tratamentos de cabelo e pele, 
para o novo centro De Oliveira Systems em 
Mississauga. Treino disponivel. 

Telefone para (416) 504-8967. 

Atençâo 
Arrenda-se ou vende-se um C8IT0 VOlVO, d6 2004, pelo 
motivo de partir para Portugal. 
O Volvo tem apenas 600 kilômetros e o "lease" é por 
100.000 Kilômetros ou 4 anos. 
Contacte Joâo Gomes pelo telefone: 

416 526-7781 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Fàça JÂ a sua 
réserva pajra 
bapttzadose 

festasde 
comuxüh&o 

Encerrado às 
2“ feiras 

Almoços e Jantares 

836 College St. 

Temos um bom apartamento mobilado em Portimào, Algarve, para alugar. Ôptimo 
para dois casais e duas crianças. 

Tel: 416 253-6194 

Igreia de N. Sra. dos Remédies. Poveaçio 
Dia 3 de Abril, tem lugar no Renaissanse Hall, em 
Mississauga, uma grande festa para apoio à 
reconstruçâo da torre da Igreja de Nossa Senhora 
dos Remédîos, na Lomba do Loçâo, Povoaçâo, Sâo 
Miguel, Açores. A festa, em organizaçâo pelo 
povoacense Carlos Medeiros, consta de jantar. 

baile e variedades. Nas variedades, actuam os 
artistas locais Steve Medeiros, Henrique Cipriano, 
Island Girls, Jessica Amaro, Carlos Borges e o 
Carteiro, corn o som e a luz a cargo de TNT 
Productions. 
Informaçôes e réservas: 905 891-9840. 

TTC recebe apolo provincial 
O governo provincial do Ontârio anunciou, quarta- 
feira, os pianos que tem para entregar imediatamente 
$90 milhôes de dôlares à companhia de transportes 
pûblicos do Ontârio, para além de $1 biliâo que foi 
prometido pelos très niveis governamentais - federal, 
provincial e municipal - para os prôximos cinco anos. 
“Numa altura em que o governo provincial continua a 
trabalhar no compromisso de disponibilizar uma per- 
centagem do imposto da gasolina para os transportes 
pûblicos, o investimento farâ uma enorme diferença 
para a TTC”, disse o primeiro ministre do Ontârio, 
Dalton McGuinty. “Ajudar Toronto a enfrentar os 
sens desafios financeiros é uma maneira importante 
de melhorar a qualidade de vida dos residentes de 
Toronto, ao mesmo tempo que se vai reanimar o 
engenho econômico do Ontârio”. 
A nova ajuda financeira é superior ao montante que a 
TTC tencionava adquirir com o aumento tarifârio de 
.25 cêntimos. 

Ex-pregressistas canservadares 
farmam partida 
Um pequeno grupo de inconformados de ex-progres- 
sistas conservadores registaram um novo partido 
politico com o departamento das Eleiçôes (Elections 
Canada), sob o nome de “Canadianos Progressistas” 
(Progressive Canadians), ou partido PC. Os novos 
progressistas esperam obter 50 candidates para man- 
terem o estatuto legal do partido nas prôximas 
eleiçôes fédérais e poderem manter a divisâo de veto 
à direita. 
O organizador do partido, Joe Hueglin, ex-deputado 
progressista conservador pela regiâo de Niagara Falls, 
no Ontârio, disse, segunda-feira, que os canadianos 
progressistas se formaram como uma reacçâo à unifî- 
caçào do ex-partido progressista conservador com a 
ex-Aliança Canadiana, assim como a subséquente 
vitôria de Stephen Harper, ex-lider da Aliança, à 
liderança do novo partido conservador. 
Hueglin disse que cerca de uma düzia de pessocis jâ se 
mostrou interessada em fazer peirte da lista de can- 
didates. 

I Al^tibra à Moda <la TerceiraT] 

Inmmmm 
* 0.51 de vinho tinto 
* 3 Kgs de came 
* 200g de toucinho de fumo 
* 4 cebolas grandes 
* 1 coûter de sopa de banha 
* 1 collier de sopa de margarina ou manteiga 
* cravinho em baga (+/- 6) 
* sal 

(OHKCCftOi 
A came é cortada aos bocados (tipo quadrados), 

assim como as cebolas sâo cortadas âs rodelas e o 

toucinho aos cubinhos pequenos. 

Deve-se usar um tacho de barro (obrigatôrioU): 

Pôem-se a banha e o toucinho, uma camada de 

came, a manteiga e uma camada de cebola, o 

sal, cravinho e outra camada de came acabando 

corn uma camada de cebola. 

No fim rega-se corn o vinho, sem deixar cobrir o 

tacho todo. 

Vai a cozer no Jbmo em lume brando (+/- Shoras). 

A Alcatra é acompanhada corn o pào doce tipico 

da ilha, ou entâo corn pào. 

Sobremesa : 

IncRiDiirtTÊS: 
* 250grs. de açücar 
* sumo de 2 laranjas 
* 1 dl de âgua 

6 gemas 
* 6 claras 
* canela empô q.b. 

(OHfCCÇflO: 

Leve uma caçarola ao lume corn, o açücar e a 
âgua, até atingirponto de espadana. 
Retire do lume e deixe arrefecer um pouco. 
Estando quase frio deüam-se 6 gemas bem bati- 
das e mais o sumo das laranjas e as claras bati- 
das em castelo. 
Mexe-se atéficar tudo bem ligado. 
Leve novamente a lume brando, mexendo sem- 
pre cerca de 10 minutas. 
Ponha 0 doce numa taça ou tacinhas. 
Sirva pohoUhado de canela. 

Bom Apetitel 



28 Quinta-feira, 01 de Abril de 2004 CRÔNICA O Milénio 

dMca É dsiiMii 
Diz, mas nâo deixa 

O artigo 7° da Constituiçào da Repüblica 
Portuguesa - relaçôes internacionais - diz: 

"1. Portugal rege-se nas relaçôes interna- 
cionais pelos principios da independência 
nacional (e os iberistas?*), do respeito dos 
Direitos do Homem (corn maiüscula ponho 
eu, sinistramente corn minüscula no texto 
constitucional), dos direitos dos povos, da 
igualdade entre os Estados, da soluçào pacifi- 
ca dos conflitos internacionais, da nâo 
ingerência nos assuntos internos dos outros 
Estados e da cooperaçâo corn todos os outros 
povos para a emancipaçâo e o progresso da 
humanidade (corn H pequeno,,,). 

