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AUNIAOFAZAFORÇA 
Num pais que nos proporciona todas as oportunidades, possiveis e imaginârias, as 

portas foram abertas nâo apenas para termos a possibilidade de nele nos enraizarmos, 
mas também de procurarmos estabelecer paralelos de produtividade que estào muito no 
âmago daquilo que mais gostamos de fazer. 

Hâ profissôes que nâo terâo a mesma reciprocidade em termos de prazer, mas em 
contrapartida sâo altamente compensadas. Outras sâo cumpridas muito pelo amor à 
camisola. Quando se consegue juntar o ütil ao agradâvel, estaremos, corn certeza, no 
caminho certo. E assim, que trabalhando muito directamente para quem pertence a este 
mundo da Lingua Portuguesa, procuramos defender os interesses de todos, cobrindo, 
tanto quanto possivel, os acontecimentos Comunitârios, as noticias do pais em que vive- 
mos, e deixando transparecer, corn a maior fidelidade, as ultimas e mais importantes 
noticias das nossas origens. 

Jâ reparou, certamente, que a partir de hoje, surge junto dos nossos leitores um jor- 
nal que é ambicioso e desejoso de ultrapassar objectivos que foram traçados corn 
fasquias diferentes. Poderiamos afirmar que somos os melhores e os maiores, os mais 
lidos, os mais procurados, como infelizmente é tendência vulgar e gratuita. Nâo é essa a 
nossa intençâo. Queremos, isso sim, salientar, que apesar da tradiçâo nos dizer que todos 
quantos interpretam a Lingua de Camôes, se dividem, nos acreditamos precisamente no 
contrario: A UNIÀO FAZ A FORÇA. 

Por isso, hâ largos meses que se trabalha num projecto de unificaçâo de vârios orgàos 
da nossa imprensa escrita. Sim, fazemos votos para que, muito em breve, esta iniciativa 
ganhe ainda uma maior dimensâo. Mas, sobre isso, falaremos na altura. 

No momento em que os jornais “O Milénio” e o “Stadium” passaram a ser O 
Milénio/Stadium, é justo debcarmos aqui uma palavra de apreço a quem, muito profis- 
sionalmente e dedicadamente, dirigiu “O Milénio” até esta data. Trata-se do conhecido 
jornalista José Mario Coelho, que vai continuar ligado ao Milénio/Stadium, com artigos 
e reportagens, sempre que julgar conveniente. 

Enriquecemos esta publicaçào corn a manutençâo de todos quantos sâo colabo- 
radores e que merecem total reconhecimento e carinho, para além de adicionarmos tra- 
balhos de outros jornalistas que, estamos convictos, vâo continuar a dar provas bem elu- 
cidativas do seu profissionalismo. 

Queremos também deixar mais duas palavras, dirigidas a dois dos grupos mais 
importantes de qualquer Orgâo de Comunicaçâo Social; os Patrocinadores e os Leitores. 
O beneficio que uma iniciativa deste género lhes proporciona, é incomensurâvel. Menos 
jornais, melhor jornais! Provavelmente o “slogan” que o Comércio que apoia a “media” 
de Lingua Portuguesa mais desejaria. Aqui fica uma mençâo de agradecimento e de 
reconhecimento, porque estamos certes de que vamos poder contar corn ambos: 

\^Patrocinadores e Leitores!  
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"Na vida nada marre, tude se transferma" 
Volto a repetir-me: "Na vida nada 
morre, tudo se transforma", foi dito 
por quem sabe infinitamente mais do 
que eu. E é verdade, pelo menos eu 
nâo consigo vislumbrar nada de erra- 
do. Até agora. E, a propôsito, temos 
transformaçôes na vida do semanârio 
O Milénio que, a partir desta ediçào, 
tem a junçâo do semanârio Stadium e, 
mais tarde, juntar-se-â um terceiro, 
porque assumimos os excessos que 
têm lugar na Comunidade 
Portuguesa, no que respeita a jornais e 
revistas, programas de radio e de tele- 
visâo, clubes, associaçôes, festas e fes- 
tinhas... 

