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Nelly Furtado 
i^yico prianio Juno 

A cantora luso- canadiana Nelly Furtado rece- 
beu, domingo, em Edmonton, provincia de 
Alberta, o prémio Juno para solista do ano pela 
müsica "Powerless" (Say What You Want), do seu 
ültimo disco "Folklore". 
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Chegou-me às mâos o primeiro anùncio discrimi- 

natôrio em relaçâo aos fumadores que procuram tra- 

balho. 

Determinada companhia, desejando empregados, 

enviou o pedido para o jornal, tendo uma referência 

especial aos fumadores. Pretendiam funcionârios 

que, de preferência, nâo fumassem ou que 

estivessem dispostos a fumar fora da companhia 

somente nos periodos de descanso e refeiçôes do pes- 

soal. 

Bonito, jâ chegâmos ao tal ponto que esperâvamos 

hâ muito. A luta contra o tabagisme nâo para, o que 

acho bem, mas nâo ao ponto de criar marginalizaçào 

aos trabalhadores que fumam. Tudo se transforma 

na vida e, o tabaco, tal como o carvâo e o aço, por 

exemple, tiveram as suas épocas e acabaram por 

quase desaparecer em importâneia e fonte de rendi- 

mentos. Ao tabaco hâ-de suceder o mesmo mas, tal 

como a velha histôria do fruto proibido, continua a 

atrair miüdos e graüdos e a provocar grandes males 

na Saûde das pessoas, fumadores viciados ou pas- 

sives. Claro, porque nâo acabam corn os campes de 

tabaco e fecham as fâbricas de cigarros e charutos? 

La vem a resposta da ordem: “porque tira trabalho a 

muita gente e farâ encerrar muitas fâbricas, corn 

grandes prejuizos economicos”... E as taxas, Santo 

Deus! Como é que os nossos politicos, especialmente 

os Senadores, iam passar temporadas às Caraibas? 

Pois é, entâo toca a discriminar, proibir aqui e ali e, 

desta maneira pouco democrâtica, chegar ao ponto 

de saturaçâo. Entretanto, as mulheres desataram a 

fumar desalmadamente e, os jovens, idem, idem. 

Bom; fumegando ou nâo, os fumadores estâo a ficar 

“a arder” corn a histôria. 

Mas muitos mais se hâo-de queimar de certeza abso- 

luta! 

E a rotina da vida dos povos. 

Boa Pâscoa e, se puderem, nâo fumem. 

JMC 

Tu CA Tu 
Olâ, caros amigos! tactem o José Maria, pelo telefone: 905 270-1133. 

O frio e o bom tempo là se vâo misturando 
oferecendo uma Primavera esquisita mas, pelo 
menos, sem neve, o que jà é muito bom. 
Qualquer dia, sem darmos por isso, teremos 
Sol e calor corn fartura. É preciso calma, nada 
mais. 

Entretanto, corn ou sem frio, a Comunidade avança. 
O luso-canadiano Paul Ferreira é candidate NDP nas 
prôximas eleiçôes fédérais graças à sua nomeaçâo por 
aclamaçâo no Circule Eleitoral de York South/Weston. 
Parabéns, Paul Ferreira. Agora, que saibamos, temos très 
candidates:' Paul Ferreira em York South/Weston, e Rui 
Pires (NDP) e Mario Silva (Liberal), na Davenport. 
Aguardemos corn confiança... 

Este fim-de-semana, dias 9 e 10 de Abril, a sede-social do 
Lusitânia de Toronto vai estar em festa corn as célébrés 
danças terceirenses de Pâscoa, assim como o tradicional 
baile da Pâscoa. Jante, dance e divirta-se no Lusitânia de 
Toronto até às tantas da madrugada. Aposto que vâo 

>gostar... 
Informaçôes e réservas: 416 532-3501. 

Nas comemoraçôes da Semana de Portugal vamos ter 
como habitualmente o Torneio de Ténis de Mesa-Taça 
Camôes. A ACAPO e o coordenador do Torneio de 
Ténis de Mesa, José de Oliveira, convidam os clubes para 
uma reuniâo preparativa na sede do Sporting Português 
de Toronto, terça-feira, dia 13 de Abril, às 20h30. Nâo fal- 
tem! 

Gostam de Teatro? 
Entâo, nâo faltem na Igreja de Cristo Rei, em 
Mississauga, no Sâbado, dia 17 de Abril, para apreciarem 

o Grupo de Teatro de Brampton -"Os Alegres", corn o 
tema "Peça de Teatro Cômico" e, depois, variedades. A 
festa terâ nicio às 19h30. 
Haverâ petiscos e serviço de Bar. Para informaçôes, con- 

Sâbado, dia 17 de Abril, pelas 19h00, tem lugar o Jantar 
do 6°. Aniversârio da Luso-Can Tuna, no Dundas 
Banquet Place, a partir das 19h00. 

Este ano, a celebraçâo serâ um tributo à nossa müsica, o 
Fado! 
Irâo participar alguns artistas favoritos locais e, natural- 
mente, a Luso-Can Tuna em momento especial. 
Parabéns, lusocantunenses! Para informaçôes e réservas, 
podem contactar a Tuna pelo telefone: 416 569-6981, ou a 
Cynthia Meneses: 416 854-1893. 

Se é amante do Golfe e gosta de ajudar os jovens luso- 

canadianos, nâo hésité e participe no Torneio de 

Abertura de Golfe'2004 - "FPCBP Scolarship Fund", uma 

realizaçâo anual da Federaçâo dos Comerciantes e 

FPCBP 

FCDCAftTION OF 
PORTUGUèSe 
CRNRDiAN 
BUSINESS S 
PROFCSStONfllS inc. 

Federa^ôo de Cmpresos c ProRssionois luso-Conodkin 

Profissionais Luso-Canadianos. O Torneio tem lugar no 

Brampton Golf Club, segunda-feira, dia 17 de Maio, corn 

inicio às 12h00. Campo de Golfe privado. Increva-se jâ. 

Helder Gomes: 905 840-6906 Ext. 24, ou Ermidio Alves: 

905 453-0114, ou a FPBCP: 416 537-8874. Muitos e 

valiosos prémios, tais como, viagens a Portugal, à Florida 
e um automôvel de luxo. 

Contacte também por intermédio de www.fpcbp.com 

A propôsito, a FPCBP realiza a sua Assembleia Gérai, 

terça-feira, dia 20 de Abril, às 18h30, na Galeria Corte 

Real, 722 College St., 3o. andar, em Toronto. 
Ponham as quotas em dia e participem na Assembleia 

Gérai da FPCBP. Mais informaçôes por intermédio de 

José Carlos Freire: 416 537-8874. 

O Sporting Clube Português de Toronto realiza mais uma 
vez na sua sede-social, corn entrada grâtis, uma Exposiçâo 
& Feira de Selos, Notas e Moedas, sob a responsabilidade 
da Secçâo de Numismâtica, Notafilia e Filatelia, no 

Domingo, dia 18 de Abril, entre as 09h00 e as 15h00. 
Mais informaçôes e inscriçôes para a exposiçâo por inter- 
médio de Antonio Cruz: 416 294-9266, ou Rui Ribeiro: 
416 284-8275. 

Corn aquele abraço de amizade e muito respeito. 
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 exdusivamente para 
si, tais como: bolas de 
futebol Adidas™, camisolas 
Adidas™, porta-chaves e 
muito mais. 

Eni 2004, o EURO é connosco! 

www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp 
!»■*«Ki«ir«ur» }osi>aoS«Jro 

xra» <i* îOO*. <ss «ovocrt» «« «««rjs:. OMM m> «**»•. f» msit 
s«)fcJC«£r4fW «isnerte. 

bcp Lîcii 1Ü 
beyond the expected 

* i .r- i “V ^-5 .s .t .i . ^ .i. .4 * - V -î ^ ï *'•. ^ f * rï '.»' / ; i * 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 
Conselho Permanente 

Comunicado de imprensa 
3 de Abril de 2004 

Como lidar com armas, quadrilhas, 
droga o violência om Toronto 
- proposta do medidas a tomar polo vereador Thompson. 

CCP e INATEL 
Assinam Protocolo de Cooperaçâo 

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) e o INATEL - Instituto Nacional 
para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores - assinarara um 
Protocolo de Cooperaçâo na terça-feira 6 de Abril, pelas 18 horas, na sede do INATEL, 
em Lisboa. 
No quadro deste Protocolo, o INATEL compromete-se a admitir como sôcios os 
cidadâos portugueses residentes no estrangeiro e a admitir a fillaçâo, como centros de 
cultura e desporto (CCD’s), das associaçôes, agrupamentos ou colectividades integra- 
dos no movimento associativo das Comunidades Portuguesas, em condiçôes idênticas 
às estabelecidas para os centros de cultura e desporto corn sede no territôrio nacional. 
O INATEL estudarâ corn o Movimento Associativo das Comunidades Portuguesas for- 
mas progressivas de apoio turistico, desportivo e cultural. 
O INATEL criarâ na revista “Tempo Livre” uma coluna, corn a designaçâo “Rota da 
Lusofonia”, dedicada à problemâtica da Diâspora Portuguesa e da Luso-Descendência. 
O Protocolo é assinado pelo Présidente e pela Vice-Presidente da Direcçâo do INA- 
TEL, Dr. José Augusto Perestrello de Alarcâo Troni e Dra. Maria Isabel Homem Leal 
de Faria, respectivamente, e pelo Présidente do Conselho Permanente das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Antonio de vMmeida e Silva 
O INATEL, nos termos dos sens Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n° 61/89, de 
23 de Fevereiro, esta incumbido de proporcionar aos trabalhadores, activos e refor- 
mados, a satisfaçâo de interesses relacionàdos corn o respective bem estar, con- 
tribuindo para uma melhor ocupaçâo dos seus tempos livres, o quai, para o efeito 
estimula e apoia o intéressé dos trabalhadores pelas actividades culturais, desporti- 
vas, turisticas e recreativas. 
O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), criado pela Lei n° 48/96, de 4 de 
Setembro, corn as alteraçôes introduzidas pela Lei n° 21/2002, de 21 de Agosto, é o 
ôrgâo de consulta do Governo português para questôes relacionadas corn a Emigraçâo 
e esta incumbido, entre outras atribuiçôes, de cooperar corn as instituiçôes portugue- 
sas, pùblicas e privadas, no pais ou no estrangeiro, na concretizaçâo de acçôes ou pro- 
jectos que considéré üteis para as Comunidades Portuguesas residentes no estrangeiro 
ou para os interesses portugueses, ou ainda na promoçâo de acçôes culturais, sociais ou 
econômicas que visem a integraçâo e o enriquecimento de ambas as partes. 
O Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas composto por 15 Consclheiros 
dos cinco continentes reuniu-se nos dias 5, 6 e 7 de Abril na Assembleia da Républica, 
em Lisboa. 
Contacto imprensa: Carlos Pereira - Tlm (+33) 06 08 21 92 42 

A droga, as quadrilhas, as armas brancas e 
a violência nas ruas tornaram-se um 
problema muito sério que afecta todos os 
residentes de Toronto. O ponto crucial 
deste debate é necessitarmos de ajuda acti- 
va dos dois niveis governamentais, provin- 
cial e federal. Para além disso, hâ necessi- 
dade de estudar e lidar corn as causas 
destes problemas, ou seja, colocar um 
enorme esforço nas très causas mais criti- 
cas: desespero, dependência/vicio e crimi- 
nalidade. 
Assim, a câmara municipal tem que orga- 
nizar uma équipa para lidar corn o assun- 
to e pedir aos deputados provinciais e 
fédérais de Toronto para colaborarem corn 
essa équipa. 

Atacar os problemas de origem 
econômica 

Colocar em segurança o envolvimento dos 
jovens marginalizados: a menos que os 
jovens marginalizados, pobres e de mino- 
rias sejam envolvidos em actividades, 
nada se conseguirâ. E necessârio lidar corn 
o aumento de grupos de pobreza e deses- 
pero da nossa cidade. 
Uma Cimeira Econômica de Aeçâo, a 
nivel comunitârio para 2004: uma cimeira 
que nâo se baseie somente em discutir 
problemas, mas que passe à aeçâo e que 
poderâ ter o apoio da United Way, City’s 
Youth Cabinet e federaçôes empresariais 
de renome. As nossas comunidades mais 
pobres, assim como os jovens que delas 
fazem parte, nâo estâo a acompanhar a 
prosperidade de Toronto, algo que néces- 
sita mudar. 
Envolver o sector empresarial e corporati- 
vo: é necessârio envolver as comunidades 
mais afectadas corn os empresârios, 
corporaçôes e lideres comunitârios, para 
trabalharem e estudarem as oportu- 
nidades econômicas. Tudo isto nécessita 
de um Piano de Aeçâo Econômica sério, a 
nivel comunitârio, que defina para essas 
comunidades alvos, objectives claros e 
soluçôes a alcançar. 
Resolver a questâo de espaço nas escolas o 
mais râpido possivel: esta é a medida prin- 
cipal para manter os jovens activos, fora de 
problemas e das ruas. O nosso objective é 
conseguir ter os ginâsios escolares, os cam- 
pes de treino, equipamento e actividades 
que mantenham os jovens ocupados em 
algo positive. 

Atacar a dependência de drogas 

Desenvolver um Piano de Aeçâo contra o 
Vicie: o departamento de saùde, junta- 
mente corn a administraçâo camarâria, 
estâ a desenvolver esse Piano de Aeçâo 
para melhor estudar o emprego de recur- 
sos, fundos e energia para combater a 
toxico dependência. No entante, Toronto 
ainda nâo tem uma estratégia que atinja 
toda a cidade. 
Conseguir tratamento para os que o 
querem: Por trâs da violência, 
quadrilhas e armas que afectam as ruas 
de Toronto, encontra-se a droga. A 
droga é a causa principal de toda a vio- 
lência que temos vindo a testemunhar. 
Seja na forma de trâfico, produçâo 
vicie, dividas, importaçâo, pagamen- 
tos, disputas ou consume, a drogra estâ 
a conseguir ter um efeito devastador 
em todas as comunidades. É, por isso. 

necessârio fazer tudo para reduzir este 
problema. 
E importante nâo perpetuar o problema. E 
impossivel ter uma cidade prôspera, segu- 
ra, produtiva e funcional quando um 
grande numéro de pessoas estâ drogado, 
viciado ou quase dependente de drogas. E 
necessârio tratar a pessoa, râpida e eficaz- 
mente, nâo a deixar agonizar, desesperar e 
entrar na miséria. 

Atacar o problema da droga, das 
armas e das quadrilhas criminosas 

Eliminar o contrabando de armas e droga 
como uma prioridade nacional. 
Apoiar a esquadra contra as armas e as 
quadrilhas do chefe de policia, Julian 
Fantino. O chefe da policia pediu à 

câmara de Toronto os recursos necessârios 
para combater as quadrilhas. As 
quadrilhas, a violência, as armas e os 
tiroteios sâo um cancro que mata pessoas 
inocentes e afectam toda uma comu- 
nidade. 
Eliminar as quadrilhas motars. Toronto 
poderâ seguir o exemple de Québec e cer- 
tificar-se que as quadrilhas ligadas aos 
motars, a droga e a prostituiçâo nâo têm 
lugar em Toronto. Podemos apresentar o 
regulamento de uma lei que permita 
construir defesas contra este tipo de activl- 
dade. Esta medida jâ vigora noutras juris- 
diçôes. 
Revisâo dos estatutos da justiça e con- 
dençôes. Pedi à direcçâo de serviços poli- 
clais e ao chefe Fantino para conduzir uma 
revisâo séria e examinar uma série de 
opçôes legislativas para combater os 
crimes ligados a armas de fogo. Logo que 
o.resultado chegar, os governos provincial 
e federal terâo de tomar acçôes baseadas 
nas recomendaçôes. 
Trata-se de uma assunto dificil e complexe, 
sem respostas simples, nem soluçôes fâceis. 
No entanto, corn o esforço sério dos très 
niveis governamentais e um piano de aeçâo 
que combata o desespero, a droga e a 
criminalidade, Toronto poderâ manter-se a 
cidade, corn mais de um milhâo de pes- 
soas, mais segura do Norte América. Se 
nâo agirmos agora, a cidade apenas 
entrarâ em declinio. Para se envolver nesta 
campanha, poderâ enviar-me um e-mail: 
councillor_Thompson@toronto.ca. 

É altura de todos nos envolvermos e nos 
preocuparmos corn Toronto. 

1 apresenta a Lirtha 
‘‘PRIMAVERA 2004*\.. 
Vibrante, arrojada e tâo bêla 

como a prôpria estaçâo! 
Em foço este, ano, os fatos, 
as camisas e as gravatas. 

Ousados, coloridos e excitantes. 

Vai CASAR este ano? 

PASOyALINO possui um 
novo “Look” para o noivo.. 

Desdé» © casual ao elegante. 

é a sua loja de roupa para homem. 

34 CLINTON ST. a sut da College 

TEL: 416.533.3923 

E-MAIL: FRANK@PASQIJAUNOCA 
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Luso-canadiana Nelly Furtado vence prémio 
June para solista do ano 
A cantora luso- canadiana Nelly Furtado 
recebeu, domingo, em Edmonton, 
provîncia de Alberta, o prémio Juno para 
solista do ano pela müsica "Powerless" 
(Say What You Want), do seu ultimo 
disco "Folklore". 
Nelly Furtado estava nomeada para 
cinco categorias daquele que é o maior 
prémio da müsica canadiana, atribuido 
pela Academia de Artes e Ciências 
Musicais (CARAS). 
A cantora luso-canadiana foi nomeada 
para artista do ano, escritora de cançôes 
do ano, album do ano, pop album do ano 
e solista do ano, categoria que viria a 
ganhar. 
Saudada na gala de entrega dos prémios 
pelos apresentadores Choclair e Shawn 
Desman (Fernandes), outro luso-canadi- 
ano que esta a crescer no panorama 
musical da América do Norte, as 
primeiras palavras de agradecimento de 
Nelly foram em português. 

m « 

rniDIT-n 
"Obrigado, Shawn", disse a artista 
luso-canadiana, antes de agradecer 
a varias pessoas que a apoiaram. 
Sam Roberts, de Montreal, foi o 
grande vencedor dos Junos deste 
ano. Roberts e a sua Banda con- 
quistaram très prémios, desig- 
nadamente a categoria de album 

do ano, com "We Were Born In A 
Flame", album de rock do ano e artista 
do ano. 
O Juno para escritora de cançôes foi para 
Sarah McLachlan, pelo trabalho levado a 
cabo no album "Afterglow". 
Billy Talent recebeu o Juno como novo 
artista do ano. 