2. Portugal preconiza a aboliçào do impe- 
rialismo, do colonialismo (preconizarâ?*) e de 
quaisquer outras formas de agressâo, dominio 
e exploraçâo nas relaçôes entre os povos, bem 
como O desarmamento gérai, simultâneo e 
controlado, a dissoluçâo dos blocos politico- 
militares ( em 1976, era uma posiçâo anti- 
Nato, bonito*) e o estabelecimento de um sis- 
tema de segurança colectiva (em 1976, corn a 
URSS, brilhante*), corn vista à criaçâo de uma 
ordem internacional capaz de assegurar a paz 
e a justiça nas relaçôes entre os povos (fan- 
tasias). 

3. Portugal reconhece o direito dos povos 
à autodeterminaçâo e independência e ao 
desenvolvimento, bem como o direito à insur- 
reiçâo contra todas as formas de opressâo". 

Os nùmeros 4, 5 e 6 deste artigo referem 
principios quanto aos paises de lingua por- 
tuguesa e à construçào europeia, nomeada- 
mente ô Principio da Subsidariedade (em 
incumprimento) e a realizaçào da cooesào 
econômica e social (também em incumpri- 
mento). Em especial, no caso da Madeira, e 
tratando-se de dispositivos de segurança, poli- 

ciais ou "fiscalizadores", os preceitos constitu- 
cionais que mandam ouvir a Regiâo 
Autônoma, sâo sistematicamente ignorados 
pelo Estado português. 

Continuando, passemos ao artigo 8° da 
Constituiçào: 

"1. As normas e os principios de direito 
internacional gérai ou comum fazem parte 
intégrante do direito português (o redactor 
constitucional continua a nâo saber quando 
deve utilizar as maiüsculas). 

2. As normas constantes de convençôes 
internacionais regularmente ratificadas ou 
aprovadas vigoram na ordem interna apôs a 
sua publicaçâo oficial e enquanto vincularem 
internacionalmente o Estado Português (este 
"enquanto" é indefinido*). 

3. As normas emanadas dos ôrgâos com- 
petentes das organizaçôes internacionais de 
que Portugal seja parte (nâo tem virgula) vigo- 
ram directamente na ordem interna, desde 
que tal se encontre estabelecido nos respec- 
tivos tratados constitutivos (Naçôes Unidas, 
Uniâo Europeia, etc., lembro*)". 

Depois, o artigo 20°: 
"1. A todos é assegurado o acesso ao dire- 

ito e aos tribunais (sempre corn letra minüscu- 
la*) para defesa dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos, nâo podendo a justiça 
ser denegada por insuficiência de meios 
econômicos (repare-se que a Constituiçào nâo 
discrimina o acesso aos Tribunais 
Internacionais competentes). 

2. Todos têm direito, nos termos da lei, â 
informaçâo e consulta juridicas, ao patrocinio 
judiciârio e a fazer-se acompanbar por advo- 
gado perante qualquer autoridade (estâ a ser 
cumprido?*). 

3. A lei define e assegura a adequada pro- 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina jâ têm ao dispor o melhor 
para passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada 
em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem jâ o 
piano de Verâo para Portugal. 

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz corn a 
Happy Travellers. 

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

tecçâo do segredo de justiça (vê- 
se!*). 

4. Todos têm direito a que 
uma causa em que intervenham 
seja objecto de decisâo em prazo 
razoâvel e mediante processo 
equitativo (o "razoâvel", em 
Portugal, tem câ uma elasticidade!*). 

5. Para defesa dos direitos, liberdades e 
garantias pessoais, a lei assegura aos cidadâos 
procedimentos judiciais caracterizados pela 
celeridade e prioridade, de modo a obter 
tutela efectiva e em tempo ütil contra ameaças 
ou violaçôes desses direitos (aguarda-se a tal 
lei, desde 1976)". 

Depois, o artigo 21: da Constituiçào con- 
sagra o Direito à resistência: 

"Todos têm o direito de resistir a qualquer 
ordem que ofenda os seus direitos, liberdades 
e garantias e de repelir pela força qualquer 
agressâo, quando nâo seja possivel recorrer à 
autoridade pùblica". 

A Regiâo Autônoma da Madeira bem vem 
tentando recorrer â autoridade do Estado* 

Vejamos agora a disposiçâo constitucional 
sobre liberdade de expressâo e de infor- 
maçâo, artigo 37°: 

"1.Todos têm o direito de exprimir e divul- 
gar livremente o seu pensamento pela palavra, 
pela imagem ou por qualquer outro meio, bem 
como o direito de Informar e de ser informa- 
dos, sem impedimento nem dlscriminaçôes". 

Esta dâ vontade de rir. Entâo, o "pensa- 
mento ünico", o "politicamente correcto" 
imposto pela III Repüblica que temos, onde 
Imediatamente se orquestram campanhas con- 
tra quem tal tentar romper? Entâo, em cam- 
panhas eleitorais, os "bufos" que "vigiam" as 
intervençôes dos politicos e que, corn outras 
cumplicidades, querem impedir as 
Liberdades, inventando que esta ou aquela 
palavrinha pode ter sentido de "eleitoralis- 

mo"? Entâo, as possibilidades de 
a Madeira poder responder e 
desmontar as calünias que nos ati- 
ram? Entâo, o ocultar do trabalho 
governativo que se vai fazendo? 

Que Constituiçào hipôcrita!* 
E continua o texto procriador 

da III Repüblica: 
"2. O exercicio destes direitos nâo pode ser 

impedido ou limitado por qualquer tipo ou 
forma de censura (vê-se!*). 

3. As infracçôes cometidas no exercicio 
destes direitos ficam submetidas aos princi- 
pios gérais do direito criminal ou do ilicito de 
mera ordenaçâo social, sendo a sua apreciaçâo 
respectivamente da competência dos tribunais 
judiciais ou de entidade administrativa inde- 
pendente (onde estâ ela?*), nos termos da lei 
(mas, que lei justa e obrigando a tratar todos 
por igual, independentemente do quadrante 
ideolôgico de cada um?!*). 