É um "combate" que é necessârio en- 
cetar para que tudo fique mais harmo- 
nizado e que, em certa medida, per- 
mita melhorar os serviços à 
Comunidade. 
Iniciâmos corn a inovaçào de venda 
do Milénio por .50 cêntimos, na espe- 
rança que outros enveredassem pelo 
mesmo caminho mas, como sabem, 
nâo resultou. 
Fomos "forçados" a dar o que 
tinhamos para vender! Paradoxal, nâo 
acham? 
Agora, reconhecendo os excessos jâ 
mencionados, iniciâmos a caminhada 
corn O "amalgamamento" de dois 

semanârios. Eu, depuis destes 5 anos à 
frente de O Milénio, volto à casa-mâe, 
a CIRV-fm, para dar o meu fraco con- 
tributo à programaçâo radiofônica. 
Nâo fiz melhor por absoluta falta de 
capacidade para mais. Mesmo assim, 
sinto-me (saio) de consciência tran- 
quila. 
Poderâ parecer estranho a muita gente 
que apôs os 5 anos de actividade, se 
transforme o que estava plenamente 
estabelecido mas, acreditem, nada foi 
feito em cima do joelho: para quem, 
como nos, gosta de contas bem feitas e 
de cumprir, esta foi a melhor soluçâo 
de momento. E se amanhâ houver 

necessidade de voltar a "transformar" 
alguma coisa, assumiremos de novo a 
directrizes que acharmos por conve- 
nientes. Sô assim, poderemos conti- 
nuar a servir e a cumprir as nossas 
obrigaçôes para corn a sociedade em 
que estamos inseridos. Faço votos para 
que o novo timoneiro prossiga e me- 
Ihore o rumo da embarcaçâo. Pela 
minha parte, agradeço penhorado 
toda a simpatia corn que me acom- 
panharam nestes anos à frente de O 
Milénio. Obrigado! 
Nada morreu, apenas algo se transfor- 
mou... 

JMC 

Embora seja contra comemorar O 
Dia da Mae, porque reconheço 
que o mesmo dévia ser considera- 
do e celebrado todos os dias do 
ano, aqui estou a reconher a sua 
importância. 
Foi num ponto da linha do tempo que ela 
veio a existir, tomar forma e fazer parte 
do tempo da vida. Vida? Sera que a vida 
lhe sorriu todo o tempo, mesmo depois 
de ser mâe? Mas estamos aqui para falar 
da mâe, uma mulher que galga as 
escadas do tempo e continua subindo 
verticalmente, somando hoje algumas 
décadas de vida. Seus filhos veêm as 
rugas que do seu rosto, aos poucos, vâo 
fazendo pequenas trilhas. Trilhas de 
caminhos percorridos, que os lapsos do 
tempo deixaram. Pobre tempo. Pensou 
que tinha ganho a batalha contra si! Mas 
que engano! Nos, filhos, crescemos jun- 
tos com estas marcas em seu rosto. Nos 
estamos no seu rosto. Para que crescesse- 
mos foi preciso que a sua idade avançasse 
tempo adentro. Adentro! Sim, adentro 
porque você nâo caminha para fora, mas 
para dentro do céu. 
Você é uma optima mâe! Mas se é opti- 
ma, porque razâo os braços do Eterno 
têm que se estender para si? Ô braços 

■’ eternos, encolhei-vos por hora, porque 
para o tempo dessa vida, ainda queremos 
que muito sol se ponha, ou que nâo se 
ponha tâo cedo. Deixai, 6 braços eternos, 
que os filhos dos filhos e ainda os filhos 
desses filhos sintam o pulsar de seu 
coraçâo, o ardor de seu peito, e vejam um 
pouco mais o caminhar da sua mâe pelas 
estradas, nâo mais pedregosas da vida, 
mas cheias de pétalas que amaciam suas 
pégadas. Quase todas as pessoas quando 
pensam em "Mâe" experimentam um 
sentimento doce e terno que invade a 
aima e faz brotar lembranças aco- 
modadas. Nem todas positivas, edifi- 
cantes, mas, sem dûvida, "Mâe", na maio- 

[ ria das vezes, personifica uma virtude 

que estâ em falta hoje em dia em qual- 
quer nivel de relacionamento, desde 
interpessoal até do homem para corn ele 
mesmo. O AMOR! 
Basta abrirmos os olhos para encontrar- 
mos histôrias de amor materno que com- 
provam esta declaraçâo. Quantas mâes 
que por amor se submetem a tratamen- 
tos hostis, desiguais, vexatôrios, escra- 
visadores, que as levam a abrir mâo da 
sua individualidade e, até, da sua dig- 
nidade, para defenderem os seus filhos. 
Tudo por amor. Por isso um ünico dia 
para homenagearmos as mâes, nâo é 
justo nem coerente. 
Se cada um dos filhos reconhecesse este 
amor de uma maneira mais humana e 

menos materialista, abençoando suas 
mâes corn reconhecimento, atençâo e 
CcU-inho de perto, présente, certamente 
notariam a insuficiência desta ünica data 
e passariam a valorizar mais a pessoa que 
inspira e faz tanta diferença em nossas 
vidas. 
Quando nciscemos, apesar das dores do 
parto, toda e qualquer mâe fica feliz e 
sente-se realizada. E, enquanto cresce- 
mos, ela continua a dar a sua vida. 
Ensinou-nos a começarmos a viver, ensi- 
nou-nos a amar e a respeitar. Em mo- 
mentos dificéis, ela ajudou-nos. Em 
momentos de tristezas, ela alegrou-nos. 
Quantas vezes, corremos para o seu colo. 
Umas vezes sorrindo, outras chorando. 