Exames de conduçâo para condutores 
o ministro dos transportes do 

Ontario esta a considerar apresen- 

tar um projecto de lei que obrigue 
todos os condutores a fazer um 

exame de conduçâo todos os qua- 

tro ou cinco anos, se se provar 

que este possa vir a salvar vidas 

nas estradas. 
No entanto, antes de tomar tal decisào, 
Harinder Takhar quer ter provas de que 
estes exames vâo contribuir para a 
reduçâo do nùmero de acidentes nas 
estradas. “Se a evidência sugerir algo de 
positive, entâo teremos de a analisar corn 
cuidado. Se nâo houver evidência nenhu- 
ma de que haverâ menos acidentes nas 
estradas, entâo sera um caso encerrado”, 
disse o ministro. 
Muitos condutores, convencidos de que 
passarâo o teste, acham tratar-se de uma 
excelente ideia. Outres, porém, sào da 
opiniâo tratar-se de um desperdicio de 
tempo. No entanto, a policia que patrulha 
as estradas é da opiniâo que um teste 
destes hâ muito que é necessârio. 
“Tornou-se comum vermos nas noticia o 
caso de alguém que, por razôes 
desconhecidas, perde contrôle do veicu- 
lo”, disse o Sargento Devin Kealey, dos 
Serviços de Trâfico de Toronto. “Uma vez 

feita a investigaçâo ao caso, acabâmos por 
descobrir que a pessoa jâ tem tido muitos 
acidentes, poderâ sofrer de um problema 
médico qualquer, ou poderâ ser, simples- 
mente, um mau condutor. No entanto, o 
que devemos levar a série é o facto desta 
pessoa continuar a conduzir, colocando, 
novamente, a vida de alguém em perigo”. 
O Ontârio poderâ seguir a liderança da 
provîncia de Otava sobre este assunto. Na 
quinta-feira passada, o ministro dos trans- 
portes de Alberta, Ed Stelmach, disse estar 
a pensar apresentar a ideia de obrigar os 
condutores a apresentarem-se a exames de 
conduçâo, como forma de diminuir os aci- 
dentes nas estradas. Takhar, por seu lado, 
sugeriu ter intençôes de se manter atento à 
legislaçâo de Alberta para tomar decisôes 
para o Ontârio. 

Simplesmente a Mais Quente  ^ 

\ Agora 
ENTREGASAO 

J DOMICiLIO em novo 
SACO TÉRMICO! 

Inauguraçâo do maior 
aeroporto do pais 

Os passageiros provenientes de um voo 
de Vancouver, esta terça-feira, foram os 
primeiros a utilizar o novo terminal do 
Aeroporto Internacional de Toronto, 
cujo custo estâ avaliado em $3.6 biliôes 
de dôlares, ao que apurou ptvirtual.com. 
O primeiro voo a partir do aeroporto 
Pearson, em direcçâo a Montreal, seguiu 
minutas depois do primeiro ter chegado 
de Vancouver, oficializando a inaugu- 
raçâo do prédio aeroportuârio maior do 
pais. O Terminal 1, com cerca de 2.8 
milhôes de pés quadfados, ficarâ respon- 
sâvel pelos voos domésticos da Air 
Canada, assim como os da Alitalia, 
Lufthansa e Mexicana. 
Em construçâo desde 1998, o novo pré- 
dio substitui o primeiro Terminal, corn 

40 anos, assim como, eventualmente, virâ 
a substituir o Terminal 2. O novo prédio 
estâ equipado corn dez mil câmeras de 
segurança, passeios em movimento e a 
sua prôpria estaçào de râdio, difundindo 
informaçâo sobre tempo, aviaçâo e actu- 
alizaçâo de voos. 
Especialistas sâo da opiniâo que o novo 
Terminal 1 é o prédio aeroportuârio mais 
caro do mundo, um facto que Jâ gerou 
queixas da Associaçâo Internacional de 
Transportes Aéreos. A associaçâo aguar- 
da aumentos nas quotas dos passageiros 
como forma de ajudar a pagar uma obra 
tâo despendiosa. 
Actualmente, cerca de 25 milhôes de pas- 
sageiros utilizam o aeroporto Pearson 
anualmente. 

Revelaçâo estranha no caso de Charlebois 
No dia em que a cidade chorava a morte de 
Cecilia Zhang, outra investigaçâo sobre o 
assassinato de um jovem conhecia por- 
menores inesperados. Os restas mortais de 
Rene Charlebois, 15 anos, foram encontra- 
dos a 19 de Março num terreno junto a 
Orangeville, depois de ter desaparecido a 
12 de Dezembro passado. As autoridades 
tiveram de utilizar os registos dentais de 
Rene para o identificarem, devido ao 
avançado estado de decomposiçâo do seu 
corpo. 
Ao que ptvirtual.com apurou, surgiu uma 

revelaçâo estranha neste caso: o relatôrio 
de um prisioneiro encontrado morto na 
prôpria cela e que era descrito como “pes- 
soa de interesse” na investigaçâo. 
Douglas Moore, 36 anos, natural de 
Mississauga, encontrava-se na cadeia, acu- 
sado de crimes sexuais corn crianças. No 
entanto, ao que o relatôrio indica. Douglas 
suicidou-se sexta-feira passada, em Milton. 
Charlebois poderâ ter sido, segundp a poli- 
cia, vitima de crime sexual através de 
conhecimento obtido nas salas de conversa 
da internet. 
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Charles Sousa mantem-se na corrida 
Os Amigos de Charles Sousa nâo o 
deixam Hear pelo caminho. Corn 
uma têmpera igual à do prôprio 
Charles Sousa, antes quebrar que 
torcer, os Amigos de Charles Sousa 
realizaram um almoço/convivio 
para angariaçâo de fimdos 
para pagamento de despesas 
relacionadas corn a campanha 
eleitoral para a nomeaçâo Liberal 
do circulo Mississauga Sul, que 
Charles Sousa nâo conseguiu atin- 
gir, e para os prôximos passos 
politicos do nosso candidato luso- 
canadiano. Entre os présentes no 
jantar de Charles Sousa, Luis 
Fernandes registou para a FPtv, 
as opinôes do Cônsul-Geral de 
Portugal, Joâo Pedro, Jorge 
Ribeiro e do prôprio Charles 
Sousa. 

Luis Fernandes - Sr. Consul, como vê 
esta nâo nomeaçâo de um candidato luso- 
canadiano? 
Dr. Artur de Magalhâes - É uma nâo 
nomeaçâo que lamento profundamente, 
mas que a comunidade portuguesa tem 
algumas culpas no cartôrio. Acho que 
devemos reflectir seriamente no que acon- 
teceu. O Charles Sousa recebeu o compro- 
misso moral de muitos portugueses para a 
sua nomeaçâo e que nâo compareceram 
para votar e por isso, creio que deve ser 
muito seriamente reflectido as causas 
deste insucesso que eu peço aos portugue- 
ses para nâo repetirem num futuro. O 

Charles é filho de um pioneiro, uma pes- 
soa de grande valor, séria emblemâtico 
para a comunidade portuguesa e nos 
representaria em qualquer forum, 
nomeadamente, no parlamento federal. 
Como amigo e apreciador das qualidades 
do Charles de Sousa, lamento muito. 
L.F. - Para além da falta de participaçâo, 
julga faltar algo mais nesta comunidade? 
Dr. Artur de Magalhâes - Eu julgo 
que começa a haver força animica, mas 
sobretudo chamo a atençâo para as pes- 
soas que se inscreverii nos colégios 
eleitorais para a nomeaçâo de alguém, o 
correspondente compromisso moral é 
estar présente para votar na pessoa corn 
quem se quiseram envolver. Falhou nessa 
parte. Os portugueses têm que estar 
conscientes que nâo basta inscrever-se, dar 
o nome, libertar-se da pessoa que even- 
tualmente lâ foi pedir a sua assinatura, 
mas depuis ir também às urnas votar. 

O advogado Joâo Pedro, um dos elemen- 
tos mais activos do Grupo de Amigos de 
Charles Sousa, também deu a sua opiniâo. 
L.F. - O advogado Joâo Pedro ajudou 
imenso na campanha do Charles de Sousa. 
Esta decepeionado corn os resultados? 
Joâo Pedro - Por um lado sim. Por outro 
lado, a julgar pela presença nesté almoço, 
ainda existe muito apoio e muita vontade 
de ver os Charles ter sucesso. 
L.F. - Quai é o proximo passo? 
Joâo Pedro - Ainda é um pouco cedo 
para saber quai sera o proximo passo. 
L.F. - Tudo indicava que o Charles 

pudesse ganhar naquela area, embora a 
pessoa nomeada jâ seja deputado hâ cerca 
de uma década. 
Joâo Pedro - Nâo foi sô isso. O Charles 
teve muito pouco tempo - apenas très a 
quatro semanas - para montar uma cam- 
panha contra um adversârio que jâ esta a 
fazer isso hâ dez anos. Por isso, o que ele 
conseguiu, porque perdeu por muito 
pouco, foi excepcional. 

Bern perto encontrava-se outro bom amigo 
de Charles, o Jorge Ribeiro. 
L.F. - Jorge Ribeiro, depuis de ter acom- 
panhado de perto a campanha do Charles 
de Sousa, estâ decepeionado? 
Jorge Ribeiro - Nâo, nem estâ ninguém 
que o ajudou. O Charles de Sousa é um 
individuo muito versâtil, corn potenciais 
énormes na politica e nos sabemos que 
este foi o primeiro passo, embora nâo 
totalmente positivo, mas tenho a 
impressâo que o futuro dirâ que estamos 
no caminho certo. 
L.F. - O que faltou? 
Jorge Ribeiro - Eu tenho a impressâo 
que faltou um pouco de tempo - foram 
apenas très semanas de campanha - mas 
também é preciso mais participaçâo da 
nossa comunidade e entendermos que a 
nossa comunidade terâ mais futuro se 
todos tivermos unidos a colaborar em 
politica. 

Para finalizar, dialogâmos corn Charles 
Sousa. 
L.F.- Charles, quai a sua leitura desta 
experiência? 

Charles Sousa - Primeiro, foram quase 
duas mil pessoas que votaram numa quin- 
ta-feira â noite. Ao principio, era para ser 
numa sexta-feira à noite, das 17h00 às 
22h00, mas foi mudado para a quinta-feira. 
Eu perdi por cerca de 120 votos. 
L.F.- Que pianos tem para o futuro 
proximo? 
Charles Sousa - Neste momento, 
pedem para me manter envolvido dentro 
do partido, embora continue no meu 
emprego. Pedem-me para considerar outro 
lugar, mas neste momento é um pouco 
cedo para dizer o que poderâ acontecer e 
como. 
L.F. - Como se reuniu este grupo de pes- 
soas? 
Charles Sousa - E um grupo de amigos. 
Até ao momento, nunca me dirigi à comu- 
nidade para pedir dinheiro. Agora, depois 
da nomeaçâo, também nâo tive coragem 
para o fazer. No entanto, muitos destes 
meus amigos querem que eu fique envolvi- 
do e, entâo, estâo a angariar fundos para 
fazer face às despesas que as campanhas 
envolvem e para preparar, possivelmente, 
para a prôxima. 

Foi uma primeira tentativa de Charles 
Sousa nâo totalmente feliz. Apenas a 
certeza de que tem amigos, carisma para a 
politica, e uma Comunidade que, se 
menos acomodativa, pode dar-lhe o apoio 
que précisa. 
Com calma e paciência tudo se consegue. 
Força, Charles Sousa. 

JMC/Ana Fernandes 
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Sanjoaninas’ 2004, entre 10 e 
27 de Junhe 
Ao contrario do que fora anunciado, o 
Dr. Sérgio Avila, Présidente da Câmara 
de Angra do Heroismo e o membro da 
Comissâo das Sanjoaninas,2004, 
Rodrigo Avila, so chegaram no dia 2 de 
Abril a Toronto para promoçâo do acon- 
tecimento anual, uma festa que concen- 
tra na cidade Patrimônio da 
Humanidade 'milhares e mühares de 
visitantes, na sua maioria terceirenses 
que vivem na diaspora. 
Este ano, o titulo da festa, é: 
Angra brava mansa flor! 
O Dr. Sérgio Avila e Rodrigo Âvüa 
estivereiin no dia 3, Sâbado, à noite, no 
Lusitânia de Toronto e no Angrense de 

Toronto, onde propagandearam e infor- 
maram tudo sobre as Sanjoaninas’2004, 
em Angra do Heroismo, Ilha Terceira, 
entre 18 e 27 de Junho. 
Na segunda-feira, dia 5 de Abrü, visi- 
taram as instalaçôes da FPtv e CIRV-fm, 
onde foram entrevistados. À noite, pelas 
19h00, tiveram um encontre no Pepper’s 
Cafe, como é tradicional, com gente liga- 
da às festas taurinas e os ôrgâos de infor- 
maçâo de lingua portuguesa 
Simpâtico como sempre, o Dr. Sérgio 
Avila ofereceu a uma dûzia de amigos e 
convidados dos ôrgâos de informaçâo 

de Toronto um almoço de convivio e 
agradecimento no Restaurante 
Cataplana. Na prôxima ediçâo de O 
Milénio teremos mais pormenores sobre 
a festa e uma entrevista corn o 
Présidente da Câmara de Angra do 
Heroismo, Dr. Sérgio Avila. 
Agradecemos ao Dr. Sérgio Avila o con- 
vite que nos fez, extensive à Comissâo 
das Sanjoaninas’2004. Nâo podemos 
esquecer a simpatia e disponibilidade 
dos amigos Joâo Gonçalves e José 
Rodrigues, sempre prontos a acompa- 
nhar os convidados. 

JMC 

Martin visita Washington a 30 
de Abrü 
o primeiro ministre canadiano deverâ 
encontrar-se corn o présidente dos Estados 
Unidos, George W. Bush, a 30 de Abril, 
em Washington. De acordo corn um 
comunicado do gabinete do primeiro 
ministre a que ptvirtual.com teve acesso, 
Paul Martin tenciona discutir corn Bush 
“assuntos bilaterais e multilaterais impor- 
tantissimos e do interesse dos dois”. 
Nesses assuntos deverâ estar incluida a 
questâo da madeira do Canada, o encer- 
ramento das fronteiras americanas como 
reacçâo a um ùnico caso de doença das 
vacas loucas diagnosticado no Canada e, 
possivelmente, a legalizaçâo da marijuana 
para efeitos medicinais. Ao que tudo indi- 
ca. George W. Bush terâ também intençâo 
de discutir corn Martin a participaçâo do 
Canada na guerra contra o terrorisme. 
Esta sera a primeira visita de Martin a 

Washington como primeiro ministre. O 
primeiro ministre reuniu-se, em Janeiro, 
corn Bush, durante a Cimeira das 
Américas em Monterrey. Para os analistas 
politicos, esta visita também poderâ repré- 
sentât o anüncio das prôximas eleiçôes 
para breve. Recentemente, tem havido 
muita especulaçâo sobre quando Paul 
Martin tenciona convocar as prôximas 
eleiçôes. O primeiro ministre tem mostra- 
do interesse em convocar eleiçôes para 
breve, mas deparou-se corn uma queda de 
apoio aos libérais, seguida da publicaçâo 
do relatôrio, em Fevereiro, sobre o escân- 
dalo dos patrocinios fédérais. Alguns 
libérais jâ sugeriram que a melhor estraté- 
gia sera aguardar pelo Outono, ou até o 
prôximo ano para convocar as eleiçôes. 
Paul Martin tem escolha de as convocar 
até Novembre de 2005. 

Quinta-feira, 12 de Fevereiro de 2004 
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FPCBP e Câmaras de Comércio em irmandade 
O acordo entre Câmaras de Comércio de 
Toronto e Brampton com a FPBCP é uma 
das mais importantes acçôes para um 
“toque a reunir” das hostes comerciais e 
empresariais luso-canadianos corn os sens 
congénères locais. 
Na cerimônia de assinatura do acordo tivé- 
mos ocasiâo de falar sobre o acontecimen- 
to corn vârias individualidades, incluindo 
O Dr. Joâo da Silveira Carvalho, 
Embaixador de Portugal em Ottawa. 

JMC - Depois de estar num encontre na 
Casa do Alentejo, participa agora neste 
acordo entre a Federaçào e a Câmara do 
Comércio de Brampton. Como viu estes 
dois eventos. 

Emb. Joâo Silveira Carvalho - O 
primeiro momento, na Casa do Alentejo, 
foi para mim bastante intéressante porque 
foi, no fundo, a primeira grande institu- 
içâo de Toronto que fui visitar. Também 
estive em Missisauga. Como sabe, acom- 
panhei o senhor secretârio de estado para 
acompanhar os cursos de formaçâo profis- 
sional de associativismo, folclore e jorna- 
lismo. Sobre o assunto, gostaria de 
dizer que foi uma optima iniciativa onde 
estiveram présentes muitos profissionais. 
Quanto ao acordo entre as duas câmaras 
de comércio de Toronto e de Brampton, eu 
sempre disse ter tentado, desde o inicio, 
corn a Academia do Bacalhau e a 
Federaçào, reunir empresârios e profis- 

sionais portugueses de forma a estruturar- 
mos um pouco essa organizaçâo no sector 
econômico. A minha ideia era, sobretudo, 
reactivar a câmara de comércio que existia 
no passado em Toronto para ver se con- 
seguiamos ter uma relaçâo, junto do Board 
of Trade do Ontario, mais intima, 
fornecermos mais informaçôes sobre as 
oportunidades que existem em Portugal e 
recolhermos mais contactos corn 
empresârios canadianos. As nossas institu- 
içôes têm de se abrir aos canadianos, a 
outros parceiros de forma a enriquecer- 
mos. Isto é particularmente importante no 
campo econômico. Por isso, espero que 
este acordo, da responsabilidade da 
Federaçào, consiga produzir resultados 
valiosos no futuro. 