4. A todas as pessoas, singulares ou colec- 
tivas, é assegurado, em condiçôes de igual- 
dade e eficâcia (que mentira!*), o direito 
de resposta e de rectificaçâo (mentira, men- 
tirâo ainda maior), bem como o direito a 
indemnizaçâo pelos danos sofridos (nâo dâ 
para pagar o Advogado). 

Nâo foi por acaso que, como português da 
Madeira que me orgulho 'de ser, repesquei 
algumas disposiçôes constitucionais. 

Para termos consciência dos nossos 
Direitos e Deveres. Como Povo e como 
cidadâos. 

Para vermos como o regime politico da III 
Repüblica, para além do blâ-blâ do texto 
constitucional, trata os povos e as pessoas. 

Mas, nalgumas folclôricas festividades do 
vinte e cinco do quatro, vamos continuar a 
ouvir os habituais e salazaristas "vivas" ao 
regime, "vivas" ao que "isto" chegou. 

Para nos rirmos. Corn tristeza. 

Apreendmos 254 qpllos de 

A Policia Judiciâria ^ 
anunciou a apreensâo ^ > 
de 245 goilogramas de ‘ 
cocalna de elevado ^ 
grau de pureza num ' 
armazém na margem • * 
Siil do Tcjo. A - 
operaçâo levou ao des- 
mantelamento de 
parte de rima organi- 
zaçâo criminosa em 
que integrava um ele- 
mento daquela policia. 
Em comunicado, a diz ter desman- motorista, na 
telado, através da Direcçâo Central de A eXcepçâo do agente da judiciâria, os 
Investigaçâo do Trâfico de restantes detidos tinham antecen- 
Estupefacientes, a componente dentes criminais. Todos foram leva- 
nacional de uma organizaçào crimi- dos, esta tarde, à presença do juiz, no 
nosa responsâvel pela introduçâo na Tribunal de Lisboa. 
Peninsula Ibérica de elevadas quanti- Na operaçâo, que teve ainda a colabo- 
dades de cocaina. raçâo da PSP, foram também apreen- 
Produzida na América do Sul, a droga didos telemôveis, documentos e qua- 
saiu de um porto brasileiro. A Policia tro carros, um deles de alta cilindrada. 
Judiciâria acredita que o destine era o Além da droga, que a IJ supôe teria 
Norte de Espanha. Todo o processo foi como destine o Norte de Espanha, 
conduzido por uma organizaçào crim- foram apreendidas quatro viaturas, 
inosa agora desmantelada. telemôveis e documentaçâo diversa. 
Na operaçâo foram detidos um A IJ vai continuar a investigar para 
brasileiro e quatro portugueses, entre tentar desmantelar a componente 
os 35 e os 57 anos. Um deles é agente internacional da organizaçào. 
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lîga multa Camacho em 1.220 
euros per faltas a entrevistas 
O treinador do Benfica, o espa- 

nhol José Antonio Camacho, foi 

multado na terça-feira em 500 

euros, devido a uma terceira 

falta a um "flash-interview", 

depois do jogo da 27“ jornada 

da Superliga de futebol, a visita 

ao Beira-Mar (1-0). 

Segundo comunicado da 

Comissâo Disciplinar da Liga 

Portuguesa de Futebol 

Profissional (LPFP), Camacho 

jâ havia sido sancionado corn 

multas de 350 e 370 euros, 

respectivamente, por faltar às 

entrevistas- râpidas apôs os 

jogos Benfica-Moreirense 

(empâte 1-1, à 24° jornada da 

Superliga) e Benfica-Maritimo 

(vitôria 1-0, à 26“). 

No total, O técnico "encarnado" 

desembolsa 1.220 euros, mas o 

valor poderâ passar para o 

dobro, caso o ôrgâo disciplinar 

da LPFP sancione o espanhol 

por nova falta, desta feita no ultimo 

domingo, apôs o encontro da 28“ jor- 

nada, na Luz corn o Alverca (2- 0). 

A Comissâo Disciplinar da LPFP 

instaurou ainda um "processo sumaris- 

simo" ao jogador do Gil Vicente 

Josiesley Ferreira, corn uma pena pro- 

posta de um jogo de suspensâo e multa 
de 1.000 euros, devido a uma alegada 

agressâo do brasileiro a um adversârio, 

segunda-feira na visita ao Belenenses 

(2-0), em jogo da 28“ jornada. 

No habituai mapa de castigos, 

destaque para a suspensâo de dois 

defesas centrais por um jogo, o 

portista Pedro Emanuel e o brasileiro 
do Sporting Polga, factos que 

diminuem as opçôes dos respectivos 

técnicos para as prôximas deslocaçôes: 
o FC Porto defronta o Gil Vicente, ao 

passo que o Sporting enfrenta o 

Sporting de Braga. 

Pedro Henriques em Barcelos 
Juiz vai dirigir o Gil Vicente- 
FC Porto da 29^ jornada 
Pedro Henriques foi nomeado 
para dirigir o Gil Vicente-FC 
Porto, da 29“ ronda da 
SuperLiga, no proximo sâbado. 
Carlos Xistra ira marcar pre- 
sença no encontro entre o 
Sporting de Braga e o Sporting, 
enquanto que Paulo Paraty vai 
até Vila do Conde para apitar o 
Rio Ave-Benfica. 
Arbitres nomeados para a 29“ 
jornada: 
Sexta-feira (2 Abr): 
Alverca - Vitôria Guimarâes, 
Bruno Paixâo (Setùbal) 
Sâbado (3 Abr): 
Boavista - Estrela Amadora, 
Jacinto Paixâo (Evora) 
Gil Vicente - FC Porto, Pedro 
Henriques (Lisboa) 
Domingo (4 Abr): 
Beira-Mar - Académica, Nuno 
Almeida (Algarve) 
Moreirense - Nacional, Mario 
Mendes (Coimbra) 
Paços Ferreira - Uniâo Leiria, Paulo 
Baptista (Portalegre) 
Rio Ave - Benfica, Paulo Paraty (Porto) 
Sporting Braga - Sporting, Carlos Xistra 

(Castelo Branco) 
Segunda-feira (5 Abr): 
Maritime - Belenenses, Auguste Duarte 
(Braga) 

Calendàrio definido Euro 2004 
Portugal joga a 12, a 16 e a 20 de Junho fase final do Campeonato da Europa que 
na primeira fase do Euro 2004 se vai realizar em Portugal, entre 12 de 
Estâo jâ definidos os quatre grupos da Junho e 4 de Julho. 