Mâe, grato pelo seu amor, grato por você 
existir, e acima de tudo, gratos a Deus, 
por sermos seu filho. 
Lembremos que este AMOR aponta 
para outro ainda mais profundo que li- 
berta, que coloca ordem no mundo inte- 
rior, que flui em todo e qualquer coraçâo 
e mente (negro, branco, rico ou pobre), 
que nos faz novos de dentro para fora; O 
AMOR DE MÂE. 
Que neste Dia das Mâes possamos 
encontrar este amor especial para 
valorizarmos realmente o proximo. 
Obrigado Mâe, por existir e por ser 
quem é. 

Liberal do Coûta 
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O futebol é realmente 
muito simples: 

Serti bola, 
nâo hà jogo. 

Abra uma conta 
e...va buscar a sua! 

Em 2004, futebol é connosco! 

www.bankbcp.com | 1.866.77mybcp 

Venha hoje mesmo ao bcpbank e habilite-se a ganhar uma viagem a Portugal*, E ao subscrever certos produtos, recebera em 
troca prémios de futebol que temos exdusivamente para si, tais como: bolas de futebol e camisolas Adidas, porta-chaves 
comemorativos e outros. 

*Sorteio de viagens para Portugal: para concorrer, nâo nécessita de comprar. Oferta limitada e valida até 12 de Junho de 2004, Viagens nâo 
induem taxas de aeroporto ou outras. Outras restriçôes em vigor. Para mais informaçôes, consulte qualquer sucursal do bcpbank. Oferta e 
valida ao stock existante. 

beyond the expected 
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Otîlia de Jesus lançeu neve trabalhe 
Corn organizaçâo da filha Flô da Silva, 

Otüa de Jesus apresentou no salâo do 

Europa Catering o seu ültimo trabalho 
gravado, "Especial Ediçâo", onde apre- 

senta vârios temas originais da sua 

autoria. Apôs o almoço, Otilia de 

Jesus apresentou o seu trabalho ao 

grande pûblico, acompanhada de um 
grupo de bailarinos -Grrfpo Candela, 

Katarina, Evete Miss Cuba, Caren c 

Helton-, seguindo-se um espectâculo 

de variedades corn Avelino leixeira 

corn a sua simpatia de scmpre, Daniel 

Carvalho feliz e contagiante, Mii hcllf 

Tavares plena de ritmo, Sara Ferreira 

cantando e mostrnado as suas quali- 

dades de dançarina, e Profirio 

Ribeiro, uma das boas vozes do fado. 

Antes do baile de fim-de-festa, Otilia 

de Jesus fez o agradecimento pûblico 

a todos os que consigo colaboraram, à 

comunicaçâo social e, corn ênfase, ao 
seu pûblico. 

Parabéns, Otilia de Jesus. Que os 

sonhos continucm a nascer e a 

tornarem-se realidades. 

Bt rnardde Gouvtia 

JtZSÎÏÎÏ 
- - 

J. *1. V* • 

las jovens bailarinos dâo mais animaçâo à interpretaçâo de Otilia de Jésus. 

PASQUALINO 
M E M s W £ A R 

apresenla a Linha 
^^PRIMÂVERA 200r\„ 
Vibrante, arrojada e tâo bêla 

como a prôpria estaçâoî 
Em fo^b este ïtoo, os fatos, 
as carrfisas e as gravatas. 

Ousados, coloridos e excitantes. 

Vai CASAR. este ano? 

PASGftJALINO possui uta 
novo “Look” |>ajra o noivo... 

Desde o casual a© elegante... 

é a sua loja de roupa para homem. 

34 CLINTON ST. a sul da CoU^;e 

TEL: 416JI33.3923 
E-MAIU FRANK@PASQPALINO.CA 

rc 
X ; 
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Harper criticado par 
afirmaçôes do passade 
A troca de comentàrios bas- 
tante amargos na Câmara do 
Comuns, esta semana, lembrou 
aos présentes um prelùdio para 
as prôximas eleiçôes fédérais, 
corn os fédérais a responderem 
às acusaçôes do lider conser- 
vador Stephen Harper. 
Tudo começou com a provocaçâo de 
Harper ao primeiro ministre Paul 
Martin, pedindo-lhe provcis de respon- 
sabilidade. Perante tais acusaçôes, o 
primeiro ministre respondeu que “se o 
lider da oposiçâo quer falar de respon- 
sabilidade, deve estar preparado para 
explicar tudo o que disse nos ültimos 
dez anos”. 
Um dos ministres de Paul Martin 
aproveitou para 1er alguns comen- 
târios, feitos por Harper, em 2001, 
sobre a imigraçâo no oeste canadiano. 
“E bom lembrar”, leu o ministre, “que 
a oeste de Winnipeg as areas libérais 
sâo dominadas por pessoas recém 
chegadas ao Canada de paises asiâticos 
ou imigrantes recém chegados do leste 
canadiano. Sâo pessoas que vivem em 
condiçôes precârias e que nâo estâo 
integradas na sociedade do oeste cana- 
diano”. 