De seguida falâmos corn o Dr. Luis Moura, 
Comissârio do ICEP no Canada. 
JMC- Como responsâvel, no Canada, do 
turismo, comércio e indùstria, viu este 
acordo como algo muito positivo... 
Dr. Luis Moura - Qualquer forma que 
nos permite chegar a mais canadianos, a 
mais portugueses e os leve a consumir 
mais produtos portugueses e a Portugal 
passar férias, é sempre uma boa iniciativa. 
A vantagem destes acordos corn as 
câmaras locais é de permitir penetrar 
numa rede local que, de outra forma, séria 
dificil. 
JMC - Quais sâo as vantagens principais 
deste acordo? 
Dr. Luis Moura - A grande vantagem jâ 
mencionei que é a de chegar a uma rede 
local. Através delà, torna-se mais fâcil 
passar informaçôes e, por conseguinte, 
poderemos aumentar as nossas impor- 

Da direitapara a esquerda, Luis Moura, Artur Magalhües, Joâo da SüwHra Carvt 
Michael Collins e Ermidio Alves por ocasiâo da assinatura do acordo. 

taçôes e as nossas exportaçôes. 
JMC - Poderâ contribuir para o investi- 
mento em Portugal? 
Dr. Luis Moura - Sim. Quanto maior 
numéro de contactos a nivel regional e 
local, maior os potenciais de investimento 
que poderemos identificar. 
JMC - Como pode o ICEP acompanhar 
este acordo e outros que futuramente pos- 
sam surgir? 
Dr. Luis Moura - Nôs continuamos 
corn o trabalho de promoçâo aos produtos 
portugueses. Este mês, estivemos em 
Vancouver, na Feira de Turismo de 
Toronto, no final do mês, vamos estar em 
Montreal. Enfim, tentamos fazer o mais e 
o melhor possivel. 
Michael Collins, Présidente da The 
Brampton Board of Trade, era um homem 
feliz apôs o acordo com a FPBCB. 
JMC- Logo apôs o acordo firmado entre a 
Federaçào Luso Canadiana de 
Comerciantes e Profissionais e a Câmara 
do Comércio de Brampton, gostariamos 
de saber quais sâo as suas primeiras 
impressôes deste acordo e da colaboraçâo 
com a federaçào portuguesa de comer- 
ciante's? 
Michael Collins - Antes de tudo, 
gostaria de agradecer à federaçào por ter 
assinado esta aliança com a câmara do 
comércio de Brampton. A comunidade 
portuguesa jâ estâ hâ muito radicada em 
Brampton e esta aliança vem estabelecer 
uma ligaçâo legal entre os comerciantes e 
profissionais das duas comunidades. Creio 
tratar-se de uma excelente oportunidade 
para os intéresses comerciais de todos. 
Para além disso, trata-se de um modelo 
para outras comunidades étnicas seguirem 
e se juntarem a nôs. 
Junto de nôs, o Présidente da Federaçào 
dos Comerciantes e Profissionais Luso- 
Canadianos, Ermidio Alves, que nâo evita- 
va mostrar na face a felicidade que lhe ia 
na aima. 
JMC - A FPCBP foi responsâvel por este 
acordo corn a Câmara do Comércio de 
Brampton. Ermidio Alves, que vantagens 
traz este acordo para a comunidade? 
Ermidio Alves - Existem numerosas 
vantagens. Em primeiro lugar, dâ à comu- 
nidade portuguesa mais visibilidade fora 
da ârea de Toronto e é muito importante 
para apresentarmos este acordo a outras 
câmaras do comércio da provincia da 
Ontario. Desta maneira, a comunidade 
portuguesa poderâ passar a ter represen- 
taçâo, seja em London, Kingston, 
Kitchener ou qualquer outra cidade. Por 
outro lado, trata-se também de um passo 
para atrair mais comerciantes e profissio- 
nais à Federaçào para prosperarmos, como 
comunidade. 
JMC - È verdade que os sôcios da 
Federaçào pagarâo o preço normal na 
câmara de Brampton e que os de 
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Brampton apenas pagarào metade da 
quota na Federaçâo? 
Ermidio Alves - Metade nào. A quota é 
de $225 dôlares por ano, . mas em 
Brampton, paga-se cerca de $400 dôlares 
para ser sôcio da câmara do comércio. No 
entanto, as vantagens que necessitamos 
infiltrar no mercado sâo mais importantes 
porque necessitamos de vender os nossos 
bens e serviços ao mercado canadiano. Por 
isso, O dinheiro que vem para a Federaçâo 
é $80 dôlares por ano, por cada membro. 
O que queremos aqui é produzir intercâm- 
bio econômico entre Portugal e o Canada, 
entre os nossos membros e os membros 
das câmaras de comércio locais. Dai os 
nossos membros virem a pagar um pouco 
mais, mas é um montante que vem para a 
Federaçâo porque nâo temos as despesas 
de manter um escritôrio aberto fora de 
Toronto. 
Para uma melbor compreensâo sobre o 
acordo momentos antes assinado, registâ- 
mos também o parecer de dois dos sôcios 

fundadores da FPBCP e sens ex-presi- 
dentes, John Santos e o advogado 
Fernando Costa. 
JMC - Como ex-presidentes e fundadores 
da Federaçâo, como viram este acordo 
com a câmara do comérico de Brampton? 
Joâo Santos - Embora nâo esteja direc- 
tamente envolvido no assunto, vejo este 
acordo como um passo positivo na expan- 
sâo dos assuntos da Federaçâo e da comu- 
nidade em si. Se trabalharmos sempre 
dentro da comunidade, nunca mais ultra- 
passamos as barreiras comunitârias e é 
necessârio que estes acordos de colabo- 
raçâo corn outras entidades comecem a 
surgir. Se este acordo nos trouxer vanta- 
gens, certamente que outros seguirâo. 
Fernando Costa - Trata-se de algo 
muito positivo e, agora, aguardamos os 
resultados. Sem dùvida que a Federaçâo jâ 
existe hâ mais de vinte anos e é necessârio 
entrarmos em novas areas. 
JMC - Como se conseguem estabelecer 
acordos deste género? 

Fernando Costa - Creio que este é um 
acordo mais em termos de intençôes. 
Ainda hâ muito a resolver, sobretudo a 
nivel de estatutos. Como sabe, os estatutos 
da Federaçâo foram criados hâ muitos 
anos quando nâo se previam passos como 
este. Na altura, a Federaçâo era uma orga- 
nizaçâo para portugueses. 
JMC - Como avaliam, actualmente, o tra- 
balho que a Federaçâo tem vindo a desem- 
penhar? 
Joâo Santos - Tudo quanto a 
Federaçâo possa fazer nunca é demais. 
Logicamente que nâo se tem feito certos 
eventos que estâvamos habituados a 
fazer, mas temos que compreender que 
hâ outras âreas a estudar e é muito 
provâvel que esses acontecimentos 
voltem a ser organizados. Nâo quero corn 
isto dizer que haja interesse nestes acor- 
dos em principio. Temos que ver o que 
surgirâ no futuro. Temos que ver esta ,ini- 
ciativa com a melhor das expectativas 
porque a Federaçâo tem um futuro 
risonho. 

Fernando Costa - Para além do que 
jâ foi dito, a Federaçâo encontra-se 
numa posiçâo ùnica de poder ajudar, 
nâo sô os portugueses de Toronto, mas 
também tomar posiçôes que ajudem as 
nossas familias em Portugal. Todos os 
acordos sâo muito bons, agora é 
necessârio, por exemplo, começar a 
criar empregos. 
O convivio prosseguiu no restaurante por- 
tuguês “A Nossa Casa”, em Brampton. 
Nada faltou para que tudo decorresse da 
melhor forma. 
Tal como os protagonistas deste acordo, 
esperamos que tudo venha a ser ûtil para a 
Comunidade e para Portugal, sem esque- 
cer a necessidade de nos confirmarmos 
neste enorme pais de acolhimento, o 
Canadâ. 

As nossas felicitaçôes a todos os interve- 
nientes e que os interesses de todos sejam 
conseguidos. 

JMC 

Luis MQum, ~Ermtdio Alves, Michael CoUim,Joâo da Sihreira Carvalho e Artur MagaUiâes em 
fit» para posteridade. 

Universal Vlbrkers Union 

Tony Dionisio 
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John Oias 
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Universal Workers Union, Local 183 

Pâscoa é tempo de reflexâo e regozijo! 

Deveriamos de recordar todos aqueles que se têm sacrificado para 
fazerem deste mundo um lugar melhor para se viver e agradecermos 

pela nossa saùde e felicidade. 

A Direcçâo Executiva, os Funcionârios e os Membros da Local 183 
desejam a todos uma PASCOA FELIZ. 

Antonio Dionisio 
Business Manager 

Tony Dionisio Roger J. Quinn John Dias Tony Pinto 
Business Manager President Secretary-Treasurer Vice President 

John Colacci John Cordeiro Rocco Di Giovanni 
Recording Secretary Executive Board Member Executive Board Member 

INFORMATION 

Social Servkas 
241-1183, Ext. 173/5 

Credit Union 
242- 6643 

Dental Clink: 
241- 1190 

PnqMid Le([:al Plan 
243- 2088 

Trsmmg Cent» 
242- 7551 

Benefit Plan 
General; 240-7480 
Claims: 240-7487 

Caritas Project 
Community Against 

Alcohol & Drugs 
748-9988 

Union 0|4iC8l Centre 
247-9289 

Union Medical Pharmacy 
242-8822 
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quL asctaao au.,. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio. 

Escritora Gabriela Antunes marre 
Ultima de deença 
Gabriela Antunes é uma escritora de 
referência na literatura angolana, além de 
professera de reconhecido mérite 
A professera e escritora Maria Gabriela da 
Silva Antunes faleceu na noite de sâbado, 
em Lisboa (Portugal), vitima de doença. 
Gabriela Antunes, de 67 anos de idade, 
encontrava-se em tratamento médico em 
Lisboa, para onde se deslocara devido ao 
seu precârio estado de saüde. 
Licenciada em filologia germânica e pôs- 
graduada em pedagogia e didâctica da lin- 
gua inglesa, Gabriela Antunes nasceu em 
Nova Lisboa, actual cidade do Huambo, 
centre de Angola, em 1937, e doutorou-se 
também em filologia germânica, em 1961, 
pela Universidade Clâssica de Lisboa, 
Portugal. 
Como escritora deixa varias obras, 
particularmente livres infantis, como "A 
Âgua, As Galinhas-50 Lwei", "O Castigo 
do Dragâo", "O Cubo Amarelo" e 
"Histôrias Velhas Roupas Novas"; foi igual- 
mente professera de jornalismo e coorde- 
nadora do mesmo curso, no Institute 
Médio de Economia de Luanda (IMEL), 
leccionou no Institute Superior Privado 
de Angola (ISPRA), além de outras 
responsabilidades na entâo Secretaria de 
Estado, hoje Ministério da Cultura. 
Participou em vârios colôquios e conferên- 
cias em Africa, na América e Europa, bem 
como na primeira Bienal, realizada em 

Dezembro de 1995. 
Em 1992, acompanhou o projecto de pro- 
moçâo de acçôes relativas à leitura, ediçâo 
e circulaçào de livres e as politicas de 
publicaçôes de Lingua Portuguesa. 
Foi distinguida corn o prémio Fundaçào 
Casa de Cultura de Lingua Portuguesa, 
em 1999, galardào entregue pelo prési- 
dente português Jorge Sampaio, no salâo 
nobre da Faculdade de Ciências do Porto 
da Universidade do Porto. 
A pedagoga foi distinguida pela qualidade 
da sua obra e contribuiçâo na defesa da 
cultura da Lingua Portuguesa. 
Gabriela Antunes era membre da Uniâo 
dos Escritores Angolanos (UEA), coorde- 
nadora nacional da Unesco e do Fundo 
Bibliogrâfico de Lingua Portuguesa em 
Angola. 
Publicou contes em diverses jornais, 
tende, a 25 de Fevereiro de 2000, sido 
homenageada no Institute Camôes, pela 
Embaixada de Portugal em Angola, 
como reconhecimento do seu trabalho 
intelectual. 

Angolæ 

Militantes do MPIA e da Unita 
envolvem-se em confrontes no Calai 
No Cuando Cubango a intolerância 
politica tem tornado quase que impos- 
sivel a coabitaçâo entre militantes do 
MPLA e da UNITA. No municipio do 
Calai militantes da UNITA e do 
MPLA envolveram-se em cenas de 
pancadaria, resultando do incidente 
alguns feridos, 
O MPLA é acusado de ter organizado 
militantes sens, para rasgarem a ban- 
deîra do Movimento do Galo Negro, 
hasteada nos arredores da vila do 
Calai. Em reaeçâo assistiu-se a actes 
de autêntico vandalisme corn recurso a 
catanas, machados, paus. Cerca de 
uma dezena de feridos deram entrada 
nos estabelecimentos hospitalares da 
ârea. 
Celestino Huambo Calunga, 
desmobilizado das extintas forças 
militares da UNITA, conta que o 
grupo afecto ao partido dos “cama- 

radas” atacou as instalaçôes da sua 
formaçâo politica. 
Por seu turno Fernandes Rodrigues, o 
primeiro secretârio do MPLA, no 
Calai desmentiu a acusaçâo afirmando 
que os desacatos foram provocados por 
militantes da UNITA. 
O governador do Cuandu Cubango, 
Joâo Baptista Chindade, para redimir 
o confîito no Calai, chefiou uma dele- 
gaçâo multi-discîplinar tende no final 
apelado aos sobas a deixarem de con- 
fundir as sua funçôes, de lideres das 
comunidades com ideologias par- 
tidârias. 
Nas regiôes do interior da provincia do 
Cuando Cubango chegam infor- 
maçôes de actes similares, estando 
a UNITA, e o reste da oposiçâo a 
experimentar novas dificuldades na 
reposiçâo das suas estruturas nestas 
localidades. 

S*rcé 1976 

Tem serviço compléta de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

• SUN ROOFS - TECTOS DE VIDRO 

• WINDSHIELDS - PÂRA-BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

• AUTO GLASS - VIDROS 

Manuel (Manny) Mendonça e 
o seu pessoal deseja a todos 

os clientes e amigos uma 
FELIZ PÂSCOA E convida-os 
a visitar as suas intalaçôes e 
a usarem os seus serviços. 

Fax: (416) 534-0108 
I1D^4 ©aomcilais StL TRî>îM»iEitî®s» ©îûtLÿ IW® 

F DISTRIBUTORS OF 
PORTUGUESE 
MARBLE 
GRANITES 

SLABS 
&l TILES 

Agradece aos seus 
clientes e deseia 
uma Pascoa Feliz 

ESCRITÔRIO E SHOWROOM: 
11 Dublin Street, Toronto, Ontario 

Tel.; 416- 534-5155 
Fax: 416-532-0072 

MAIUNG ADDRESS: 
P.O. Box 186, Station E, Toronto, 

Ontario, M6H 4E2 
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Comunidade : 
Sâbado, dia 10 de Abril 
-Danças da Pâscoa da Pesta do Imigrante, no Europa Catering, com abertura às 
18h00. Informaçôes; 416 533-0386. 
-Pesta familiar da Pâscoa no Madeira Club. Jantar, arremataçôes e baile corn o 
conjunto Santa Pé. Danças da Pâscoa à açoriana. Info: 416 533-2401, ou 656-5959. 
-Tradicional baile da Pâscoa corn o E^-Martins. Actuaçôes de ranchos e bailinhos 
à moda da Terceira. Info: 416 537-1555. 
-Jantar da Pâscoa e convivio pascal no Graciosa C. Centre. Baile corn o DJ-Nazaré 
Praia. Para informaçôes: 416 533-8367. 
-Sâbado e Domingo, baile da Pâscoa no CCPM, corn o conjunto Mexe-Mexe e as 
tradicionais danças pascais à moda da Terceira. Info: 905 286-1311. 

Domingo, dia 11 de Abril 
-Pesta da Pâscoa do Arsenal do Minho no Lithuanian Hall, corn almoço às 12h30. 
Haverâ Bençâo Pascal. Baile corn DJ. Info: 416 5884438. 
-Pesta da Pâscoa da Associaçâo Migrante de Barcelos, corn visita pascal e o beijar 
da Cruz. Polclore 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 Service. 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 corn o Crazy Sounds EJ. 
Réservas. 416 533-8767. 
-Pesta da Pâscoa da Casa dos Poveiros de Toronto, na Igreja da St. Clair, 1118 St. 
Clair Oeste, corn inicio às 12h30. Apresentaçâo dos novos Corpos Gerentes. Baile 
e variedades. Info: 416 588-1797. 
-Pesta da Pâscoa da Associaçâo Cultural do Minho na Casa do Benfica de Toronto. 
Cabrito à moda do Minho e pâo de Lô. Beijar da Cruz e folclore corn o rancho da 
Associaçâo. Baile com o EjJ-Hot Mixes. Réservas: 416 781-9290, ou 416 261-1396. 
-Almoço da Pâscoa na Casa das Beiras, às 12h30, corn o Beijar da Cruz e o célé- 
bré Cabrito à Minhota. Baile corn o EJ Sounds. Info: 416 604-1125. 

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

Sâbado, 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 537-0574. 
-Pesta dos Finalistas da Escola Portuguesa de Hamilton, no salâo da Igreja de 
Sta.Maria. Baile corn o conjunto Jovem Império. Info: 905 527-7918. 
-Noite Regional no Asas do Atlântico, corn as Sopas do Espirito Santo. Variedades 
com o Laurénio Bettencourt, vindo da California. Réservas: 416 532-3649. 

Domingo, dia 18 
-Jessica Amaro apresenta o seu ultimo trabalho gravado no Oasis Convention 
Hall, 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. 

Sâbado, dia 24 
-Noite de Gala no Vasco da Gama de Brampton, com inicio às 19h00. Jantar, entre- 
ga 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. 
-Jantar e convivio do Comité de Angariaçâo de Fundos para o Centro Social 
Paroquial de Angeja, na Casa das Beiras, corn a presença do Reverendo Padre 
Querubim da Silva. Sorteio, Leilôes, e Baile corn o conjunto Chaves D,Ouro. 
Info: 416 604-8539, ou 416 656-1553. 
-Baile da Primavera da Irmandade do Espirito Santo de Santa Maria dos Anjos, 
corn jantar às 19h00. Baile corn o EJ-5 Stars. Info: 416 658-0131, ou: 416 652-6787, 
ou ainda: 416 533-2027. 

Esclarecimentos sobre GNR no Iraquo a 14 do Abril 
O ministro da Administraçâo Interna, 
Figueiredo Lopes, vai ao Parlamento a 14 
de Abril, para prestar esclarecimentos 
sobre a situaçâo da GNR no Iraque. 
O PS tinha pedido a presença do ministro 
no parlamento para prestar esclarecimen- 
tos «urgentes», depois dos militares por- 
tugueses terem sido alvo de uma embosca- 
da no sul do pais. 
Uma fonte do ministro dos Assuntos 
Parlamentares, Marques Mendes, référé 
que Figueiredo Lopes sô nào vai à 
Assembleia da Repüblica nos prôximos 
dias por uma questâo de agenda. 
No dia 14, o ministro da Educaçào, David 
Justino, também enfrentarâ a oposiçâo 

numa reuniâo de «agenda aberta» em que 
farâ um balanço da actividade do sector. 
Em causa estâ a presença da secretâria de 
Estado Mariana Cascais, militante do 
CDS/PP, que tutelarâ a politica de edu- 
caçâo sexual do executivo. No entanto, a 
governante afirmou, em entrevista ao 
«Diârio de Noticias», em Fevereiro, que 
nâo deverâ haver uma disciplina especifica 
para a questâo, o que contraria um projec- 
to a ser elaborado pelo grupo parlamentar 
do PSD. 
David Justino jâ afirmou na Assembleia 
da Repüblica que a educaçào sexual é tute- 
lada por si, jâ que é necessâria uma articu- 
laçào corn outros ministérios. 

on 

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

©[EWLPSŒ um (üimA iBm 
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ADDISON PASCOA 
Devido ao sucesso da ultima venda a Addison 
leva a efeito o grande saldo da Pâscoa no 832 

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

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

/beceba ainda um minimi 
de $1,000.00 em troca do 

Excelente variedade de 
carros usados corn garantia 

de fàbrica e corn juros a 
partir de 1,9% sem fazer 
pagamentos até Agosto 

deste ano. 

seu carro mesmo que 
este seja velhinho. 