GrupoB 
JOGO 3 13 JUNHO 17:00 
JOGO 4 13 JUNHO 19:45 
JOGO 11 17 JUNHO 17:00 
JOGO 12 17 JUNHO 19:45 
JOGO 19 21 JUNHO 19:45 
JOGO 20 21JUNHO 19:45 

ESTâDIO DR. MAGAIHâES P. LEDMA 

ESTADIO DA LUZ LISBOA 

ESTADIO CIDADE DE COIMBRA 

ESTâDIO DR. MAGAJLHàES P. LEIRIA 

ESTâDIO CIDADE DE COIMBRA 

ESTâDIO DA LUZ LISBOA 

SUlÇA-CRQÂCIA 
FRANÇA-INGLATERRA 
INGLATERRA-SUÎÇA 
CRDÂCIA-FRANÇA 
SUtÇA-FRANÇA 
CROÂCIA-INGLATERRA 

Milan nitrapassou o Béai 
Madrid no "ranking" da IFFns 
No "ranking" da Federaçâo 
Intemacional de Histôria e 
Estatistica do Futebol, o Milan 
(Itàlia) destronou o Real Madrid 
(Espanha). Rui Costa ultrapassou 
Figo. Na 3a. e 4a. e 5a. posiçôes, 
encontram-se o Santos do Brasil, 
Celtic da Escôcia e o Arsenal da 
Inglaterra. 

O FC Porto desceu um lugar tende passa- 
de para a 6a. posiçâo. 
O Benfica subiu para o 30o. lugar^ o 
Sporting avançou para 107a. posiçâo 
e, a Uniâo de Leiria, na posiçâo 149. 
Mais longe, sâo ainda mencionados, 
Sp. Braga, Nacional da Madeira, 
Boavista, Maritime, Rio Ave e 
Belenenses. 

Portugal perde logo particular 
com Italia por 3-1 
A selecçâo portuguesa de Sub-21 

perdeu na terça-feira com a sua 

congénère italiana por 3-1, num 

jogo de preparaçâo de ambas as 

équipas para a fase final do 

Campeonato da Europa da cate- 

goria, disputado no Complexe 

Desportivo de Melgaço. 
Os italianos, que jâ ganhavam por 

2-0 ao intervalo, inauguraram o 
marcador logo no primeiro minu- 

fo, por Pinzi, e aumentaram a 

vantagem aos 37 por Gilardino, 

tendo ainda chegado ao 3-0 na 

segunda parte, por Cbiellini, aos 

62. 

O ûnico golo português foi apon- 

tado aos 65 minutes pelo defesa 
central da Uniâo de Leiria Joâo 

Paulo. 

Na fase final do Europeu, que se 

disputa na Alemanha entre 27 de 

Maio e 08 de Junho, a Itâlia integra 
o Grupo A corn a Bielorrùssia, a 

Croâcîa e a Sérvia-Montenegro, 
enquanto Portugal alinha no B corn 

a Suiça, a Suécla e a Alemanha. 

(© ©IF Sm (GJUAÏÏT^ 
O melhor Frango no 

Churrasco em toda a cidade! 

“Estilo Português” 
Frango Assado e 

no Churrasco 
Leitâo à 

Bairrada, etc. 

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

www.churrasco.net 
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Portugal derrotado pela Itàlia em 
logo de preparaçâo para o Euro 
Portugal foi derrotado pela Itàlia, 
por 2- 1, em jogo particular de 
preparaçâo para o Euro2004 de 
futebol, disputado no Estâdio 
Municipal de Braga. 
A selecçâo anfitriâ do 
Campconato da Europa, que 
decorrerà em Portugal entre 12 de 
Junho c 04 de Julho, começou 
raelhor, marcando aos cinco 
minulos, por intermédio de Nuno 
Valente, apôs boa combinaçâo 
corn Rui Costa. 
A Itàlia chegou a à igualdade 
antes do intervalo, aos 40 minu- 
tos, quando Chri.stian Vieri, de 
cabeça, deu o melhor seguimento 
a um cruzamento da direita. 
Na segunda parte, a "squadra 
azzurra" operou a rcvîravolta e 
selou a vitôria com um golo de 
Fabrizio Miccoli, que bateu 
Ricardo de canto directo, aos 76 
minutes. 

Présidente do Benfica considéra nm êxito 
a subscriçâo de obriBaçëes do sen cinbe 
o Présidente do Sport Lisboa e Benfica, 
Luis Filipe Vieira, afirmou que o processo 
de subscriçâo do empréstimo obriga- 
cionista de 3.000.000 de acçôes foi um 
êxito, em declaraçôes proferidas na sala da 
Euronext Lisboa. 
A Benfica SAD disponibilizou 3.000.000 
de obrigaçôes, mas a procura excedeu a 
oferta disponibilizada corn as ordens de 
compra a atingir mais de 4.500.000 obri- 
gaçôes. Em consequêneia deste resultado 
foi necessàrio recorrer a um processo de 
regateio. 
A distribuiçâo final das obrigaçôes jà foi 
feita, devendo agora os pretendentes con- 
sultar os intermediârios financeiros 
escolhidos, de forma a saberem a parte 
que lhes coube. 
O empréstimo obrigacionista do Benfica 

terâ ainda de esperar pela admissâo à 
negociaçâo, que deverâ acontecer nos 
prôximos dias. A emissâo terà um prazo 
de très anos e uma taxa de juro de 5% ao 
ano. 

Novo Estàdio do Bossa custou 41 milhôos do ouros 
O présidente do Boavista, Joâo Loureiro, 
revelou no Porto, que o custo de 
construçâo do novo Estàdio do Bessa XXI, 
um dos palcos do Europeu de futebol 
Portugal2004, ficou em 41 milhôes de 
euros. 
Os numéros finais do custo das obras do 
Estâdio do Bessa foram dados a conhecer 
"em primeira mâo" por Joâo Loureiro, 

durante a visita às instalaçôes do ministro- 
adjunto do primeiro- ministre, José Luis 
Ainaut. 
Joâo Loureiro frisou que o custo da obra 
se deveu a "uma politica rigorosa de gestâo 
e contençâo" de despesas e enalteceu a 
"modernidade e a funcionalidade" do 
novo Bessa, corn capacidade de 30 mil 
lugares. 