Tudo Isto s6 corn José da Costa e Addison on Bay _ 
416-964-3211. üavorâ amêndoas para todosll 

832 BAY SIAEH; EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 416-964-3211 
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“Voz da Saudade” vinga am New Bedford 
A populaçâo portuguesa de New Bedford e original do Grupo que foi designado e 
arredores, do Estado de Massachusetts, aprovado como Hino das Comunidades 
E.U.A., delirou com a actuaçâo do Grupo Portuguesas pelo Conselho das 
“Voz da Saudade” no passado sabado, dia Comunidades Portuguesas, reunido em 
3 de Abril. O encontro cultural teve lugar Junho do ano passado na Assembleia da 
no Clube dos Pescadores (United Republica), entoado por todos, de pé, com 
Fishermen ' s Club) e contou com a pre- grande emoçâo. 
sença de mais de 600 pessoas que ali ocor- Lusitanismo, patriotisme e saudade sâo as 
reram para reviver mementos de nostal- palavras que melhor descrevem o senti- 
gia, no mais puro e elevado sentimento de mento vivido no passado fim-de-semana 
patriotisme. Para além das homenagens no Clube dos Pescadores de New Bedford, 
prestadas aos pioneiros da emigraçâo por- por todos os portugueses que de la sairam 
tuguesa no continente norte-americano, maravilhados corn o serâo proporcionado 
viveram-se mementos de espontânea ale- pelo Grupo “Voz da Saudade”, oriundo 
gria, corn a plateia a delirar corn a mùsica das cidades de Gatineau-Ottawa, regiâo da 
e as imagens que projectavam Portugal de capital nacional do Canada, 
norte a sul, nos mais variados aspectos da Parabéns ao Sr. Pedro Pelicas, présidente 
histôria da emigraçâo portuguesa e dos daquela associaçào portuguesa, e a toda a 
valores culturais que ainda continuam sua équipa, pelo sucesso de uma noite cul- 
vivos e enraizados na vivência dos que, na tural inesquecivel. 
distancia, continuam a engrandecer o 
nome de Portugal. A actuaçâo culminou Ottawa, 5 de Abril de 2004, 
corn O “Português de aima inteira” (tema Antonio Silva 

Poli'cla espanhola no encalço 
de mais très terroristas 
A polfcia espanhola continua 
empenhada em apanhar os terroris- 
tas que, directa ou indirectamente, 
sâo responsâveis pelos atentados de 
11 de Março em Madrid. A policia jâ 
identificou outres très elementos sus- 
peitos de ligaçâo nos atentados. 
Segundo os ültimos rumores, 
ainda por confirmar, Espanha 
poderâ ter 200 a 300 membres da 
Al-Qaeda prontos a intervir em 
acçôes terroristas. 
Entretanto, as autoridades acreditam 
que sâo cinco os terroristas mortos na 

explosâo de Leganés, a julgar pelos 
restes mortals encontrados no aparta- 
mento. Um dado que s6 poderâ ser con- 
firmado pelo Institute Anatônico 
Forense, para onde foram transladados 
restas dos corpos. 
O ministro do Interior espanhol, Angel 
Acebes, jâ conflrmou a identidade de 
très dos suicidas, referindo que um 
deles tlnha explosives à volta da cintura 
que nâo chegou a explodir. A forte 
explosâo no edificio residencial de 
Leganés deixou ainda 16 familias sem 
casa. 

Santa Pas 

A Sata Express agora coin voos 
para Lisboa, Porto, iÇaro, Ponta 

Delgada e Terceira nos 
modertios Airbus Jt310/300 

da Sata International. 

Marque jà a sua viagem 

ExijaSi ata voce merece. 

Prefirc. « SATA -EXPRESS, 
conbocte o ;eu aQBvàjo ae via^ens 

pava veçevvav a çua paçça^em. 

Deseja a toda a comunidade 
uma Teliz Pâscoa 

905-896-7245 
289 Dundas Street East, Unit #8. 

Mississauga, UN 15A1X1 
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Primeiro Sorteio da Campanha de Futebol do 
bcpbank premeia cliente de Toronto 
Realizou-se no dia 6 de Abril, o Primeiro 
de seis sorteios referentes à Campanha do 
Campeonato Europeu de Futebol em 
Portugal que o bcpbank leva a efeito desde 
O dia 29 de Março, em todas as suas agên- 
cias. O local escolhido para este efeito foi a 
agência da University, esquina da 
University Ave e Dundas St, e o convidado 
especial foi Alexandre Franco, profissional 
de Radio e Televisâo e conhecido apresen- 
tador de Futebol da nossa Comunidade. 
Tina Antunes, gerente da dependência, e 
as crianças dos vârios escalôes do clube de 
futebol dos Toronto Eagles, cooperaram 
entusiasticamente corn o convidado e 

providenciàram preciosa ajuda ao desen- 
rolar do sorteio. 
O primeiro Grande Prémio, que consiste 
numa viagem a Portugal corn ingresso 
garantido para assistir ao Portugal-Grécia 
do dia 12 de Junho, coube ao Sr. Nelson 
Cerqueira, de Toronto, que atempada- 
mente subscreveu a um dos produtos 
oferecidos pelo bcpbank durante esta 
Campanha. 
A este feliz contemplado ser-lhe-â ofereci- 
do a oportunidade ùnica de assistir à par- 
tida inaugural do Campeonato da Europa 
de 2004, no novissimo Estâdio do Dragâo, 
na cidade do Porto. 

O proximo Sorteio, a ter lugar no dia 20 
de Abril, atribuirâ ainda mais uma 
viagem e bilhete para o encontre 
Portugal-Grécia, enquanto os restantes se 
destinam aos encontros da Selecçâo 
Nacional corn as suas congénères da 
Russia e Espanha. 
Todos os clientes que participaram neste 
sorteio, excepte o vencedor, estâo auto- 
maticamente habilitados a concorrer ao 
ultimo Grande Prémio, que inclui viagem 
e bilhete para assistir no magnifico novo 
Estadio da Luz em Lisboa, ao derradeiro 
jogo de Portugal frente à Espanha, 
durante a fase de qualificaçào para os 

Quartos de Final do Campeonato 
Europeu de Selecçôes. 
Va ainda hoje ao bcpbank e, por tempo 
limitado, habilite-se a ganhar uma 
viagem ao Euro 2004TM. E mais, se 
abrir uma conta, subscrever outres pro- 
dutos ou ainda trocar a sua caderneta 
por um conveniente extracto mensal, 
receberâ em troca prémios de futebol 
que 6 bcpbank tem exclusivamente para 
si, tais como: Bolas de Futebol Adidas 
TM, Camisolas Adidas, porta-chaves e 
muito mais. 

Em 2004, o Euro é corn o bcpbank! 

As nossas taxas de jura para 
crédito à habitaçao desceram 
além das suas expectativas! 

4 anos: 3i99*yo 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 agradàvel. Deixe de pagar renda a 
outros e comece a criar, ainda hoje, valor para si numa casa que poderâ chamar sua. 

www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp 
Taxas fixas, sem opçâo de reemboiso antecipado, em vigor no dia 26 de Março de 2004. Oferta revogàvel e suieita a alteracèo 
sem aviso prévio. APR - Taxa de Juro Anuai. 

txpbank 
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Sportinguistas em festa de aniuersârio 
Na sexta-feira, na sede-social do 

Sporting de Toronto, teve lugar o 

“Porto de Honra” comemorativo 

dos 24 anos de actividade da colec- 

tividade torontina. 

Muitos dirigentes de associaçôes e clubes 
amigos estiveram présentés, entregando 
plaças ou cheques ao Sporting de Toronto. 
A sessâo teve como MC a Relaçôes 
Pùblicas do SCPT, Fernanda Nunes que, 
teve na mesa de honra, a presença do 
Cônsul-Geral de Portugal Dr. Artur 
Magalhâes, acompanhado do Présidente 
da Asssembleia Gérai Augusto Pires, do 
Présidente da Direcçâo Carlos Ferreira e 
do Présidente do Conselho Fiscal Amadeu 
Gonçalves. Depois, sob a batuta do Chefe 
José de Oliveira, todos os présentés “joga- 
ram ping-pong”, de petisco em petisco. 

num tu-câ-tu-là de fazer inveja aos mais 
pintados. Um “sporting” de honra bem à 
maneira... 
No Sâbado, se o salâo de testas do 
Sporting Português de Toronto tivesse 
mais espaço, muita mais gente tinha par- 
ticipado na festa do 24o. aniversârio dos 
“leôes” locals. 
Foi uma grande festa e corn um jantar de 
categoria, delicioso, e bem servido. 
Depois, corn a simpatia que lhe peculiar, o 
mùsico e intérprete local Artur Furtado, 
ofereceu aos présentes um bom momento 
de cantigas e baile que serviu para que os 
casais “leoninos” dessem vasâo às suas ale- 
grias e desgastassem o jantar, dançando e 
cantando, sem parar. Apôs uma breve 
pausa, subiram ao palco as bonitas e 
jovens intérpretes Flora e Rosete, artistas 

que desabrocharam no programa de suces- 
30 “Operaçâo Triunfo #1”, que vieram ani- 
mar ainda mais a jâ “louca” noite dos 
sportinguistas de Toronto. Ao som do DJ- 
Zip Zip, de Jülio Gouveia, do Artur 
Furtado e, até, das jovens Flora e Rosete, 
os pares nâo deixaram de cantar e dançar 
e, os homens, mais desinibidos -principal- 
mente os dirigentes da casa-, saltaram e 
gritaram pelo seu Sporting, até à 
rouquidâo. Séria porque o FC Porto 
perdeu corn o Gil Vicente? Cada um sabe 
de si! 
Flora e Rosete, cheias de força e boa voz, 
nâo se deixaram “enrolar” pelo entusias- 
mo do salâo e, ora em dueto, ora a solo, 
foram desfilando no palco corn graça, sen- 

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) 
jti 

GAS& DIESEL 

Jacinto S Car Wash 
ABERTO 

7 dias por semana 
Soft Cloth Tunnel Wash 

24HR COIN WASH 
Uma reliz Pâscoa 
2010 Dundas St. West 

(a oeste da l^ndsdowne] 
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sualidade, e requebros de “encher o olho”. 
Simples, modernas, e professionalizadas, 
Flora e Rosete deram conta do recado e 
justificaram novos convites. Segundo nos 
confessaram, tudo esta bem encaminhado 

para que voltem em breve a 
Toronto. 
A Relaçôes Püblicas Fernanda 
Nunes, os Présidentes dos 
Corpos Gerentes do Sporting, 
Amadeu Gonçalves (C.F.), 
Augusto Pires (A.G)., Carlos 
Ferreira (D.) e Filipe Duarte, 
fizeram a entrega de plaças 
comemorativas aos artistas que 
desfilaram no palco e aos 
colaboradores da grande festa. 
Esta festa foi como que o ponta- 
pé de saida para o proximo 
aniversârio, o 25° -as Bodas de 
Prata dos sportinguistas locais- 
que vai ser corn pompa e.cir- 
cunstância. 

Estâ em preparaçâo uma grande e 
deslumbrante festa. Preparem-se para par- 
ticiparem nela, mesmo que nâo seja do 
Sporting. O amor nâo tem cor... 

JMC 
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Bakery aPasteries Inc. 
* Bolos para todas as ocasiôes. 
* Grande variedade de pastelaria. 
* Carnes Frias. 

Nâo percam as novidades da Padaria Caldense na Pàscoa: Pâo de Lô 
de Alfeizerâo e Minhoto; amendoas de Portugal, incluindo as de 

licor; ovos de chocolate, folares e regueifas, tal como tudo quanto é 
tradicional na Pàscoa dos portugueses. 

Ainda, diariamente, ao almoço têm as habituais e saborosas sandes 
e bifanas e, aos Domingos, as famosas Canelas à açoriana. 

Prefîra a secçâo de charcutaria da Caldense. 

AGORA EM 5 LOCAIS • ABERTOS 7 DIAS POR SEMANA 

1209 Dundas St. W. 
TORONTO 

416-534-3847 

337 Symington Ave. 
TORONTO 

416-535-9993 

2406 Eglinton Ave. W. 
(West Side Mall) TORONTO 

416-657-1999 

447 Spears Road 
OAKVILLE 

905-845-5221 

sua Po(>azia paza hoja, amanita tz santpza 
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Cross Roads Plaza 
Weston Road & HWY 401 

416-245-3847 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now. w th Rogers Digital Cable, 
voi. can get the «..l.annels you want through 

the cable you already have. Feaiuimg FPTV 

Ca7 1-Î. at 1-888-ROGERS1 

Digital Cable 
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5 'Telenovelas 

Mùsica 

Jogos d<ï Be/ïftied fora de casq 

Nova telenovela, 
exclusivo FPtv 
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HAïR CARE SYSTEMS®TM 
Produtos Naturais. Resultados Sensacionais! 

De Oliveira F£LIZ P^.SOO.À! De Oliveira 

NAO PERÇA 

MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

HOJE A SUA CONSUITA! 

Skin Care Systems SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâoî 

•Psorlasa 
•Êciema •Resàcaa 
•Merpas-Iâster 
•ÊscarlaçSas 
•Fariaas nas làRias 
•Meaa •Wanugas 
•Oascalaraçâa da gala 

•Balhas 
•Qualaiaduras 
•Êdardldalas da atalhas a lasactas 
•Pala eamiehasa, saca a aseaaiasa 
•Datas artICBlaras a giuseularas 
•Pé da atlata 
•Furûacalas 
•Cartas a arranhôas 

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

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

De Oliveira pode ajudâ-lol 
•Queüaüe 

cabelo 
•Seboneta 
•Psoriase 
•Caspa 

Proporcionasnos alimentaç&o, nutrienies, puriGcadores e 
estimulantes para revitalizar o couro cabeludo e cabelo. 

416.504.8967 

Hoir Care Systems 

1.888.GRO.HAIR 
788 A^delalde St. W. 
Xoronto, 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 
Intemationsd 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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Kyle Ventura urn campeâe luse-canadiane 
O jovem lusocanadiano de Mississauga, Kyle Ventura, con- 
quistou a Medalha de Bronze no 30th. Canadian Karate 
Championships que teve lugar em Edmonton, Alberta, nos 
passados dias 25, 26 e 27 de Março de 2004. Kyle Ventura 
competiu individualmente no grupo etârio dos 14/15 anos de 
idade e 60 Kg+kumite (luta). Kyle Ventura é "Cinturâo Negro 
lo. Grau", é estudante na Escola St. Paul's, e jâ pratica a 
modalidade hâ sete anos e meio. Nos ültimos dois anos tem 
treinado no clube SKIE dojo, sob as ordens do professor 
(Sensei) Antonio Terra. Kyle é neto do falecido pioneiro de 
Sào Miguel, Antonio Ventura, que chegou ao Canada em 29 
de Abril de 1954, e filho da Paula e do Tony Ventura. 
Kyle Ventura vai participar num torneio em Sâo Miguel, 

Açores, no dia 24 de 
Junho de 2004. Kyle 
Ventura, tem sido varias 
vezes campeâo do 
Ontario nas diferentes 
idades e pesos ao longo 
dos anos de carreira. 
Kyle Ventura é uma das 
esperanças canadianas 
para os "Junior Pam 
American Games" que 
terâo lugar em Setembro, no Chile, América do Sul. Para outras informaçôes, 
contactem o pai Tony Ventura: 905 271-8648, ou por intermédio do professor 
Antonio Terra: 905 815-7563. 

JMC 

ÏQâilïfâ] (Ha 
ig^iltençâo compositores, autores e interprètes. 

0 là tradicional e indisnensàvel "Festival da 
Cançâo CIRV2004", val ter lugar na FPtV 

no dia 18 de Abril. 
QDûQ0[ïaMi®®QS3 aM 

Como habitualmente, os membros de Juri vâo estar distribui- 
dos nos estûdios da FPtv (Juri Principal) e também em 

R—Â—D—i—ô f'yn Q varias cidades do Ontario como tem sido a pratica nos 
-NTEPNATIONALJ rosowVo antcriores-.. 

RE^ 
REMAX 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 

Oownt:own 
Lumber 

& Building Supplies co. 
www. downtownlumbor. corn 

TRÈS LOJAS COM TUDO EM MATERIAIS E 
ALUGUER DE MÂQUINAS PARA A CONSTRUÇÂO 

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

9 Morrow Ave., Toronto. 
 Tel: 41&^32-4356 Fax: 416-58&6788  

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

datait IDacheco 
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tpoca balnear jé chegon 
a 25 praias alganiias 

Vinte e cinco praias algarvias, 
inclulndo a Galé, Rocha, Meia 
Praia e Armaçâo de Fera, 
começaram a época balnear a 01 
de Abril, beneficiando de um 
periodo extra de licenciamento 
dos estabelecimentos de apoio e 
vigilância. 
Ao todo, sâo 50 os apoios de praia (que 
incluem restaurantes, postos de primeiros 
socorros e nadadores-salvadores) que jâ 
estâo a funcionar nos concelhos de 
Portimâo, Lagoa, Lagos, Silves e 
Albufeira. 
O alargamento do periodo oficial da 
época balnear - que decorre de 01 de 

Junho a 30 de Setembro - contempla as 
praias cujos concessionaries e autar- 
quias se propuseram cumprir as normas 
de vigilância corn nadadores-salvadores, 
limpeza e a prestaçâo de primeiros 
socorros. 
Um diploma jâ aprovado na generalidade 
na Assembleia da Repùblica, mas que 
deve apenas entrar em vigor com a 
aprovaçâo do Orçamento Gérai do 
Estado de 2005, prevê que o periodo da 
época balnear em praias maritimas e flu- 
viais passe a ser definido por cada 
municipio através de portaria, até 31 de 
Janeiro de cada ano, em funçâo das 
condiçôes climatéricas da regiâo. 

PJ corn acesso aos dadas das rinanças e da Segurança 
Social sem autorizaçâo prévia de um îuiz 
A Policia Judiciâria vai poder ter acesso 
aos dados das Finanças e da Segurança 
Social nas investigaçôes relacionadas corn 
crimes tributaries, sem autorizaçâo prévia 
do juiz de instruçâo do processo ou con- 
trôle por parte do Ministério Püblico, 
segundo avançou o Jornal Püblico. 
A proposta, que partiu da prôpria Policia 
Judiciâria, foi jâ aprovada em conselho de 
secretaries de Estado, mas nâo obteve 
ainda a total concordâneia do Ministério 
das Finanças e é desconhecido pela 
Procuradoria-Geral da Repüblica, como 
admitiu ao Püblico a assessora de impren- 
sa de José Souto Moura. 
De acordo corn o jornal, a PJ pretende ter 
acesso em tempo real aos dados fiscais e da 

Segurança Social "que sejam relevantes 
para as investigaçôes relacionadas corn 
crimes tributaries da sua competêneia", 
mas que sâo extensiveis aos crimes de 
branqueamento de capitals e financiamen- 
to do terrorisme. 
No que respeita aos dados fiscais, em causa 
estâo informaçôes sobre cadastre e identi- 
ficaçâo de patrimônio mobiliârio e 
imobiliârio, rendimentos e despesas, 
operaçôes de prestaçâo de serviços, 
aquisiçâo e transmissâo de bens, tributes e 
dividas fiscais, e bénéficiés fiscais. 
No dominio da Segurança Social, prevê-se 
igualmente as remuneraçôes declaradas e 
contribuiçôes, bénéficiés e prestaçôes 
sociais e dividas e garantias. 

Governo quer triplicar numéro 
de investigadores 
A ministra da Ciência e Ensino 
Superior quer triplicar o nümero de 
investigadores em Portugal até 2010. 
E este o objective de um piano de 
aeçâo que vai ser lançado até ao 
proximo Verâo. 
O Governo prevê que, até 2010, o 
nümero de investigadores em 
Portugal passe de 22 mil para 75 mil, 
de modo a que se atinja a meta comu- 
nitâria no sector. 
As novas medidas do Governo pas- 
sam por consolidar o investimento 
püblico em ciência, que esta a apenas 
très décimas da média europeia. 
Pretendem ainda estimular o investi- 
mento privado, que représenta 0,2 por 
cento do Produto Interno Bruto, para 

uma meta europeia de dois pontos per- 
centuais. 
Nos prôximos dias espera-se que a 
ministra anuncie, também, as novas 
medidas de financiamento do sistema 
cientifico às unidades de investigaçâo. 

“Serviço e Resultadosl" 
Professionals Inc., Realtor'’ 

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 

FPCBP 
F€D€R0TION OF 
PORTUGUESE 
CRNRDIRN 
BUSINESS fit 
PROFESSIONRLS inc. 
Federofoo de Empresos e ProHssionois luso-Conodion 

Ermidio Alves 
President 

Alda Neves 
Vice President 

Rita De Melo 
Treasurer 

Avelino Fonseca 
Secretary 

Directors 
Ana Paula OUveira 
John Paul Macedo 
Helder Gomes 
Richard Pereira 
Flo Da Silva 
Antonio Aires 
Kelly Fonseca 

Executive Officer 
José Carlos Frebe 

722 College Street, Suite 301 

Toronto, ON M6G 1C4 
Phone (416) 337-8874 

Fax (416) 537-9706 

Email fpcbp@bellnet.ca 
http://www.fpcbp.com and 

http://www.portugueseheritage.ca 

•vzA ^^edezaçâû <Emptesas e fDuyi^suntais JZUSQ- 

d-anaèianos deseja a todos quantos tâm. apoiado a 

apestade neûa, nûmeadamente pattücinadozes, 

de podet àoeatt e de centunicaçdo sociaâ e a toda a 

comunidade, em os ootos de uma 

paza todo s. 

'^^izecçâo 

Tome Nota: 
1. Na Terça Feira, Dia 20 de A.bril de 2004 pelas 

19 Horas; A Federaçâo de Empresas e Profissionais Luso- 

Canadianos leva a efeito a sua Assemblêia Gérai para 
2004. Terâ lugar na Galeria Corte Real, ao lado da sua 

sede no 722 College Street, 3° Piso. Todos os associados 

sâo lembrados que sô qualifica para votar quem tem a 

sua quota actualizada para 2Q04 antes do dia 20 de Abril. 

Outras informaçôes contacte-nos. 
2. No dia 17 de Maio de 2004 a Federaçâo de 

Empresas e Profissionais Luso-Canadianos leva a efeito o 

sen Torneio de Golf. Este ano no exclusivo Brampton 

Golf Club. Outras informaçôes contacte-nos. 

Corparate Sponsor 

f Scotîabank" 
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Mario Silva entre amigos e apolantes 
A Associaçâo Liberal da Davenport 
colaborou na festa de angariaçâo de fun- 
dos de apoio à campanha de Mario Silva 
para as eleiçôes fédérais que estâo a 
chegar. 
Muitos amigos estiveram présentes, dando 
a Mario Silva a garantia de continuidade 
nos apoios e nas esperanças de que seja 
eleito como Deputado, em Ottawa. 
O Ministro dos Recursos Humanos do 
Canada, Joseph Volpe, esteve présente, 
tendo no seu discurso feito passar a men- 

sagem de que “é importante eleger can- 
didatos luso-canadianos, como Mario Silva 
que, é ainda, um dos seguidores dos ideais 
de Paul Martin”. Depois de Joseph Volpe, 
sempre de bom humor e confiante, falou 
Mario Silva, para agradecer a amizade e 
apoio de todos e, salientar mais uma vez, 
que tem como objectivo chegar a Ottawa 
para, em conjunto corn outros colegas, 
procurar as mudanças e os melhoramen- 
tos justos para a Davenport e ser uma voz 
em defesa também dos interesses dos por- 

tugueses. Mario Silva mostrou confiança 
nos portugueses do drculo eleitoral da 
Davenport para conseguir chegar à meta 
desejada, o lugar de Deputado no 
Governo Federal. 
Uma honra para Mario Silva, uma honra 
para a Comunidade Portuguesa. O Jantar 
de angariaçâo de fundos para Mario Silva 
teve apresentaçâo de Ana Fernandes, e a 

coordenaçâo de Ana Bailâo e Cristina 
Marques. 
Este jantar no Europa Catering, em 
Toronto, teve som e luz de TNT 
Productions. 
O nosso abraço a Mario Silva e a certeza 
de que pode contar corn a nossa amizade e 
apoio. 

JMC 

A Churrasqueira 
do Sardinha 

Leitâo à Bairrada 
Frango no Espeto 
e na Brasa à Moda 

do Sardinha 

Feliz 
Pdscoa 

Encomende pelo tel.: 

416-531-1120 705 College Street, Toronto, ON 

John Custôdio e 
Manny Rodrigues, 

Desejam ans clientes 
e amigos uma 
Pàscoa Feliz 

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

354 Harbord St., Toronto, Ontario, M6G 1H7 
PETROCANADA 
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Fado no Contro Cultural Português do Mississauga 
No espaçoso e bonito salâo de testas do 
Centro Cultural Português de Mississauga 
teve lugar uma magnifica noite de fado, 
corn a presença dos artistas convidados 
vindos de Portugal, Joâo Chora, 
Diamantina e Manuel Joâo Ferreira, e 
ainda, o guitarra portuguesa Pedro Castro 
que, juntamente com o prôprio Joâo 
Chora à viola, fizeram o acompanhamen- 
to musical. 
O jantar, constituido por sopa, Bacalhau 

necessârios. Prosseguiu corn a sua voz 
bonita, fazendo as delicias de . quem o 
escutava. 
A jovem Diamantina, mulher corn for- 
maçâo académica, elegante, fadista dos 
novos tempos, bem humorada, canton e 
encantou, mencionando que “quando sai 
em Toronto julguei que estava em 
Portugal pois, à minha volta, sô ouvia 
falar português”. E, ante uma plateia tâo 
portuguesa e fadista, o fado saiu-lhe flui- 

na brasa, e queijunhos, foi de “corner e 
chorar por mais”. Mais tarde, o Caldo 
Verde e o Chouriço à Bombeiro, fecharam 
o ramalhete gastronômico da melhor 
maneira. Em beleza! 
No palco, os artistas foram dignos da noite 
fadista e dos sens admiradores. Fizeram-nos 
matar saudades e, logo depois, aumentâ-las! 
Foi uma noite de “Fado Corn Tradiçâo”. 
Manuel Joâo Ferreira abriu corn “A 
Minha Rua” e “Ribatejo”, intercalado corn 
uma engraçada anedota para dar tempo 
que o técnico de som fizesse os ajustes 

do e feliz, deixando no ar o permume do 
seu talento e simpatia. 
Joâo Chora, o mais conhecido entre nos, 
mas que tal como os companheiros nos 
visitou pela primeira vez, mostrou corn 
simplicidade e profissionalismo como se 
deve interpretar o fado de ontem, de hoje 
e de sempre. Voz cheia, bonita, segura, 
pôs os présentes fazendo coro nos fados 
que ia cantando. 
Uma noite que vai ser lembrada e, 
esperamos, repetida. 

Bemardete Gouveia 

Gilberto Moniz fez O^responsi anos. 
\o CCPM ofereceram-lhe uki “Pambéns a 
^ocê” extensivo a simpâtica Ligia. 

MONTE PIO G€RAL 
HÀ VALORES QVE DURAM SEMPRE 

DESEJAMOS A TODOS OS 
NOSSOS ESTIMADOS 
CLIENTES E AMIGOS, 
UMA PÂSCOA FELIZ. 

Escritôrio de Representaçâo: 
1286 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, 

ONTARIO, CANADA M6J 1X7 

Tel.: (416) 588-7776 
Fax: (416) 588-0030 

Chamadas fora da area 1-888-6333-1570 
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CâRNCIRO 
21/03 À 20/^ 

A comunicaçâo simples e despretensiosa esta favorecida, passe 

momentos agradâveis convivendo corn amigos. A sua sensibili- 
dade é grande e esta voltada para tudo o que é belo, encha a 
sua casa de flores ou tome mais atraente o local de trabalho. 
Deixe-se levar pela beleza da natureza, passeando pelo campo 
ou junto ao mar. 

TOURO 
21/04 4 20/OS 

E a altura propicia para por de lado alguma tendência para a 
avareza e partilhar os seus bens materials com outras pessoas. 
O seu sentimento de posse poderâ estar mais forte nesta 

altura, contudo, aproveite para procurar a côlaboraçâo de ter- 
ceiros. Verà que poderâ ser mais ütil do que actuando a solo. 

d 
f 

QéMEOS 
21/05 4 20/06 

Poderâ obter grande satisfaçâo da relaçâo corn as outras pes- 
soas. Contudo, é possivel que se sinta mais dependente da 
opiniâo delas em relaçâo à sua pessoa. Nâo perça oportu- 
nidades de se distraie e de se abstraie das obrigaçôes do quo- 
tidiano sem, no entanto, as pôr de lado totalmente. 

CàRàNQUEJO 
21/06 4 20/07 

As acçôes, durante este trânsito de Marte pela casa XII, sâo muitas 

vezes ditadas por motivaçôes inconscientes. Se puder ficar no seu 

canto sem dar nas vistas, tanto melhor. Sob condiçôes astrolôgicas 

mais adversas, poderâ ver a sua pessoa envolvida em intrigas ou actos 

de difamaçào. Em casos extremos poderâ indicar uma hospitalizaçâo. 

LE40^ 
22/07 4 22/08 

Z 

^1 I \ 
A Casa XI tem que ver corn tudo o que é inovador e corn o 
colectivo em gérai, pelo que a vida social e as actividades de 
grupo estarâo na ordem do dia. O seu optimismo e auto-estima 
serào o motor de arranque para participar em actividades cria- 
tivas, artisticas, de aventura ou mesmo em acçôes de volun- 
tariado. 

  ..y  

ViRGEM 
23/08 4 22/^ 

Estes dias sâo bons para a realizaçâo de todo o tipo de trabalhos 

que requeiram rigor e detalhe. Sentirâ maior actividade, eficiência 

e exigêneia. Terâ mais confiança em si e saberâ o rumo que quer 

tomar. Na relaçâo corn os que trabalham consigo deverâ evitar 

conflitos ou ter atitudes rigidas e egocêntricas. 

BALANçA 
23/09 4 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 4 21/11 

Nesta ocasiâo estâo particularmente favorecidas as viagens que 
lhe darâo grande prazer por proporcionarem novos contactos e 
novos conhecimentos hâ muito ambicionados. O convivio corn 
pessoas de outras paragens poderâ ser uma agradâvel fonte de 
novos horizontes culturais que irâo enriquecer a sua existência. 

Este poderâ ser um periodo de boas transformaçôes no seu 
ambiente de trabalho, podendo também surgir mudanças 
positivas num outro sector qualquer da sua vida. Os resultados 
das suas acçôes serào negatives ou positives, conforme o seu 
modo de agir seja calmo ou impetuoso. 

8AGITÂRI0 
22/11 4 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 4 20/01 

ÂQIJÂRIO 
21/01 419/02 

20/02 4 20/03 

O seu relacionamento afectivo corn os outres, sejam eles 
familia, amigos, colegas de trabalho ou parceiros de négociés 
estarâ mais acentuado. Sentirâ uma maior facilidade em 
estabelecer contactos, e a sua simpatia e charme abrirâo 
muitas portas. O trabalho ' serâ proveitoso para ambas as 
partes. 

   ' M ^ V 
Durante este periodo deverâ dedicar mais atençâo à sua saüde 
e ao seu estado fisico em gérai, uma vez que as defesas do seu 
organisme poderâo estar enfraquecidas. Aproveite para fazer 
uma desintoxicaçào alimentar e uma alimentaçâo mais 
saudâvel. O exercicio fisico moderado ajudarâ a melhorar a 
sua saüde. 

Corn Vénus a transitar pela Casa V vai permitir soltar o seu lado mais 

criativo. Nesta fase vai-se virar para o mundo das artes. Caso nâo seja 

esta a sua vocaçâo, nâo desanime pois irâ estar corn alguém que lhe 

passarâ essa experiência. Neste memento haverâ uma grande sintonia 

e harmonia na sua relaçâo corn crianças. 

■ ■« 
Poderâ sentir que tem que fazer um esforço acima do normal para nâo 

entrar em conflito corn as pessoas corn quem vive. Contudo, lembre- 

se que os sentimentos reprimidos poderâo voltar-se contra si. Procure 

libertar essa energia de uma forma construtiva: porque nâo fazer a tal 

mudanr i de mobilias hâ tanto planeada? 

Horizontal: 
1 - É um marisco 

2 - Pôe-se ao cavalo; a 

primeira mulher. 

3 - E uma planta 

4 - Paz confusa; nota; numer 

al (inv.) 

5 - Triturar; assassinio. 

6 - Pref. que désigna ar; esse 

vale fica perte de Madrid 

7 - Quase giz; nota; onde se 

transportam roupas 

8 - Guiadas 

9 - - Limpar corn a vassoira 

10 - Campeâo; dev. de lugar; 

ilha de Cabo Verde. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

123456789 10 

Vertical: 
1 - Ganhou o Nobel da Literatura; 2 - Brisa, pôs; 3 - Gosto; 4 - Pref. que 

désigna ar, conduz; 5 - Nem sempre sâo da familia, a RTP é o primeiro; 

6 - E uma energia, quase trio; 7 - Versejar; 8 - Verdades; 9 - Inütil (inv.), 

Sacrificara; 10 - Bancadas 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 

Horizontals: 1- comodas, cc; 2- adorado, ai; 3- sopas, cio; 4- ar, ala; 
5- ministerio; 6- efemerides; 7- neve, ita; 8- transtorno; 9- oo, sior, ui; 
10- loas, mal. Verticals: 1- casamentos; 2- odorifero; 3- mop, neva; 4- 
ora, imenso; 5- das, se, sia; 6- ad, atritos; 7- so, leitor; 8- cardar; 9- cai, 
ie, nua; 10- ciosos, oil 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Xutos a Pontapés: élbum 

Os Xutos & Pontapés lançam um 
novo album em Maio, adiantou o 
guitarrista Zé Pedro à Lusa. 
De acordo coin esta fonte, o longa- 
duraçào vai incluir dez faixas, nào 
tendo ainda titulo definitivo. 
Garantindo que o disco «é bastante 
saudâvel, [revelando] uma participaçâo 
intensa de toda a banda [e] relaçôes 
internas excelentes», Zé Pedro acredita 
que, no ano em que se celebram os 25 
anos do colectivo, «hâ um crescimento. 

uma maturidade dentro do nosso som». 
Produzido por Cajô e Nuno Rafael, ex- 
Despe & Siga, o album deve chegar às 
lojas por ocasiâo do concerto dos Xutos 
& Pontapés no Rock In Rio-Lisboa. 
No âmbito dos festejos das boda“s de 
prata do grupo, os autores de "Circo 
de Feras" têm jâ confirmada uma 
digressâo nacional de cerca de 50 
concertos, que deverâ terminar no 
Outono, corn um concerto em 
Lisboa. 

David Bowie para crianças 
As letras de cançôes 
escritas por David 
Bowie durante os 
anos 60 foram 
aproveitadas pela 
pintora Jamilla Naji 
para a elaboraçâo de 
um livro infantil. 
Segundo o Undercover, a 

obra chama-se "Musical 
Storyland" e apresenta 

ilustraçôes para algumas 
müsicas do britânico, 

que actua em Lisboa no 

proximo dia 17 de Julho. 

«Cada cançâo tem as 

letras escritas numa pagi- 

na e a ilustraçâo na 

outra», explica a norte- 

americana, que se inspirou na com- 

pilaçâo "Images", lançada em 1973 

com as müsicas gravadas entre 1966 

e 1967 por David Bowie para a 

Deram Records. 

Jamilla Naji demorou dois anos e 

meio a acabar "Musical Storyland", 
que nos EUA é lançado a 24 de 

Abril. Ainda nào foram negociados 

os direitos de distribuiçâo para o 

resto do mundo. 

Morrissene célébra 
casamentes 
A cantora canadiana Alanis 
Morrissette recebeu permissâo para 
realizar casamentos apôs a realiza- 
çâo de um curso na Internet, révéla 
o jornal britânico The Sun. 
De acordo corn a publicaçâo, a intérprete 

de 'Hands Clean' pretende juntar no 

matrimônio casais do mesmo sexo. 
Hâ dois anos, o cantor Robbie Williams 

também foi ordenado 'sacerdote' por uma 

igreja online, de modo a poder casar o 

seu amigo Billy Morrison, dos The Cult. 
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av^Ênta 

Abet turn pur 

!• Bilhetes: $S9.00 
de 10: $590.00 

Almoço Incluido. 

iwateg locate 
Pearson 
Convention 
Centre 

■P PSiBK i iTKi?— 

IIIIL.iÆ.ijïÂ>.kn 

tas abrem às 12:00 
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Festival da Cançâo CIRV2004 
O Juri do Festival da 
Cançâo CIRV'2004 jâ escol- 
heu as 12 cantigas que 
estarâo em compila no dia 
18 de Abril, na FPtv. 
As cançôes escolhidas, sâo 
as seguintes: 
l-“Lembranças", para a voz 
de Nuno Maltez, dos 
autores/ pseudônimos 
"Piratas sem Navio”; 2-"Em 
tempo de Tango", para 
Ilidio Vilela, dos 
autores/pseudônimos 
"Urbano"; 3-'Vida de 
Aprendiz", p'râ voz de 
Kenia Almeida, dos 
autores/ pseudônimos 
"Diamante”; 4-"Me 
Dévora", na voz de Valter 
Barbiéri, dos 
autores/ pseudônimos 
"Luca"; 5-"Amor e Mae", 
para a voz de Emanuel 
Araujo, dos 
autores/ pseudônimos 
"Maria Zulmira"; 6-"Mâos 
de Gente", para Ana 
Patricia, dos 
autores/pseudônimos 
"Brotas"; 7-”0 ultimo min- 
uta de tristeza", para a voz 
de Luiz Bonanza, dos 
autores/pseudônimos 
"Brazuca"; 8-"Pedaços de 
Mim", na voz de Zé da 
Vesga, dos 
autores/pseudônimos 

"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 Mûsica"; 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 

Pastry & Bakery 

Toda a pastelaria alusiva à 
Pâscoa corn os tradicionais 

folares, amêndoas de 
Portugal, ovos de chocolate, 

bolos de gema e muito mais.., 

sempre fresco 
Faça jà as suas encomendas: 

905-279-3206 

* Pâo de Milho e 
Paposecos 

* Pastéis de Hata 
• Bolos de 

Casamento e 
Aniversàrio 

• Mercearias e 
Congelados 

BOA 

3635 Cawthra Road - Mississauga 

Crescimento do futebol 
no Ganadâ 
O Mississauga North Soccer Club esta 
em grande expansâo. A sua équipa de 
futebol, Sub-11, treinada pelo por- 
tuguês Jülio Gouveia, conquistou todas 
as provas que disputou em 2003, sem 
uma ünica derrota. O capitâo da 
équipa, é o luso-canadiano Nathan 
Martins, também um dos melhores 
goleadores da équipa. A équipa femini- 
na de Sub-11, também venceu as provas 
de 2003. Jogam na équipa duas jovens 
luso-canadianas e a équipa é treinada 
pelo italiano John Portulese. O 
Mississauga North Soccer Club esta no 
bom caminho para o crescimento do 
futebol no Canada. Estâo de parabéns. 

Pâscoa Feliz! 
Nesta quadra festiva, 

dirijo-me aos leitores do 
jornal O Milénio e às 
comunidades portuguesa e 
de expressào portuguesa, 
com desejos de uma Santa 
Pâscoa, celebrada em 
famüia, " 

Sào os votos de Rosario 
Marchese, deputado 
provincial pelo circulo 
eleitoral de Trinity- 
Spadina em Toronto. 