COIMFIE EM 
EXPERIÊNCIA E 
HONESTIDADE 
AOVOSSO 
SERVIÇO ^"2ei2St.crairAve.W 

(esquina corn a Jane SU Toronto, 
0llt.M6H4Gr 

Teiyfax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

No¥e clubes da Superllga nâo 
preenchem requisitos da üEfA 
Nove clubes da SuperLiga nâo 
cumpriram as novas exigêneias 
da UEFA e, desta forma, estâo 
impedidos de participar nas 
competiçôes europeias em 
2004/2005. 
Sô metade das équipas do 
campeonato português é que se 
candidataram, até 31 de Janeiro, 
ao processo de licenciamento 
pela UEFA: FC Porto, Sporting, 
Benfica, Sporting de Braga, 
Nacional, Boavista, Maritime, 
Uniâo de Leiria e Belenenses 
seguiram as normas, ao con- 
trârio dos restantes emblemas 
que estâo, desde jâ, "fora de 
combate", 
Por exemple, o Rio Ave, que ocupa o 
sexto lugar que dâ acesso à UEFA, 
nunca serâ apurado por nâo ter 
preenchido os requisitos definidos pelo 
ôrgâo que gere o futebol na Europa. 
Recorde-se que o processo de licencia- 
mento foi iniciado hâ dois anos e per- 
mite à UEFA saber se as équipas pos- 
suem, ou nâo, as condiçôes minimas 
para marcarem presença nas com- 
petiçôes internacionais. 
Assim, para além do objective 
desportivo, os clubes devem satisfazer 
as normas estipuladas pela UEFA rela- 
tivamente às infra-estruturas, aos recur- 
sos humanos, à organizaçâo interna e 

às condiçôes financeiras. 
O processo de acreditaçào é gerido 
pela respectivas Federaçôes nacionais 
que se baseiam nos critérios pré-deter- 
minados pela UEFA. 
Quem nâo se candidatou até à data 
limite (31 de Janeiro) nâo irâ segura- 
mente marcar presença na Taça UEFA 
da prôxima temporada,- existindo 
somente uma situaçâo de "excepçâo" 
que, no caso português, nâo é aplicâvel. 
Os clubes nâo profissionais que even- 
tualmente chegassem à final da Taça 
de Portugal - esta questâo nâo se coloca 
pois a final serâ disputada- entre o 
Benfica e o FC Porto - teriam a possi- 
bilidade de se candidatar à UEFA 
(excepçâo à regra). 

APUEAMENTO DO CAMPEAO: 

EQUIPA 
1 Operârio 
2 Madalena 
3 Angrense 
4 Santiago 
5 Praiense 

J 
5 

S 
4 
5 
5 

P 
56 
41 
39 
37 
36 

O Operârio garantiu a conquûta do tttulo, 

Resultados 6*^ jornada: 
Operârio - Santiago, 3-1 
Praiense - Madalena, 2-2 
Folga: Angrense 
7* jornada; 
Santiago - Praiense 
Madalena - Angrense 
Folga: Operârio 

DESPROMOÇAO: 

EQUIPA J P 
1 Boavista 5 35 
2Velense 5 28 
3 Ideal 5 25 
4 Mira Mar 4 13 
5 Barreiro 5 10 
Mira Mar e Barreiro despromovidos aos 
eampeonatos regionats. 

Resnltados 6* Jornada: 
Ideal - Barreiro, 1-0 
Boavista - Velense, 1-0 
Folga: Mira Mar 
7» jornada; 
Barreiro - Boavista 
Velense - Mira Mar 
Folga: Ideal 

1^ B.B.Q 
^ OilCUBii INC» 

Aceit:amos encomendas, 
corn especiais todos os dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASraRSEMIUiADIISlOAM-8PM • FECHADO 4 2^ RIRA • RIRA 10AM-9PM 

2828 KingSWay Drive, Oakville Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 
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EauiPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 SP. BRAGA 

5 NACIONAL 

6 RIO AVE 

7 MARITIMO 

8 BOAVISTA 

S BEIRA-MAR 

10 MOREIRENSE 

11 U. LEIRIA 

12 GIL VICENTE 

13 ALVERCA 

14 ACADÉMICA 

15 BELENENSES 

18 GUIMARÀES 

17 P.FERREIRA 

18 E.AMADORA 

J V E 
27 22 5 

28 20 4 

28 18 6 

28 13 8 

27 14 4 

28 10 11 

28 S 12 

28 S 11 

28 10 6 

28 8 10 

28 8 S 

28 7 10 

28 8 5 

28 8 4 

28 6 10 

28 5 10 

28 7 3 

28 3 4 

O M S P 
O 58 15 71 

4 50 27 64 

4 52 25 60 

7 28 28 47 

3 45 28 46 

7 37 25 41 

7 28 27 33 

8 25 23 38 

12 35 38 36 

10 23 28 34 

11 36 42 33 

11 36 35 31 

15 26 36 23 

16 26 34 28 

12 30 48 28 

13 26 37 25 

18 20 42 24 

21 18 61 13 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL PROEISSIOIIOL 

"DERLEI" (FC Porto) 
EVANDRO (Rio Ave) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 

SIMAO (Benfica) 

"WENDER" (Braga) 
LIEDSON (Sporting) 
DOUALA (Uniâo Leiria) 

RESULTADOS 

tGaiiéiiiicaHaritinio.2-0 

Nacional-Boavista. 1-0 

Snorting - Paços Feiraira, 1-0 

Lflinadora-Sii.BragaO-1 

Uniio leiria-Bio Ave, 1-1 

V. Guimaiâes - Beira-Mar, 2-0 

FG Porte-Moreirense, 1-0 

Bonflca-AlverGa,2-0 

Belenenses - Bil Vicente, 2-0 

PRôXIMA JORNADA 

Alverca-V.Goim8râes 

Boavista-LAmadora 

Gll Vicente-FC Porto 

Beira-Mar-Académica 

Moreirense-Nacional 

Paços Ferreira-U. leiria 

Bio Ave - Benfica 

Sp.Braga-Sporting 

Man'timo - Belenenses 

WIJNHARD (Beira-Mar) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
"SERGINHO BAIANO" (Nacional) 
SOKOTA (Benfica) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
ROCHEMBACK (Sporting) 
PEDRO BARBOSA (Sporting) 
JOSÉ MANUEL (Paços Ferreira) 