Ontario 

Para assistência em 
português, é favor contactar o 
gabinete de atendimento 
püblico, localizado no 
845 Dundas St.West, entre as 
ruas Euclid e Manning. 

Tel: (416) 603-9664 
Fax: (416) 603-1241 
Email: rmarchese-co@ndp.on.ca 
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CASARIOINCOMPIEÎO 
Sâo sobejamente conhecidas as 

situaçôes em que determinadas rupturas 
emocionais sâo de tal maneira fortes, que 
nos levam a querer esquecer o facto que as 
provocou ou qualquer outra coisa corn ele 
relacionado. Tive jâ ocasiâo de referir, em 
textos anteriores, que, com pouco mais de 
um ano de vida fui para Angola. Foi em 
Benguela que os meus pais se instalaram e 
a cidade das acacias, como era conhecida, 
foi sempre para mim o meu espaço-berço, 
porque o ùnico que conheci. Todas as mi- 
nhas memôrias de infância estâo dispersas 
por bairros periféricos, onde inicialmente 
moraram meus pais e avôs maternos. A 
partir dos 10 anos, e transferidos, nos e 
eles, para o perimetro interno da zona 
urbana, foi a proximidade da Praia 
Morena, do cinema Kalunda e do rio 
Coringe que delinearam as fronteiras da 
minha adolescência e inicio da maturi- 
dade. As primeiras paixonetas inocentes, o 
namoro consentido mas vigiado, o 
primeiro emprego, o casamento, o nasci- 
mento dos meus dois filhos, ficaram mar- 
cados na cartografîa da rua Simôes do 
Amaral. Sô depois de 1974, quando très 
movimentos de libertaçâo passaram a dis- 
putar o controlo do territôrio, a presumivel 
segurança de um primeiro andar ditou a 
saida da vivenda, onde entâo morava, para 
uma outra zona mais central. Corn o 
regresso a Portugal, iniciei um ritual de 
passagem por outros espaços que nada me 
diziam, até que, por um acaso de uma colo- 
caçâo do Ministério da Educaçâo, me fixe! 
definitivamente no Sardoal, passando mais 
tarde a dividir o meu tempo entre esta vila 
encantadora e Lisboa. 

Quando visitava a aldeia dos 
meus pais e, para ser mais précisa, aquela 
onde também eu nasci, tomei consciência 
de que, como é habituai corn todas as 
outras pessoas, eu nunca dizia “Eu vou à 
terra” e pior ainda, nunca lhe consegui 
apor o possessivo “à minha terra”, como 
se chamar-lhe minha constituisse uma 
traiçâo à outra que eu sempre considerara 
minha. Estruturalmente, e jâ o confessei, 
devo ter qualquer dificuldade em lidar 
corn os possessivos, porque, mais uma vez, 
passei a chamar meu a um outro espaço 
que nâo era, mas que a ele passei a per- 
tencer por adopçâo - o Scirdoal. Talvez se 
encontre aqui - na morfologia deslocada 
da nomenclatura a que pertence o déter- 
minante - a razâo deste inconformismo 
congénito de quem se viu obrigado a 
deixar o regaço, que nunca chegou a co- 
nhecer. Outros se seguiram, mas o segun- 
do - o retorno a Portugal - foi o mais 
doloroso, porque aconteceu numa idade 
em que o edificio de uma vida aceita mal 
as implosôes que reduzem a poeira os 
pianos projectados em propriedade hori- 
zontal. Hâ muito tempo que as cargas 
explosivas vinham sendo postas nos 
lugares estratégicos, mas a falta de for- 
maçâo em engenharia politica impediu-me 
de ver os sinais que apontavam novas rotas 
na maqueta do futuro. A partir daqui, e 
habituada que estava a ver para lâ de hori- 
zontes mais abertos, o desejo de mudança 
instalou-se-me no corpo, espalhou-se por 
todos os tecidos e, lentamente, foi desen- 
volvendo tumores de insatisfaçâo. Apesar 
do novo abrigo criado no Sardoal - a 
minha base de partida e retorno - tive 

necessidade de descobrir outros 
espaços de adopçâo. Entreguei- 
me a eles corn a mesma força de 
quem nâo sabe regatear carinhos 
de cada vez que se sente amada. 
Aconteceu na Finlândia e 
repetiu-se no Canada. Assim fui 
percorrendo cinquenta e cinco 
anos de vida, arrumados por 
paises, cidades e casas a que 
chamei minhas e onde, em troca dos 
pedaços perdidos de mim, trouxe frag- 
mentas de vivências que nâo se encontram 
à venda em nenhuma das lojas para turis- 
tas. Ao fazer o balanço dos espaços que 
percorri, concluo que foram jâ muitos e 
fica no ar a estranheza de, neste roteiro de 
memôrias, nunca ter querido saber onde 
ficava a casa onde nasci. Analiso o absurdo 
desta minha atitude e concluo que sô pode 
ser explicado à luz dos tais processos 
traumâticos a que, no inicio, fiz referência. 
Qualquer coisa me fez cortar a raiz 
primeira, talvez porque me conheci jâ tron- 
co e, esse, mergulhou raizes no areal do 
primeiro cals a que aportei. 

O ano passado, em Outubro, se a 
memôria nâo me falha, ao visitar a terra 
dos meus pais - mais uma vez a incapaci- 
dade de dizer minha terra - movida por 
um desejo que nâo consegui reprimir - 
pedi a uma irmâ dele, a tia Natâlia, que me 
mostrasse a casa onde nasci. Por um feliz 
acaso, nesse fim-de-semana estava lâ a pro- 
prietâria, senhora idosa, que muito insistiu 
para que eu entrasse. Claro que a casa 
tinha jâ sofrido as alteraçôes necessârias a 
um maior conforta para ser habitada. 
Porém, as grandes lajes graniticas das 

escadas e da entrada e 
ainda algumas paredes 
eram as originais. 
Comoveu-me sentir que, 
finalmente, tivera coragem 
de penetrar no territôrio 
sagrado onde dera os meus 
primeiros passos e que 
mantivera sempre calafeta- 
do de lembranças. 

Fotografei-a por fora. De cada vez que a 
olho, nâo é uma casa que vejo, mas um 
ano de vida vazio de vivências, antes da 
minha viagem primeira. No cruzamento 
de todas estas teias labirinticas a que 
tantos chamam coincidências, recebo 
uma mensagem do Eduardo 
Bettencourt Pinto a convidar-me para 
participar no numéro 6 da Seixo 
Review. O tema proposto era, mais ou 
menos, este: a casa como repositôrio de 
memôrias. E o arrepio que nâo sentira 
quando fotografei a casa, percorreu-me 
entâo o corpo corn se de um choque 
eléctrico se tratasse. Foi como se eu, pos- 
suida por uma corrente abracadabrante, 
lhe tivesse antecipadamente lido o pen- 
samento, adivinhado o projecto e ido à 
procura do elemento que faltava no 
casario incompleto da minha vida. Na 
rota da toponimia percorrida, cada um 
deles lançava um estilhaço que fazia 
ricochete no meu corpo e me prendia, 
no movimento de retorno, à corda dos 
meus baloiços de infância. E foi sobre 
eles que acabei por escrever. 

Afinal, sempre hâ coincidências! 

aidabatista@sapo.pt 

F E ST X VAX. PORTUGUÊS 

mm GONSIQO S4 HORAS POR DIA 

Beneral ila0tfl0 

Portable Badio 
AM/mi /SCMO 

coin Remote Control 

416.537.1088 

Estes radios estâo à venda nos secj 

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 

î^cfï£§©© Ocâ)®a0©s 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 
Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 
LONDON: Acadia Travel 366 
Hamilton Rd. 519-432-3797 * 
Internacional Gift Shop, 416 Hamilton 
Rd. 519-675-0446 * Atlantic Sea Fish 
Market, 708 Hamilton Rd. 
519-452-7511 * Ocean Food Center, 
778 Hamilton Rd. 519-452-1220 
CAMBRIDGE: Beiros Supermarket 50 
Ainslie St. S. 519-621-6950 M28 

Peter Fonseca 
Member of Provincial Parliament 

for Mississauga East 

Tel: (905) 238-1751 
Fax; (905) 23^4918 

email: pfonseca.mpp@liberal.ola.org 
Address: 1425 Dundas St. E, Suite 5, 

Mississauga, ON, L4X 2W4 
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Sào necessârios/as Operadores de Telefones, com bom 

inglês e inteligentes. $13. dôlares à hora. Chame pelo 

telefone: 416 410-1171. 

Pessoal corn ou sem experîência para companhia de jar- 

dinagem. Tel.:905-273-5691. 

Pessoal para companhia de jardinagem, corn 3 anos de 

experiência e corn carta de conduçâo, para a area de 

Forest Hill. Tel.: 1-800-585-5004. 

Pessoal para jardinagem para a area de Cambridge. 

Contactar Karolina. Tel.:905-672-1233. 

Pessoal corn experiência na instalaçâo de 

janelas de aluminio. Contactar Camilo. 

Tel.:416-528-9209. 

Pessoal corn experiência, para companhia de jardi- 

nagem. Tel.;416-221-3133. 

Pessoal para instituiçâo bancâria, corn experiência no 

ramo. Fluente em português. Enviar résumé. 

Fax: 416-533-2578. 

Pessoal corn experiência em renovaçôes de casas. 

Contactar Henrique Andrade. Tel.:416-254-357S. 

M^(0I1ÎLÏM© 
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Finish cax-pentry & 
Interior renoi.ra.tions 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Faça Jâ. a sua 
réserva para 
baptizados e 

festas de 
comunliâo 

Encerrado às 
2“ feiras 

Almoços e Jantares 

836 College St. ^ 

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

Tek 416 253S194 

FPtv em Montreal e Gatineau 
O serviço Illico Digital da Videotron cresceu a um 
ritmo sem precedentes no ano de 2003, alcançando 
um aumento liquido de 76.000 subscritores e uma 
base total de mais de 240.000 clientes. 
Através da promessa duma constante inovaçâo e 
variedade de escolha aos seus assinantes, a Videotron 
anuncia novos serviços no seu sistema digital de tele- 
visâo que serâo apresentados entre 23 de Março e 20 
de Abril de 2004. 
Entre estes novos serviços, as regiôes de Montréal e 
Gatineau passarâo a ter um novo canal étnico, o FES- 
TIVAL PORTUGUÊS -FPtv/SIC-, emitindo uma 
grande variedade de programas desportivos, telenove- 
las, filmes, talk shows, programas infantis, noticias de 
Portugal e do mundo, corn cobertura dos aconteci- 
mentos que envolvem a Comunidade Portuguesa no 
Canada. 

Confraternizaçâo do 25 de Abril em Toronto 
A Associaçào 25 de Abril -Secçâo de 
Toronto, Nùcleo Capitâo Salgueiro Maia, 
realiza um Porto de Honra e um Jantar 
Comemorativo do 25 de Abril, no Lusitânia 
de Toronto. 
Sexta-feira, dia 23, o “Porto de Honra” pelas 
19h30 no salào de festas do Lusitânia 
seguindo-se no dia imediato, dia 24, o 
Jantar Comemorativo do 25 de Abril, no 
salâo nobre do Lusitânia de Toronto, corn 
inicio às 19h30. 
Présentes os convidados especiais vindos de 
Portugal, o Coronel Antonio Dinis Delgado 

Fonseca e a Dra. Maria Natércia 
Coimbra, do Centro de 
Documentaçâo de Estudos do 25 de 
Abril da Universidade de Coimbra. 
Para informaçôes e réservas, con- 
tactem o Lusitânia: 416 532-3501, ou 
Carlos: 416 450-0014, ou Armando: 
416 831 9174, ou Adelina: 
416 890-9807, ou Mario Lebre: 
416 827-2364, ou José: 416 534-0267. 
As variedades estarâo a cargo do 
mùsico e intérprete Helder Pereira. 
Abril SEMPRE! 

Peni no Tacho à Portuguesa 

IncRÊDifcnTtS: 
1 perd novo com 1,5 kg 

* 3 cebolas 
2 pimentos verdes 

* 5 dentes de aUio 
* salsa 
* 7 copo de vinho branco 
* 1 folha de louro 
* sal e pimenta 
* 1 kg de batatas fritas às rodelas 

1 kg de couve-flor cozida 

Conptc<;ftO: 
Corta-se o perd aos bocados, junta-se todos os 
ingredientes acima mencionados. 
Coloca-se tudo num tacho, e vai ao lume a coter 

muito lentamente, tapado. «se necessârio acres- 
cente umpouco de âgua». 
Serve-se acompanhado corn as batatas fritas e a 
couve-flor. 

Sobremesa : 

Bolo de Cacau 

\ncmmm 
* 6 ovos 

125 grs de açdcar 
* 100 grs de farinha 
* 30 grs de cacau 
* creme de manteiga fresca 
‘^pastilhas de chocolate 

(OntCCÇÔO: 

Batem-se as gemas corn metade da porçào do 
açdcar e 1 colher de sopa de âgua. 
Depots de a massa ficar esbranquiçada adi- 
ciona-sedhe o cacau. 
A parte batem-se as claras corn a vara de arômes 
e quando estiverem em espuma adiciona-se-lhe o 
resfo do açdcar peneirado. 
Bate-se a mistura até as claras estarem em caste- 
lo bem firme. 
Cuidadosamente juntam-se as duas misturas e a 

farinha. 
Deita-se opreparado obtido numa forma redon- 
da forrada corn papel végétal fino. 
Leva-se a cozer em famo brando durante 35 a 
45 minutas. 
Desenjbrma-se o bolo sobre uma foUia de papel 
polvühada corn farinha e deixa-se arrefecer com- 
pletamente. 
Em seguida, corn uma faca comprida ou uma 
gâta, corta-se o bolo em 3 camadas. 
Unem-se estas camadas corn o creme de man- 
teiga e enfeita-se com pastühas de chocolate. 
Serve-se em falias. 
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0 Congresso do PSD/Madeira 
O Partido Social Democrata da 

Madeira terâ o seu Congresso nos 
prôximos dias 8 e 9 de Maio. 

Dado O calendàrio politico deste e dos 
prôximos anos, vê-se bem a importância da 
reuniâo do ôrgâo principal do Partido que tem 
a responsabilidade democrâtica de governar a 
Regiào Autônoma. Decisôes fundamentais 
para a Madeira, nos pianos internos e externos 
ao arquipélago e ao PSD, durante os anos que 
se avizinham, acrescem às responsabilidades 
dos titulares dos ôrgâos partidârios que serâo 
eleitos. 

Na véspera do plenârio do Congresso, 
realiza-se também no Tecnopôlo, uma série de 
dezanove Painéis, abarcando todos os temas 
mais decisivos para a estratégia da Regiâo nos 
prôximos tempos. 

Hâ quatro anos, o debate, entâo corn muito 
menos Painéis, revelou-se decisivo para a for- 
mulaçào das opçôes deste ultimo mandata do 
Governo Regional. O convite agora dirigido a 
personalidades da vida madeirense, nâo mili- 
tantes do Partido nem de outros Partidos, para 
além obviamente da presença dos Filiados no 
PSD e de populaçào interessada, revela-se 
importantissimo para a definiçâo de caminhos 
futures, dado o valor da participaçâo dos inter- 
venientes. 

Alias, os debates costumam atingir um 
nivel tal - e os resultados da Madeira compro- 
vam - que estâo à disposiçâo de qualquer pes- 
soa interessada, matérias que sô enriquecerâo 
os cidadâos responsavelmente preocupados. 

De facto, os temas escolhidos para estes 
Painéis, ninguém negarâ o seu carâcter exausti- 
vo quanta aos âmbitos que se prendem corn o 
future da Regiâo Autônoma; Painel 1. Evoluçâo 
politico-administrativa da Madeira e 
Integraçâo Europeia. 2. Evoluçâo financeira da 
Regiâo e Politica Fiscal. 3. Novas Tecnologias, 
Inovaçâo, Ciência e Energia. 4. Transportes. 

5. Obras Pùblicas, Ordenamento do Territôrio 
e Litoral. 6. Agua, Ambiente e Florestas. 
7. Recursos Maritimes. 8. Agro-pecuâria. 
9. Educaçâo e Formaçâo Profissional. 
10. Cultura, Patrimônio e Artesanato. 
11. Turismo. 12. Comércio e Indüstria. 13. 
Emprego e politica laboral. 14. Saüde e 
Protecçâo Civil. 15. Segurança e Solidariedade 
sociais. 16. Habitaçào. 17. Juventude. 18. 
Desporto. 19. Comunidades Madeirenses. 

Antes do plenârio do Congresso, o PSD da 
Madeira, laboratorialmente, farâ a primeira 
experiência em Portugal de uma direcçâo par- 
tidâria e o seu secretariado, serem eleitos direc- 
tamente por sufrâgio universal de todos os 
Filiados, dada a autonomia estatuâria de “par- 
tido regional” que dispôe. 

Eleiçâo que decorrerâ significantemente no 
dia 25 de Abril, domingo, nas sedes do Partido 
em cada uma das Freguesias. As respectivas lis- 
tas foram apresentadas até 3 de Abril e os 
eleitos tomarâo posse logo na abertura do 
plenârio do Congresso. 

Entretanto, qualquer Moçâo para o referi- 
do plenârio, poderâ ser apresentada, na sede 
regional, até 4 de Maio. 

O dia 8 de Maio, primeiro dia da reuniâo 
magna, serâ totalmente destinado ao debate 
politico, com as intervençôes dos Filiados ou 
dos membros por inerência que assim o enten- 
derem, nâo havendo hora para encerramento 
dos trabalhos, a fim de propiciar as inter- 
vençôes de todos os que as quiserem fazer. 

Entretanto, neste mesmo dia 8 de Maio, as 
candidaturas aos ôrgâos que sâo eleitos em 
Congresso, a Mesa, o Conselho Regional e o 
Conselho de Jurisdiçâo Regional, podem ser 
oficialmente apresentadas até à meia-noite 

Estes très ôrgâos dirigentes do Partido, 
serâo eleitos durante o segundo dia de 
Congresso, 9 de Maio, entre as dez e as treze 
horas, tomando posse na sessâo de encerra- 

Boa 
Pàscoa 

•pv 
ItaoAlUts 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Resideotes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina jà 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 jà 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-a5 na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 

mento que se iniciarâ às dezasseis 
horas. 

Para que todos os Filiados do 
Partido tenham acesso a esta 
reuniâo magna, foi aberta a possi- 
bilidade de participaçâo, mesmo 
àqueles que nâo estejam eleitos 
como Delegados e conséquente 
direito a voto. 

Integram ainda o Congresso, os que detêm 
inerências, dévidas a funçôes dirigentes par- 
tidârias, incluso organizaçôes autônomas 
Juventude Social Democrata (JSD) e 
Trabalhadores Sociais Democratas (TSD), ou 
inerências résultantes de cargos püblicos que 
exerçam, dada eleiçâo em listas propostas pelo 
PSD/Madeira, ou designaçào politica deste. 

Embora as eleiçôes para as Comissôes 
Politicas de Freguesia, ôrgâos de base do 
PSD/Madeira, estejam estatutariamente previs- 
tas para apôs o Congresso, o prôximo sobrecar- 
regado calendàrio politico-eleitoral fez o Partido 
transferi-las para a partir de Novembro, salvo 
aJguma excepçâo que tal o justifique. 

Veja-se que, incluso a pesada organizaçâo 
da Festa autonomista e popular do Châo da 
Lagoa, a 25 de Julho, ültimo domingo deste 
mês, conta sempre corn um forte empenho do 
trabalho das Comissôes de Freguesia. 

As vezes, e mercê principalmente da vida 
püblica do Rectângulo ou do que, principal- 
mente agora, tem sido o espectâculo da 
Oposiçâo na Madeira, as pessoas encolhem os 
ombros, ou se distanciam, ou mesmo rejeitam, 
dizendo “coisas dos Partidos”, numa aversâo a 
tudo o que tenha a ver corn questôes ou inicia- 
tivas partidârias. A III Repüblica, em Portugal, 
nâo encontrou formula de prestigiar suficiente- 
mente os Partidos politicos. E, reconheça-se, 
estes também nâo fizeram muito por isso. 

Mas, a verdade, é que sem Partidos politi- 
cos, bons ou maus, desde que concebidos como 
instrumentas ao Serviço do Estado, e nâo 
objectivos em si, nâo hâ vida democrâtica, nâo 

é possivel a Democracia. Fora 
disto, sô hâ o totalitarismo, o par- 
tido ùnico, a ditadura, comunista 
ou de extrema-direita. 

E para além de cada cidadào 
ter a possibilidade soberana de 
penalizar aqueles Partidos que, no 
seu entender, se tenham portado 

mal, devo acrescentar que, também sem a par- 
ticipaçâo das pessoas, os Partidos nâo evoluem 
para melhor. 

Ou se acredita, ou nâo se acredita, na 
Democracia. Se acreditamos, e creio ser essa a 
posiçâo da maioria dos Portugueses, entâo, em 
coerência, cada um, mesmo sem se filiar, tem 
o dever de cidadania de colaborar no aper- 
feiçoamento dos Partidos, elementos 
necessârios que sâo da Democracia que 
defendemos. Repito, desde que os Partidos 
sejam instrumentos ao Serviço do Bem 
Comum, e nâo objectivos, em si. 

Na Madeira, o Partido Social Democrata 
manteve sempre uma linha firmemente 
coerente corn os seus très Principios Fundadores: 
Democracia, Autonomia, Socializaçâo. 

Ninguém negarâ que foram os pilares da 
grande transformaçâo de que Madeirenses e 
Portossantenses beneficiaram, independente- 
mente de erros de percurso - quem os 
humanos que nâo têm?... 

E creio que o sentido de Justiça das pessoas, 
mesmo as sérias que sâo de Partidos da 
Oposiçâo, nâo recusarâ ao PSD/Madeira, o 
papel positive e fondamental que desempenhou 
desde a sua fundaçâo. Embora beneficiando da 
sempre ausência de alternativas crediveis apre- 
sentadas - e isto também foi évidente. 

Por isso, e quebrando preconceitos em 
relaçâo aos Partidos politicos, creio que as pes- 
soas, independentemente da opçào eleitoral 
que entendam depuis assumir, nâo deixarâo de 
dar uma colaboraçâo civica à Madeira e ao 
Partido Social Democrata, Partido da 
Autonomia. 

Présidente da Repûmica 
marca eleiçôes eurepeias 
o Présidente da Repùblica escolheu o 
dia 13 de Junho, domingo, para a 
realizaçâo das eleiçôes para o 
Parlamento Europeu. 
O dia 13 tinha sido apontado para a 
realizaçâo das eleiçôes em Portugal, 
embora a lei permitisse que a ida às 
urnas ocorresse a 10 de Junho, feriado 
nacional. 
Corn o sufrâgio marcado para dia 13, a 
campanha eleitoral deeorre entre 31 
de Maio e 11 de Junho. 
As europeias têm de realizar-se em 
todos os 25 Estados da Uniâo entre 10 
e 13 de Junho, de acordo corn uma 
deliberaçâo do Conselho de Ministres 
das entâo Comunidades Europeias 
(CE), de 1979, que fixou o segundo 
fim-de-semana de Junho como data 
para as eleiçôes em todos os paises 
membros. 
Ao abrigo da Lei Eleitoral para o 
Parlamento Europeu (PE), a marcaçâo 
da dia da eleiçâo compete ao 
Présidente da Repùblica, ouvido o 
Governo e tendo em conta as dis- 
posiçôes comunitârias aplicâveis. 
Nas eleiçôes europeias deste ano, os 
pouco mais de 8,6 milhôes de eleitores 
inscritos vâo eleger, num circule 
nacional ùnico, 24 deputados ao 
Parlamento Europeu (PE). 
Portugal viu reduzido de 25 para 24 o 
nùmero dos seus représentantes no PE, 
na sequêneia do alargamento da Uniâo 

PASt-tùtSTO PfUOPEO 
PARU'ttfc'.T bUgOflE?; 
PAEUiMBiTO tütOreO 
SÜKortW PMUMKVT 
RtRl-tMESW EI'SOPEt; 
kt R0O«(K fAW.AMf'tni 
kt:«0MMIîL.«eSTn 

Europeia de 15 para 25 Estados, a par- 
tir do prôximo dia 1 de Maio. 
Esta serâ a quinta vez que os portugue- 
ses sâo chamados a eleger os seus 
représentantes no hemiciclo de 
Estrasburgo, desde a adesâo de 
Portugal à CE, em Janeiro de 1986. 
As primeiras eleiçôes europeias ocor- 
reram a 19 de Julho de 1987 e tiveram 
uma abstençâo de 27,58 por cento. 
Seguiram-se as de 18 de Junho de 1989 
- com 48,90 por cento de abstençâo -, 
12 de Junho de 1994 - corn 64,46 por 
cento - e 13 de Junho de 1999 - com 
60,07 por cento. 
Nas ùltimas eleiçôes, o PS foi o par- 
tido mais votado, corn 43 por cento 
dos votos, 12 deputados eleitos, 
seguido do PSD, 31 por cento e 
nove deputados, do PCP-PEV, 10 
por cento e dois deputados, e do 
CDS-PP, oito por cento, dois 
deputados. 



O Milénio DESPORTO Quinta-feira, 08 de Abril de 2004 29 

• DESPORTa • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • OESPORTO • 

Carlos Dinis convoca 28 
para preparar Campeonato 
da Europa sub-17 
O seleccionador português de sub-17, 
Carlos Dinis, convocou 28 futebolistas 
para o estâgio de dois dias que a jovem 
équipa das "quinas" vai realizar em Rio 
Maior, de preparaçâo para o Campeonato 
da Europa da categoria. 
Carlos Dinis, ainda indeciso quanto ao 
lote de atletas que representarâ Portugal 
no Europeu de França, decidiu efectuar 
um pequeno estâgio de preparaçâo, a 12 e 
13 de Abril, para observar potenciais 
"reforços" para a competiçâo. 
O seleccionador chamou do Boavista os 
jogadores Daniel Bastos, Gilberto Silva, 
Marco e Rui Gomes, os portistas Bruno 

Moreira, Daniel Marques, Fâbio Ervôes, 
Fausto Fourenço, Hélder Barbosa, Igor 
Araùjo, Joâo Pedro ejoâo Pinhal. 
Os benfiquistas Cristiano Gomes, Joâo 
Fonseca, Pedro Correia, Ricardo Janota e 
Silvio, os "leôes" André Marques, Paulo 
Renato, Tiago Freitas e Tiago Pires tam- 
bém estâo entre os cpnvocados. 
Sandro Moreira, do Belenenses, Fâbio 
Semedo, do Beira-Mar, Bruno Gama e 
Luis Gomes, do Sporting de Braga, 
Feliciano Condesso, do Southampton, 
José Branco, do Vitôria de Setübal, e Juni, 
do Vitôria de Guimarâes, completam a 
convocatôria. 

Rochemback coin 
cirurgia confirmada 
o treinador sportin- 
guista, Fernando 
Santos, vai ter bas- 
tantes problemas para 
formar o meio-campo 
da équipa para os jogos 
que se avizinham na 
SuperLiga. 
Rochemback é "carta 
fora do baralho" para 
os encontros que fal- 
tam disputar no 
campeonato, uma vez 
que a lesâo contraida 
pelo brasileiro no 
joelho direito irâ "atirâ- 
lo" para a mesa das operaçôes. 
O influente jogador leonino ainda nâo 
tem sabe em que dia serâ sujeito à inter- 
vençâo cirürgica, mas é certo que nâo 
jogarâ mais na présente temporada. 
Em comunicado divulgado no site oficial 
do clube, o departamento clinico do 
Sporting, liderado por Gomes Pereira, 
adiantou que "Roca" irâ fazer, brevemente, 
"uma artroscopia ao joelho". No mesmo 
documento, o médico revelou que a situ- 
açâo de Custôdio é diferente e que, para jâ, 
"nâo se pode estabelecer" o periodo de 
inactividade. 

Corn algumas réservas. Gomes Pereira 
anunciou que ainda é possivel o regresso 
de Custôdio "à competiçâo na présenté 
época". 
Recorde-se que o jovem jogador do 
Sporting saiu lesionado durante o encon- 
tro de domingo frente ao Sporting de 
Braga, apôs uma entrada mais dura de 
Barroso, tendo sido substituido por Paulo 
Bento. 
O internacional sub-21 espera recuperar a 
tempo de dar o contributo â selecçâo ori- 
entada por José Româo que, em fins de 
Maio, irâ participar no Europeu da cate- 
goria, em França. 

José Antonio Camacho falta a 
entrovista o é ontra voz pnnido 
o treinador do Benfica, José Antonio 
Camacho, foi multado em 900 euros, por 
ter falhado o "flash-interview" no fim do 
jogo corn o Rio Ave, a contar para a 29“ 
jornada da SuperLiga. 
O técnico espanhol nâo tem marcado pre- 
sença nas curtas entrevistas para a tele- 
visâo logo apôs o final dos encontros, con- 
trariando o regulamento da Liga, e disse, 
recentemente, que nâo irâ pagar as multas. 
Entretanto, a Comissâo Disciplinar da 
Liga suspendeu o médio Barroso, do 
Sporting Braga, por dois jogos, depois da 
expulsâo frente ao Sporting. 
A Wender foi instaurado um processo 
sumarissimo por, supostamente, ter puxa- 
do o cabelo a Joâo Pinto, durante o encon- 
tro de domingo. O extremo brasileiro 
poderâ ser castigado por uma partida. 

Lista de castigos: 
Dois jogos: 
Barroso (Sporting Braga) 
Um jogo: 
Paulo Madeira (Estrela Amadora) 
Hugo Carreira (Estrela Amadora) 
Pedro Costa (Sporting Braga) 
Mauricio (Sporting Braga) 
Zahovic (Benfica) 
Bruno Aguiar (Alverca) 

Areias (Beira-Mar) 
Sousa (Belenenses) 
Pepe (Maritimo) 
Nuno Amaro (Gil Vicente) 

Naide Gomes agraciada com medalha 
do honra ao mérite desportivo 
A campeâ mundial de pentatlo, a por- 
tuguesa Naide Gomes, recebeu das 
mâos do primeiro-ministro, Durâo 
Barroso, a medalha de honra ao mérito 
desportivo, graças às suas "qualidades 
humanas" e "dignificaçâo" do pais 
através dos seus resultados desportivos. 
O agraciamento surgiu na sequêneia do 
"impacto na dignificaçâo e projecçâo" da 
imagem de Portugal e pela "forma exem- 
plar" como a atleta do Sporting conju- 
gou "o intenso e rigoroso treino corn a 
sua formaçâo escolar", segundo o decre- 

•to governamental lido pelo présidente 
do Instituto de Desporto de Portugal, 
José Manuel Constantino. 
As "qualidades humanas", o exemple 
para "escalôes mais jovens" e o facto de 
ser uma "referêneia na salvaguarda dos 
valores desportivos" foram outros dos 

elogios que a atleta ouviu, na residência 
oficial do primeiro-ministro, em Lisboa. 

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

FELIZ 
PÀSCOA 

Também MEDIUM 
DISPOSAL BINS ao vosso 

serviço corn estimativas 
gratis em caixas para 

lixo, pequenas e médias. 

Contactem 

Joe: 416 258-8322, OU 416 539-6629 
Nelson: 416 258-4842, OU polo FOX: 416 539-9689 

® ©IF Sm (DIL^IE 
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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Relatôrio da autopsia de 
Fehér jà esta no Tribunal 
de Guimarâes 
O relatôrio final da autopsia 
ao futebolista hüngaro 
Miklos Fehér foi entregue no 
Tribunal de Guimarâes, 
depois de concluidos os 
exames complementares, 
segundo fonte judicial. 
Os exames complementares 
foram solicitados pelo 
Ministério Pûblico da comar- 
ca de Guimarâes ao Instituto 
Nacional de Medicina Legal, 
depois dos resultados incon- 
clusivos da autopsia realiza- 
da a 26 de Janeiro, um dia 
depois da morte do avançado 
do Benfica. 
Fehér caiu inanimado no rel- 
vado do Estâdio D. Afonso 
Henriques, em Guimarâes, 
nos instantes finais do jogo 
entre o Vitôria e o Benfica, 
da 19“ Jornada da Superliga, 
disputado a 25 de Janeiro. 

Galegos ganham per 4-0 e 
vâo defrontar o FC Porto na 
Liga dos Campeôes 
Depois da surpresa verificada no 
Monaco, corn o afastamento do Real 
Madrid, chegou a vez do AC Milan, 
campeâo em titulo, ficar pelo caminho 
na Liga Milionâria. O Deportivo virou 
a eliminatôria, apôs o desaire por 4-1 
em San Siro, e provou que no futebol 
nâo hâ "imbativeis". 
Quando o ârbitro Urs Meier deu por 
terminada a partida foi o delirio no 
Riazor. Os adeptos do Deportivo nem 
queriam acreditar no que acabavam 
de ver, corn uma noite de luxo da sua 
équipa a deixar "KO" o actual deten- 
tor da Liga dos Campeôes. 
Os galegos precisavam de um autênti- 
co milagre, apôs a derrota na primeira 

mâo dos quartos-de-final 
(4-1). Ora o sonho virou realidade 
num jogo memorâvel dos pupilos de 
Javier Irureta. 
A formaçâo espanhola venceu por 4-0, 
corn tentos de Pandiani, de Valeron, 
de Luque e de Fran, e vai agora medir 
forças corn o FC Porto nas meias- 
finais. 
Jorge Andrade rubricou uma exce- 
lente exibiçâo, de nada valendo a 
entrada de Rui Costa para os 
"rossoneri", aos 77 minutes. 
Para além do AC Milan, o Arsenal, o 
Real Madrid e o Lyon despediram-se 
da competiçâo mais prestigiante de 
clubes a nivel europeu. 

CCSNFIE ï 
EXPERIÊNCIA E 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 
SERVIÇO ^ 2612 St. Clair Ave. W 

(esquina corn a Jane St J Toronto, 
onLMÉ4er 

Tel./Fax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

FC Porto nas moias-flnais 
da liga dos Campoôos 

O FC Porto empatou 2-2 com o Lyon e 
conquistou um lugar nas meias-finais da 
Liga dos Campeôes, onde, vai defrontar o 
Deportivo de Corunha, que ganhou 4-0 ao 
AC Milâo. 
No estâdio Gerland, em Lyon, Maniche 
pôs o Porto a ganhar aos 06 minutes, mas 
Luyindula empatou aos 14. Maniche 
voltou a marcar aos 47 minutes e Fiber 
restabeleceu a igualdade aos 90. 
O Porto ficou apurado corn um total de 

4-2 nas duas mâos, depois de ter vencido o 
Lyon por 2-0 no jogo da primeira mâo. 
A jogar em casa, o Corunha também ficou 
em vantagem logo aos cinco minutes de 
jogo corn um golo de Pandiani. Valerôn, 
Luque e Fran ampliaram a vantagem 
sobre o AC Milâo. 
O FC Porto e o Corunha jogam a primeira 
mâo das meias- finais a 20 de Abril e no 
dia seguinte jogam AS Mônaco e Chelsea, 
os outres semi-finalistas. 

APURAMENTO DO CAMPEAO: 

P EQUIPA 
1 Operârio 

Madalena 
Santiago 
Angrense 
Praiense 

J 
5 
6 
6 
5 
6 

56 
44 
40 
39 
36 

O Operârio garantiu a conquüta do titulo. 

Resultados 7» jornada: 
Santiago - Praiense, 2-0 
Madalena - Angrense, 3-1 
Folga: Operârio 
8* j or nada: 
Praiense - Operârio 
Angrense - Santicigo 
Folga: Madalena 

DESPROMOÇÂO: 

EQUIPA 
Boavista 
Velense 
Ideal 
Mira Mar 
Barreiro 

J 
6 

6 
5 
5 
6 

38 
31 
25 
13 
10 

Mira Mar e Barreiro desprotnovidos aos 
campeonatos regionais 

Resultados 7'“ jornada: 
Barreiro - Boavista, 1-2 
Velense - Mira Mar, I-O 
Folga: Ideal 
8^ Jornada: 
Boavista - Ideal 
Mira Mar - Barreiro 
Folga: Velense 

IQIIII 
IP ariiii ■lurMMrwriM ■liikMk   CHICKIN INC. 