L LIGA 
POPTUCUESn DE rUTEBOL PROEISSIOlIflL 

EQUIPA 

1 ESTORIL 

2 PENAFIEL 

3 VARZIM 

4 V.SETÙBAL 

5 NAVAL 

6 SALGUEIROS 

7 STA CLARA 

8 FEIRENSE 

9 MAIA 

10 0ESP.AVES 

11 O.CHAVES 

12 OVARENSE 

13 FELGUEiRAS 

14 LEIXÔES 

15 PORTIMONE 

16 MARCO 

17 U.MAOEIRA 

18 SP.COVILHÀ 

J 
28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

P 

57 

49 

49 

46 

42 

42 

39 

38 

38 

38 

36 

35 

33 

33 

31 

30 

25 

23 

RESULTADOS PRôXIMA JORNADA 

OVARENSE - FELGUEIRAS, 2-1 

VARZIM - FEIRENSE, 1-2 

MARCO - ESTORIL, 2-3 

D. CHAVES - NAVAL 1° MAIO, 1-0 

U. MADEIRA - SP. COVILHâ, 3-3 

LEIXOES - SALGUEIROS, 1-1 

V. SETüBAL - D. AVES, 1-3 

MAIA - SANTA CLARA, 2-4 

PENAETEL - PORTIMONENSE, 3-0 

FELGUEIRAS - MARCO 

SANTA CLARA - PENAFIEL 

PORTIMONENSE - VARZLM 

FEIRENSE - D. CHAVES 

NAVAL 1» MAIO - U. MADEIRA 

SP. CoviLHÀ - LEIXOES 

SALGUEIROS - OVARENSE 

ESTORIL - VITôRIA SETüBAL 

DESPORTIVO AVES - MAIA 

EQUIPA J P 

1 GONDOMAR 29 73 
2 DRAG5ES S 28 69 
3 \^ZELA 29 55 
4 FC PORTO B 29 49 
ÿ LIXA 28 41 
6 VALDEVEZ 28 40 
7 EOUSADA 29 39 
8 P.AREDES 29 38 
9 SP. BRAGA B 28 38 
10 FREAMUNDE 29 37 
11 INFESTA 28 37 
12 TROFENSE 28 35 
13 P. RUBR.AS 28 35 
14 FAFE 28 32 
15 BRAGANÇA 28 29 
16 C.T.MPAS 28 29 
17 ERMESINDE 28 25 
18 VILANOVENSE 29 25 
19 LEÇA 29 20 

Ü CAMPEON/TO 

Resultados 
I./Ousada - Leça, 2-0 
Freamunde - Vtlanovense, 1-1 
Bragança - FC Porto B, 0-2 
Troïense - Gondomar, 0-2 
Lixa-Vizela, 1-0 
Fafe - Paredes, 0-1 
Frmesinde - Infesta, 2-1 
Dr. Sandinenses - P. Rubras, 4-0 
Valdevez - Sporting Braga B. 1-0 
Folga: Caçadores das 'laipas - 

31* Jornada 
Sp. Braga B - Lousada 
l.Æça - ÎVeamunde 
Vilanovense - Bragança 
FC Porto B - Trofense 
Gondomar - Lixa 
Vizela - Fafe 
C. Taipas - Ermesinde 
Infesta - Dr. Sandinenses 
Pedras Rubras - Valdevez 
Folga: Paredes 

IMACIOIMAL DE FUTEBOL Il Oivisâo B 

EQUIPA J P 

1TORREENSE 30 60 
2 SP. ESPINHO 30 60 
3 SANJOANENSE 30 55 
4 ESMORIZ 30 52 
5 AC. VISEU 30 50 
6 FATIMA 30 46 
7 U. LAMAS 30 45 
8 OLIVEIRENSE 30 45 
9 VILAFRANQUEN 30 44 
10 CALDAS 30 42 
11 ALCAINS 30 41 
12 ACADEMICA B 30 34 
13 OLI.BAIRRO 30 33 
14 PAMPILHOSA 30 32 
15 PORTOMOSENSE 30 32 
16 AGUEDA 30 31 
17 ESTARREJA 30 30 
18 MARINHENSE 30 30 
19 OLI.HOSPIT.-'iL 30 29 
20 POMBAL ,30 28 

Resultados 
ü. Lamas - Oliveira Hospital, Ü-O 
Agueda - Torreense, 0-2 
Sanjoanense - Oliveirense, 2-1 
Pampilhosa • Alcains, 3-1 
Caldas - Académica B, 2-3 
Fàtima - Vilafranquense, 0-3 
Pombal - Académico \^seu, 0-2 
Oliveira Bairro - Marinhense, 0-0 
Esmoriz - Sporting Espinho. 0-3 
Estarreja - Portomosense, 3-1 

31* Jornada 
Portomosense - Uniâo Lamas 
O. Hospital - Âgueda 
Torreense - Sanjoanense 
Oliveirense - Pampilhosa 
Alcains - Caldas 
Académica B - Fâtima 

, Vilafranquense - Pombal 
.Ac. Viseu - O. Bairro 
Marinhense - Esmoriz 
Sp. Espinho - Estarreja 

EQUIPA J P 

1 BARREIRENSE 30 71 
2 OLHANENSE 30 66 
3 MICAELENSE 30 56 
4 OL,MOSCA\TD 30 52 
5 CAMACHA 30 52 
6 MARITIMO B 31 47 
7 ORIENTAL 30 42 
8 ODIVELAS 28 41 
9 .MAFRA 29 40 
10 LOULETANO 30 39 
11 RIB.BRAVA 30 39 
12 LUS.AÇORES 31 37 
13 /VMORrA 30 36 
14 PONTASSOLENS 29 34 
15 PINHALNOVENS 30 32 
16 FARENSE 30 30 
17 V. NOVAS 30 30 
18 SPORTING B 30 28 
19 SINTRENSE 30 25 
20 ST.ANTONIO 28 18 

Resultados 
Ribeira Bra\'a - i\mora, 1-1 
E. Venda.s Novas - Oriental, (M) 
Oihanense - Maritimo B, 3-0 
Louletano - Micaelense, 3-1 
Camacha - Pinhalnovense, 0-1 
Lusitania - Sintrense, 3-1 
Santo .Antonio - Farense, 00 
Mafra - Odivelas, adiado para 30 
Março 
Sporting B - Pontassolense, 1-1 
Barreirense - OlRais e Mosca^'ide, 20 