Aceitamos encomendas, 
com 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 
6DIASPORSEIHANADAS10AM-8PM • FECHAD0A2“FEmA • 6^FEIRA10AM-9PM 

2828 Kingsway Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 
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SyPEKLIGA 
PORTUCUESA DE fUTEDOL PROEISSIOHAL 

EQUIPAS 

1 FC PORTO 

2 SPORTING 

3 BENFICA 

4 SP. BRAGA 

5 NACIONAL 

6 RIO AVE 

7 MARITIMO 

8 BOAVISTA 

S MOREIRENSE 

10 BEIRA-MAR 

11 U. LEIRIA 

12 GIL VICENTE 

13 ALVERCA 

14 ACAOÉMICA 

15 BELENENSES 

16 GUIMARÀES 

17 P.FERREIRA 

18 E.AMAOORA 

J 
28 

23 

2S 

23 

28 

23 

23 

23 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

RESULTADOS 

Mieica-V.Guimarâes,0-1 

Boarista-LAniadora,1-2 

GilWcente'FC Porto, 2-0 

Boira-Mar - Bcadémica, 0-0 

Moroironso-Nacional.2-1 

PaçosFoireira-0.leiria,1-2 

Bioft«o-Bonfica.1-1 

Sp. Braga-Sporting, 2-3 

Maritinio - Bolononsos, 2-0 

V 
22 

21 

18 

13 

14 

10 

10 

9 

9 

10 

9 

8 

8 

8 

6 

6 

7 

4 

E 
5 

4 

7 

8 

4 

12 

12 

11 

10 

7 

9 

10 

5 

5 

10 

10 

3 

4 

D 
1 

4 

4 

8 

10 

7 

7 

9 

10 

12 

11 

11 

16 

16 

13 

13 

19 

21 

M 

58 

53 

53 

30 

46 

38 

30 

26 

25 

35 

38 

38 

29 

26 

30 

27 

21 

20 

S 
17 

29 

28 

31 

30 

26 

27 

25 

29 

38 

43 

35 

40 

34 

50 

37 

44 

62 

P 
71 

67 

61 

47 

46 

42 

42 

38 

37 

37 

36 

34 

29 

29 

28 

28 

24 

16 

PRôXIMA JORNADA 

Morolronso - Boavista 

g.Guimarios-BioAvo 

AcadOmica-Alvorca 

Nacional-GIIVIconio 

U.lBirla-Sp. Braga 

FC Porto - Maritimo 

Bonfica-Paços Forroira 

Sporting-E.Amadora 

Bolononsos-Boira-Mar 

m dore I 
ADRIANO (Nacional) 
BENNi MCCARTHY 

(FC Porto) 
j 

EVANDRO (Rio Ave) 

"DERLEI" (FC Porto) 

RICARDO SOUSA (Boavista) 

SIMAO (Benfica) 
LIEDSON (Sporting) 

"WENDER" (Braga) 
DOUALA (Uniâo Leiria) 
"SERGINHO BAIANO" (Nacional) 

WIJNHARD (Beira-Mar) 
JÛLIO CÉSAR (Est. Amadora) 
SOKOTA (Benfica) 
PEDRO BARBOSA (Sporting) 
JOSÉ MANUEL (Paços Ferreira) 

RODOLFO LIMA (Alverca) 
ANTCHOUET (Belenenses) 
FERREIRA ("II") (Gil Vicente) 
ROCHEMBACK (Sporting) 

•H LIGA 
PORTUCUESfl DE fUTEBOL PROEISSIOlIflL 

EQUIPA 

1 ESTORIL 

2 PENAFIEL 

3 VARZIM 

4 V.SETÛBAL 

5 SALGUEIROS 

6 NAVAL 

7 MAIA 

8 STA CLARA 

9 D.CHAVES 

10 FEIRENSE 

11 0ESP.AVES 

12 FELGUEIRAS 

13 LEIXÔES 

14 OVARENSE 

15 PORTIMONENSE 

16 MARCO 

17 U.MADEIRA 

18 SP.COVILHÂ 

RESULTADOS 

FELGUEIRAS - MARCO, 3-0 

PORTIMONENSE - VARZIM, 1-1 

FEIRENSE - D. CHAVES, 0-1 

NAVAL - U. MADEIRA, 2-2 

SP. COVILHÀ - LEIXôES, 3-4 

SALGUEIROS - OVARENSE, 2-0 

ESTORIL - VITôRIA SETüBAL, 1-2 

DESPORTIVO AVES - MAIA, 1-2 

SANTA CLARA - PENAFIEL, 0-2 

J 
29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

P 
57 

52 

50 
49 

45 

43 

41 

39 

39 

38 

38 

36 

36 

35 

32 

30 

26 

23 

PRôXIMA JORNADA 

VARZIM - PENAFIEL 

D. CHAVES - PORTIMONENSE 

UNIâO MADEIRA - FEIRENSE 

LEIXôES - NAVAL 1® MAIO 

OVARENSE - SP, COVILHà 

MARCO - SALGUEIROS 

V. SETüBAL - FELGUEIRAS 

MAIA - ESTORIL 

D. AVES - SANTA CLARA 

•î‘ CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL 

EQUIPA J P 

1 GONDOMAR 30 76 
2 DRAGOES S 29 69 

3 VIZELA 30 56 
4 FC PORTO B 30 50 
5 VALDEVEZ 29 43 
6 LIXA 29 41 
7 LOUSADA 30 40 
8 INFESTA 29 40 
9 FREAMUNDE 30 40 
10 SP. BRAGA B 29 39 
11 PAREDES 29 38 
12 TROFENSE 29 36 
13 P. RUERAS 29 35 
14 FAFE 29 33 
15 BRAGANÇA 29 29 
16 C.TAIPAS 29 29 
17 ERMESINDE 29 28 
18 VILANOVENSE 30 28 
19 LEÇA 30 20 

Resultados 
Sp. Braga B - Lousada, 2-2 
Leça - Freamunde, 2-3 
Vilanovense - Bragança, 3-1 
Trofense - FC Porto B, 1-1 
Gondomar - Lixa, 5-4 
Vizela - Fafe, 0-0 
C. Taipas - Erraesinde, 0-1 
Infesta - D. Sandinenses, 2-0 
P. Rubras - Valdevez, 0-1 
Folga: Paredes 

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

EQUIPA J P 

1 TORREENSE 31 63 
2 SP. ESPINHO 31 63 
3 SANJOANENSE 31 55 
4ESMORIZ 31 52 
5AC.VISEU 31 50 
6 U. LAMAS 31 46 
7 OLIVEIRENSE 31 46 
8 FÂTIMA 31 46 
9 VILAFRANQ. 31 44 
10 CAl-DAS 31 43 
11 ALCAINS 31 42 
12 ACADÉMICA B 31 37 
13 OLI.BAIRRO 31 36 
14 MARINHENSE 31 33 
15 PORTOMOSENSE 31 33 
16 PAMPILHOSA 31 33 
17 ÀGUEDA 31 32 
18 POMBAL 31 31 
19 ESTARREJA 31 30 
20 O.HOSPITAL 31 30 

Resultados 
Portomosense 7 U. Lamas, 2-2 
01. Hospital - Àgueda, 2-2 
Torreense - Sanjoanense, 2-0 
Oliveirense - Pampilhosa, 1-1 
Alcains - Caldas, 1-1 
Académica B - Fàtima, 2-0 
Vilafranquense - Pombal, 0-1 
Ac. Viseu - 01. Bairro, 1-3 
Marinhense - Esmoriz, 1-0 
Sp. Espinho - Estarreja, 3-1 

92* Jornada 
Àgueda - Uniâo Lamas 
Sanjoanense - 01. Hospital 
Pampilhosa - Torreense 
Caldas - Oliveirense 
Fàtima - Alcains 
Pombal - Académica B 
01. Bairro - Vilafranquense 
Esmoriz - Ac.Viseu 
Estarreja - Marinhense 
Sp. Espinho - Portomosense 

EQUIPA 

1 BARREIRENSE 
2 OLHANENSE 
3 MICAELENSE 
4 O.MOSCAVIDE 
5 CAMACHA 
6 MARITIMO B 
7 ODIVELAS 
8 ORIENTAL 
9MAFRA 
10 LOULETANO 
11 RIB.BRAVA 
12 PONTASSOL 
13 L.AÇORES 
14 AMORA 
15 PINHALNOV 
16 V. NOVAS 
17 FARENSE 
18 SPORTINb B 
19 SINTRENSE 
20 ST.ANTÔNIO 

31 
31 
31 
31 
31 
32 
30 
31 
31 
31 
31 
30 
32 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
29 

71 
69 
57 
53 
53 
48 
45 
42 
41 
40 
40 
37 
37 
36 
35 
33 
31 
29 
28 
18 

Resultados 
O. Moscavide - Ribeira Brava, 08 
Amora - E. Vendas Novas, 1-2 
Oriental - Olhanense, 1-2 
Maritimo B • Louletano, 08 
Micaelense - Camacha, 1-1- 
Pinhalnovense - Lusitânia, 18 
Sintrense - Santo Antonio, 2-1 
Farense - Mafra, 2-2 
Odivelas - Sporting B, 3-3 
Pontassolense - Barreirense, 2-1 

32* Jornada 
E. Vendas Novas - R, Brava 
Olhanense - Amora 
Louletano - Oriental 
Camacha - Maritimo B 
Lusitânia - Micaelense 
S. Antonio - Pinhalnovense 
Mafra - Sintrense 
Sporting B - Farense 
Barreirense - Odivelas 
Pontassolense - O. Moscavide 

■0 CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III ■i* 
41 

s RIE A 
CL EQUIPA J P 

1 VALENCIANO 28 63 
2 VILAVERDEN 28 58 
3 jOANE 28 57 
•i'MONÇÀO 28 53 
5 .STA MARIA 28 49 
6 CABECEIREN 28 40 
7 MIRANDELA 28 40 
8 VIANENSE 28 39 
9 SANDINENSES 28 37 
10 VALPAÇOS 28 35 
LM. FONTE 28 35 
12 ESPOSENDE 28 34 
13 P. BARCA , 28 30 
14 MONTALEGRE 28 28 
15 CERVEIRA 28 28 
16 AMARES 28 23 
17 REBORDELO 28 21 
18 RONFE 28 18 

s RIE B 
CL EQUIPA J P 

1 RIBEIRÀO 28 59 
2 FIÀES 28 55 
3 A. LORDELO 28 '52 
4 CANELAS 28 47 
5 RIO TINTO 28 43 
6 FAMALICÀO 28 42 
7 S.P. COVA 28 41 
8 REBORDOSA 28 41 
9 PEDROUÇOS 28 41 
10 TIRSENSE 28 40 
11 VILA REAL 28 38- 
12 OLIVEIRENS 28 36 
13 T. MONCORVO 28 36 
14 CINFÀES 28 36 
15 LOUROSA 28 36 
16 NOGUEIRENSE 28 30 
17 P. BRANDÀO 28 18 
18 RÉGUA 28 10 

s RIE c 

CL EQUIPA J P 

1 PENALVA 28 58 
2 TOURIZENSE 28 52 
3 CESARENSE 28 51 
4 ANADIA 28 47 
5 MILHEIROENS 28 40 
6 GAFANHA 28 39 
7 S. IJVMAS 28 .38 
8 TOCHA 28 38 
9S.JOÀOVER 28 38 
10 Ü. COIMBRA 28 36 
11 VALECAMB 28 36 
12 SATÂO 27 33 
13 ARRJFANEN 28 32 
14 SANTACOM 28 32 
15 ARpUCA 28 31 
16 MANGUALDE 27 30 
17 F.AI.GODRES 28 29 
18A. BEIRA 28 24 

s RIE 

CL EQUIPA J P 

1 BENFICA CB 28 60 
2 AERANTES . 28 59 
3 SOURENSE 28 57 
4 PENICHE 28 55 
5 RIO MAIOR 28 54 
6 T. NOVAS 28 51 
7 LOURINHANE 28 47 
8 RJACHENSE 28 45 
9IDÀNHENSE 28 43 
10 CARANGUFJ 28 37 
11 FAZENDENSE 28 37 
12 BIDOEIREN 28 34 
13 BENEDITEN 28 33 
14 ALCOBAÇA 28 26 
15 SERTANENSE 28 21 
16 ALQüEIDÀO 28 20 
17 MI^NSE 28 14 
18ALMEIRIM 28 11 

s RIE E 

CL EQUIPA J P 

1 CASA PIA 28 65 
2 PORTOSANTENS 28 56 
3 LOURES 28 52 
4CÂM. LOBOS 28 47 
5 BENFICA B 28 47 
6 VIALONGA 28 43 
7 L DEZEMBRO 28 42 
8 ELVAS 28 42 
9 MONTIJO 28 40 
10 REAL 28 40 
IICARREGADO 28 35 
12 SANTANA 28 34 
13 MACHICO 28 34 
14 ALCOCHETENSE 28 32 
15 MALVEIRA 28 30 
16 SANTACRUZENS 28 30 
17 SACAVENENSE 28 17 
18 BENAVILENSE 28 11 

s RIE F 

CL EQUIPA J P 

1ATLÉTICO 28 64 
2 VASCO GAMA 28 59 
3IMORTAL 28 54 
4LUSITANOVRS 28 44 
5 SIEVES 28 44 
6 BEIRA-MAR 28 42 
7 DESP. BEJA 28 39 
8 MESSINflNSE 28 39 
9 SEIXAL 28 37 
10 SESIMBRA 28 37 
llJirV.ÉVORA 28 36 
12 U.SANTIAGO 28 36 
13 MOURA 28 34 
14 ALMANSILENSE 28 31 
15 FABRIL 28 31 
16 QUARTEIRENSE 28 23 
17 MONTE TRIGO 28 23 
18 ESP.LAGOS 28 14 

Mc»içAo • CERVmA, 3-2 
CABECEIRENSE - SANDINENæS, 1-0 
MntANDFXA - MC»4TALEGRE, 2-1 
EsrOSENDE - AMARES, 1-2 
P. DA BARCA - VOAVERDENSE, 1-2 
M. FtmTE - REBORI»LO, 1-0 
VlANENSE - RCWTE, 1-2 
JOANE - SAFTTA MARU, l-O 
VALENCIANO - VALPAçOS, 20 

NOGUElRENSE - REBC«DOSA, 1-1 

RIO TINTO - OUVEIRENSE, 1-0 

A. LORDELO • CANELAS GAIA, 2-2 

S. PEDRO DA COVA - LOUROSA, 3-1 

VILA REAL - REGUA, 0-1 

RIBEIRAO - TIRSENSE, 1-0 

PEDROVçOS - CINFAES, 4-2 

PAçOS BRANDAO - FiÆS, 00 
T. MONCORVO • FAMAUCAO, 0-1 

I ARRIFANENSE - CESARENSE, 0-2 

ANADU - AGUIAR BEIRA, 50 

MANGUALCæ - VALECAMBRENSE, 1-1 

S. JOAO VER - SANTACOMBADENæ, 2-3 
UNIAO COIMBRA - GAFANHA, 1-1 

SOCIAL LAMAS - TOCHA, 54) 

AROUCA - SATto, 2-2 
P. CASTELO - FORNOS ALGODRES, 1-1 

MILHEIROENSE - TOURIZENSE, 3-2 

Idanbense - Torres Novas, 4-2 
Bidodrense - Abrantes, 1-0 
Almeirlm - Beaeditense, 3-1 
Sertaneose - Sourense, 1-2 
A. Serra - Carangu^eira, 1-1 
Benfica CB - Rio Maior, 1-2 
Lourlnhaneoie - Mirense, 34) 
G. Alcobaça - Penlche, 0-1 
Riachense - Fazendense, 1-1 

I 
0 
s 

CAMARA LC«06 • V1ALCM4GA, 30 
O ELVAS - BENAVILENSE, 20 

PCWTOSANTENSE - ALœCHETENSE, 1-0 

SACAVENENSE --REAL, 00 

LOURES - MACHICO, 20 

SANTANA • SANTACRUZENSE, 1-2 

MONTIJO • CASA FIA, 30 

MALVEIRA -1* DEZEMBRO, 00 

CARREGADO - BENFICA B, 02 

M. TiuGO - LUSTTANO VRSA, 20 
J. ÉVCWA - FABRIL BARREIRO, 0-1 

SEIXAL - QUARTEIRENSE, 32 

D. BEJA - VASCO DA GAMA, 0-2 

MESSINENSE - SIEVES, 20 

U. Src*T CLUBE - MOURA, 1-1 
ALMANSILENSE - iMCKtTAL, 0-1 

ATLETICO - SESIMBRA, 21 

BEIRA-MAR - £. LAGOS, 20 
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Um grande 6alo no caminho do FC Porto. 
De onde menos se esperava, pimba!, um 
galo dos diabos na "tola" dos dragôes. 
O Gil Vicente, com a fortuna ao lado, con- 
seguiu bâter o FC Porto, por 2-0, no estâ- 
dio emprestado de D. Afonso Henriques, 
em Guimarâes. Hâ dias em que um 
"dragâo" nâo pode sair à rua... Para cümu- 
lo, O primeiro golo da primeira derrota foi 
marcado pelo ex-portista Gaspar! 
Segundo parece, os "galitos de Barcelos" 
vâo pedir o estâdio de Guimarâes 
emprestado até ao fim da época, porque 
em casa têm um "galo" do caneco! 
Também, la por cima, encontra-se muito 
em baixo, o Boavista. Em casa, mesmo 
corn o Pacheco aos gritos, os "axadreza- 
dos" perderam corn o mais que ultimo 
Estrela da Amadora, por 1-2. É mais do 
que galo, é "capoeira" com pintainhos e 
tudo. O Sanchez mexeu no xadrês e bor- 
rou a pintura. Foi um Sâbado negro para 
os vizinhos da cidade Invicta. 
Continuando nas "negruras" nortenhas, o 
Sp. Braga viu os "leôes" por um canudo, 
deixando-se bâter, por 2-3, corn expulsôes, 
discussôes e prisées na bancada do 1“ de 

Maio. Enfim, coisas da nossa LIGAzinha. 
Sporting aproximou-se do FC Porto e dis- 
tanciou-se do Benfica, um Benfica que 
"mal ficou" em Aves, quase sendo "depe- 
nado" pelo Rio Ave. 1-1, um mal que ficou 
bem dividido. 
O Paços de Ferreira anda de mal a pior. 
Agora, perdeu em casa corn a Uniâo de 
Leiria, por 1-2. A uniâo fez a força... 
O Guimarâes continua a fazer pela vida, 
tendo ido ao Ribatejo "surripiar" très pon- 

^ SUNFLOWEK BAKERY 
Padaria, Pastelana a Café 

•'Temos também: 
«rCAvaeats das 
• Br«as todos o# 

’ Todos os sdbados: 
fij, • Ca«cQrd«« 

‘ ^ FELIZPÂSCOA 

Tel.: 416-537-2993 
191 Geaxy Ave., Toronto 

tos ao necessitado Alverca. O Beira Mar 
esteve à beira de uma vitôria sobre os 
academistas mas nâo conseguiu ir além de 
um empâte, a 1-1. Em Moreira de 
Cônegos, o Moreirense ultrapassou o 
Nacional da Madeira, por 2-1. 
Maritimo e Belenenses, no Funchal, ofere- 
ceram um espectâculo pobre. O Maritimo, 
mais feliz, foi o vencedor, por 2-0. 
Contas bem feitas, tudo na mesma no topo 
da tabela e, no fundo, Paços de Ferreira e 
Estrela da Amadora em péssimos lençois, 
tendo também nâo muito longe, os aflitos, 
Alverca, Belenenses, Académica e 
Guimarâes. 
A 30a. Jornada, inicia-se na prôxima sexta- 
feira, dia 9 de Abril, com o jogo 
Moreirense-Boavista, corn inicio às 16hl5, 

corn imagens na SporTV. 
Sâbado, dia 10, às llhOO, Guimarâes-Rio 
Ave, Académica-Alverca e Nacional-Gil 
Vicente. Às 12h00, Uniâo de Leiria-Sp. 
Braga, com transmissâo na SporTV. Às 
13h00, FC Porto-Maritimo, corn transmis- 
sâo na SporTV. Às 14hl5, Benfica-Paços 
de Ferreira, corn imagens na RTPi e, às 
16hl5, o Sporting-Estrela da Amadora, 
corn transmissâo na SporTV. Na segunda- 
feira, às 14h45, Belenenses-Beira Mar, corn 
transmissâo na SporTV. 
Mais uns quantos jogos de aflitos corn 
resultados imprevisiveis e os grandes a 
jogarem corn os "fracalhotes" mas, 
atençâo, de onde menos se espera "elas" 
acontecem!... 
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Carlos Alberto Nîmes 
Proprietario 

Tel.: 416-531-6912 
662-A Lansdowne Ave., Toronto, ON M6H 3Y8 

* Leitâo à Bairrada 

* Frango na Brasa 

* Chanfrana 

* Cabrito Assado 

* Arroz de Marisco 

* Caldeirada de Peixe 
e outras especilidades 

P ROUNTA 

QUAI O PAIS EUROPEU QUE MAIS VEZES 
FOI CAMPEAU UA EUROPA UE FUTEROI • contacte 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

o MIIÆNIO - CONCURSO LABATT 

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

Nome: 

Morada: A RESPO^A SERA ACEITE ATÉ 2“ FEIRA 

DIA 12 DE ABRIL, 2004. 
CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REAUZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. Tel 

Para todos os sens eventos 

ou ocasiôes especiais, 

para o ajudar a tratar de 

tudo 0 que précisa 

(416) 240-3068 