31* Jornada 
O. Moscavide - Ribeira Brava 
Amora - Est. Vendas Novas 
Orientai - Oihanense 
Maritimo B - Louletano 
Micaelense - Camacha 
Pinhalnovense - Lusitania 
Sintrense - Santo Antônio 
Farense - Mafra 
Odivelas - Sporting B 
Pontassolense - Barreirense 

CAMPEON/TO IMACIONAL DE FUTEBOL m- 

SBHIE A 

CL EQUIPA J P 

1 V.ALENCLANO 27 60 
2 MLAW.RDENSE 27 55 
3 lOANE 27 54 
4MONÇÀO 27 50 
5 SIA MARIA 27 49 
6 VIANENSE 27 39 
7 C.ABECEÏRENSE 27 37 
8 MIRANDELA 27 37 
9 SANDINENSES 27 37 
iOVAEPAÇOS 27 35 
11 ESPO.SENDE 27 34 
12 M. FONTE 27 32 
13 P. B.ARCA 27 30 
U MONTALEGRE 27 28 
15 CERWJRA 27 28 
16 lŒBORDELO 27 21 
17 .AMAIŒS 27 20 
18 RONFE 27 15 

SéKIK U 

CL EQUIPA J P 

1 RÏBEIRÀO 27 56 
2 FIÀES 27 54 
3 A. LORDELO 27 51 
4 CANELAS 27 46 
5 RIO 'l'INTO 27 40 
6 REBORDOSA 27 40 
7 TIRSENSE 27 40 
8 FAMALICÀO 27 39 
9 VILA REAL 27 38 
lOS.P. COVA 27 38 
IIPEDROUÇOS 27 38 
12 ÜUVEIRENSE 27 36 
13 T. MONCORVO 27 36 
14 CINFÀES 27 36 
15 LOUROSA 27 36 
16 NOGIJEIRENSE 27 29 
17 P. BRANDÂO 27 17 
18RÉGUA 27 • 7 

Sl:niii C 

CL EQUIPA J P 

1 PENALVA 27 57 
2 TOURIZENSE 27 52 
3 CESARENSE 27 48 
4 ANADLA 27 44 
5 TOCHA 27 38 
6 GAFANHA 27 38 
7SÂOJOÂOVER 27 38 
8 MILHEIROENSE 27 37 
9 11. COIMBRA 27 35 
10 VALEC.AMBRENS 27 35 
11 SOCIAL LAMAS 27 35 
12 SATÀO 26 32 
13 ARRIFANENSE 27 32 
14 AROüCA 27 30 
15 .MANCÎUALDE 26 29 
16 SANTACOMBADE 27 29 
17 F.ALGODRES 27 28 
18 AGUIAR BEIRA 27 24 

SlilllE II 

CL EQUIPA J P 

1 BENFICA CB 27 60 
2 ABRANTES 27 59 
3 SOURENSE 27 54 
4 PENICHE 27 52 
5 RIO NLAIOR 27 51 
6 TORRES NOVAS 27 51 
7 LOURINHANENS 27 44 
8 RIACHENSE 27 44 
9IDANHENSE 27 40 
10 CARANGUEJEIR 27 36 
11 FAZENDENSE 27 36 
12BENEDrTENSE 27 33 
13 BIDÜEIRENSE 27 31 
14 GIN.ALCOBAÇA 27 26 
15 SERTANENSE 27 21 
16 ALQUEIDÀO 27 19 
17 MIRLNSE 27 14 
18 ALMEIRIM 27 8 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 26 64 
2 PORTOSANTENS 26 52 
3 LOURES 27 49 
4 CÂM. LOBOS 27 44 
5 BENFICA B 27 44 
6 \TALONGA 27 43 
7t“DEZEMBRO 27 41 
8 REAL 27 39 
9 ELVAS 27 39 
10 MONTIJO 27 37 
11 C^RREGADO 27 35 
12 SANTANA 27 34 
13 MACHICO 27 34 
14 ALCOCHETENSE 27 32 
15 MALWJRA 27 29 
16 SANTACRUZEN 27 27 
17 SACAVENENSE 27 16 
18 BENAVTLENSE 27 11 

SBlili: F 

CL EQUIPA J P 

1 ATLÉ'nCO 27 61 
2 VA.SCO GAMA 27 56 
3IMORTAL 27 51 
4LUSITANOVRS 27 44 
5 SILVES 27 44 
6 DESP. BEfA 27 39 
7 BEIRA-MAR 27 39 
8 SESIMBRA 27 37 
9JLW.ÉVORA 27 36 
lOMESSLNENSE 27 36 
11 U.SANTIAGO 27 35 
12 SEIXAL 27 34 
13 MOURA 27 33 
14 ALMANSILENSE 27 31 
15 FABRIL 27 28 
16 OUARTEIRFLNSE 27 23 
17 MONTE 'FRIGO 27 20 
18 ESP.LAGOS 27 14 

I 
T 
A 
D 
0 
S 

VALPApOS - CKKVIUKA, (K) 
Os SANIXNENSES - MONçAO, 1-1 

MONTAIJ&GRE - CABECEOtENSK, 2-2 
AMARES -MUUVNDUA, M 

VlLAVEKDENSE - ESFOSEKDE, 4-0 
REBORDELO - PONTE HA BARCA, S-2 

- MARIA DA Fo^r^E, 20 
SANTA MARIA - VIANENSE, 1-0 
VALENCIANO -JOANE, 2-2 

T 
A 
D 
0 
S 

FAMAUCâO - REBORDO&A, 2-3 
OuVEIRENæ - NOGUEIRENSE, 2-1 
CANELAS GAIA • Rjo TTNTO, 2-2 
LOUROSA - AUAEIOS LORIæI A 04) 
RtGUA - s. PEDRO DA COVA, 0-7 
TERSENSE - VILA REAL, 1-1 
ONTARS-RlBEaiAO, 1-1 
FIÀES • PEMtOlKiASt 34) 
T. MONüORVO - F. BRANDAO, 54) 

TOURIEENSE - CESARENSE, 2-2 
A. BEIRA - ARRIFANENSE, 2-1 
VAIJBCAAORENSE -ANAIMA, 14) 
SANTACOMBADUfSE - MANCUALOE, 1-1 
GAFANHA - SAO JQAO VER, 2-2 
TOCUA - UNIAO COIMBRA, 1-2 
SATAO - SociAi. LAMAS, 00 
FcxtNOS AIXX>DRES -AROUCA, 2-0 
MlLHEIROENSE - PENALVA CAS'IIZX), 0-1 

Fazendense - Tomt Novu, 3-3 
Abrantes - Iduhaue, 44) 
BenedUense - Bidodmue, ^-1 
Souxesse - Almfirtm, 3-1 
Canagu^lra • Sertaneiue, 34) 
Rio Malor - A Serra, 2-0 
Mlreoae • Benfica CB, 
Peniche - Lourinhaneoae, 3-1 
Rlacheme - G. Alcobaça, 04) 

BE.N»'iCA B - VlALONGA, 34) 
BENAVILENSE - C. LOBOS, 0-2 
AliCOCHTreNSE - O ELVAS, 1-1 

REAL - PORTOSANTENSE, 0-1 

MACHICO • SACAV£NEN.'%, 34) 

SANTACRUZENSE -LOURES, 1-1 

CASA PIA - SANTANA, 24) 

1* DEmoBO - Mofmjo, 2-1 
CARREGAOO - MALVEOIA, 1-0 

E. LAIOOS - LUSITANO VRSA, 242 

F. BARRURO - MONTE TRIGO, 3-0 
^ARTEIRE^ - J. ÉVCXtA, 14} 
VASCO OA GAMA -SRDCAL, 34) 
SlLVES • DEmw'iivü BEJA, 04) 
MOURA - MESSINENSE, 04) 
IktORTAi, - ü. SPORT CLUBE, 3^ 
SESIMXRA-ALMANSnENSE, 14) 
BHRA-MAR - Aiiirnco, 3-1 
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Tel.: 416-531-6912 
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Vencedorda 
semana 

PERGUNTA: 

EM QUE ANO 0 J06AD0R lufS FiGO GANHOU A 9 
BOLA DE OURO" DA REVISTA FRANCE FOOTDAiy 

ENVIAR RESPOSTA PARA! 
O MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, 1W9 

Nome 

Morada: 
A RESPOSTA SERA ACEITE ATE 2* FEIRA 

DtA 05 DE ABRIL, 2004. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel: 

|||Hp Para tsdas &s s(us ezenîo^s 

^ ou oeasiùfs tspeaais. 

t9ntact€ 

para o ajméûr G traîar de 

tüdü 0 qu£ P facile 

(416) 248-0751 

AI6 0 aiul lisboeta melhorou.. 

Keitrda Silva 
Ruî Costa. Figo e 
Eusebio. 

Quando esta tudo azul, nâo hâ nada a 
fazer. Até o simpâtico Belenenses, a peissar 
as passas do Algarve, conseguiu os très 
pontos da praxe frente ao Guimaràes, por 
2-0, um adversârio que também navega 
em âguas turvas... Quer em baixo, quer em 
cima, o azul sobresaiu na ultima jornada. 
Por cima, o costume: o FC Porto matém-se 
imbativel à 28a. jornada, nâo dando opor- 
tunidades a ninguém. No Estâdio do 
Dragâo, o Moreirense resistiu até onde foi 
possivel, acabando por "morrer" quase no 
fim do jogo com um golo mal "iniciado" 
mas bem concluido. Na Luz, jogando bem 
e desperdiçando golos corn fartura, o 
Benfica derrotou o Alverca, por 2-0. Em 
Alvalade XXI, sempre corn o crédo na 
boca, o Sporting respirou fundo corn o 
golo solitârio de Liedson ao Paços de 
Ferreira e que lhe valeu os très pontos 
necessârios para manter a chama do 2o. 
lugar na tabela classificativa pois, o 
Benfica, em bom momenta de forma, esta 
a "tocar-lhe nos calcanhares"... 
O Sp. de Braga deu um salto até à 
Amadora, onde encontrou um Estrela sem 
brilho e, sem apelo, venceu-o, por 1-0, 
deixando as ténues esperanças 

.. 

Temos também: 

; Todos os sdbados: 

Td.: 416-537-2S93 

.191 Geary Ave., Toronto 

amadorenses fora do caminho. A 4a. 
posiçâo na classificaçâo gérai jâ é dos 
bracarenses! 
A Uniâo de Leiria e o Rio Ave empataram 
a 1-1, num jogo em que ambas as équipas 
porfiaram mas nâo mudaram o rumo dos 
acontecimentos a seu favor. O Nacional da 
Madeira venceu o Boavista, por 1-0, 
deixando os axadrezados mais afastados 
das suas aspiraçôes. Em Coimbra, uma 
Académica mais descontralda venceu e 
convenceu o Maritimo, por 2-0. O 
Guimaràes também respirou mais fundo 
ao bâter, por 2-0, o Beira Mar. Assim vâo 
os acontecimentos... 
A Jornada 29, apôs os jogos de preparaçào 
das selecçôes de Portugal de Esperanças e 
Principal, frente às congénères de Itâlia, 
chega sexta-feira, dia 2 de Abril, com o 
jogo Alverca-Guimarâes, às 15h30, corn 
imagens na SporTV. No Sâbado, ao meio- 
dia, Boavista-Estrela da Amadora e, às 
15hl5, o Gil Vicente-FC Porto, ambos corn 
transmissâo na SporTV. No Domingo, dia 
4 de Abril, às llhOO, Beira Mar- 
Académica e Moreirense-Nacional e, a 
seguir, ao meio-dia, Paços de Ferreira- 
Uniâo de Leiria. 

Às 14hl5, o jogo Rio Ave- 
Benfica corn transmissâo na 
RTPi e, às 15h45, Sp. Braga- 
Sporting, corn imagens na 
SporTV. 
Finalmente, na segunda- 
feira, Maritimo-Belenenses, 
às 14h45, corn transmissâo 
na SporTV. Uma jornada 
corn jogos muito bonitos, 
emocionantes, e de resulta- 
dos imprevisiveis. Ganham 
os grandes? Se calhar, algum 
dos pequenos, é capaz de 
rachar lanha. Vamos a ver se 
algo acontece que dê um ar- 
zinho de festa à I LIGAzinha 
do futebol português. 

JMC 

VJ 
• TteHâoàBaîrrada. 

Fmq^naBkana 

Chanfraiia 

Cafarito Azsado 

Arrox de Marisco 

Carios Alberto Nunes 
Prcyprîetârio 