A estratégia liberal é tentar définir 
Harper pelos comentàrios que o 
prôprio fez no passade sobre assuntos 
ligados a casamentos entre homossexu- 
ais, bilinguisme e canadianos da zona 
atlântica. 
No entante, o primeiro ministro 
pediu aos sens ministres para nâo 
prestarem muita atençâo a Harper e 
concentrarem-se mais na campanha 
liberal às prôximas eleiçôes fé- 
dérais. 

Canadiano refém no Iraque 
em liberdade 
Um canadiano raptado a semana 
passada em Bagdade por um 
grupo de desconhecidos foi posto 
em liberdade esta semana e 
encontra-se bem, segundo infor- 
mou o governo de Otava. Naji al- 
Kuwaiti foi posto em liberdade 
terça-feira à noite e jâ se encontra 
fora de Bagdade e fora de perigo, 
confîrmou Dan McTeague, mi- 
nistro responsàvel pelos canadi- 
anos além fronteiras. 
Al-Kuwaiti, residente de Toronto, encon- 
trava-se no Iraque corn o objectivo de fun- 
dar uma empresa de importaçôes e expor- 
taçôes. Apôs ter sido raptado hâ uma 
semana no Iraque, Kuwaiti foi posto em 
liberdade depois de algumas negociaçôes 
entre autoridades canadianas em 
Amman, najordânia e représentantes em 

Bagdade. Relatôrios indicam ter sido 
exigido um resgate de $50.000 dôlares, 
mas nâo hâ ainda confirmaçâo se o 
mesmo foi pago. 
McTeague voltou a lembrar os canadi- 
anos que o Iraque é um local perigoso e 
que, neste momento, é impossivel ao 
Canada garantir um alto nivel de segu- 
rança. 

Simplesmente a Mais Quente 

\ Agora 

ENTREGAS AO 
M O DOMICILIO em novo 

SACOTÉRMICO! 

Tel.: (416) 439-0000 

Olivia Cliow concorre ao governo 
federal 
o lider do NDP, Jack Layton, e a 
vereadora de Toronto, Olivia Chow, 
poderào tornar-se no primeiro casai a 
conquistar lugares na Câmara dos 
Comuns, agora que Chow anunciou a 
sua candidatura às prôximas eleiçôes 
fédérais. Os meios de comunicaçâo 
social confirmaram que Chow ira con- 
correr na area de Trinity Spadina. 
Esta é a segunda vez que Olivia Chow 
concorre nesta ârea, sendo a primeira 
em 1997 quando perdeu por dois mil 
votos contra o actual deputado Tony 
lanno. 
Jack Layton, também ex-vereador de 
Toronto, e Olivia Chow jâ têm mais de 
uma década ao serviço da politica 
municipal. Layton ganhou a liderança 
ao partido, mas nâo tem nenhum lugar na 
Câmara dos Comuns. Desta vez, Layton 
tenciona concorrer na ârea de Toronto- 

Danforth sob o dominio do deputado 
liberal Dennis Mills, desde 1988. Em 1997, 
quando concorreu contra Mills, Layton 
perdeu por sete mil votos. 

McGuinty pressionado para 
tomar medidas sobre pollcia 
o primeiro ministro do Ontârio estâ a 
ser pressionado pela oposiçâo e püblico 
em gérai a pedir um inquérito indepen- 
dente para analisar os problemas que 
afectam os serviços policiais de 
Toronto. Dalton McGuinty afirmou no 
passado ter confiança na liderança da 
policia. No entanto, agora que surgem 
très escândalos corn acusaçôes a mais 
de uma dùzia de policias e dois mem- 
bros da esquadra da droga expulsos, o 
primeiro ministro estâ a oferecer ajuda 
se esta for requisitada. 
Seis membros da esquadra da droga 
foram acusados e condenados em 
Janeiro passado, nâo obstante os advo- 
gados de defesa terem alegado que os 
traficantes inventaram histôrias e a 
policia ter afirmado que este numéro 

era quase insignificante num grupo de 
cerca de sete mil agentes. Semanas 
mais tarde, surgiram novas acusaçôes, 
incluindo abuso do poder,- contra o 
présidente do sindicato dos policias de 
Toronto e o filho de um ex-chefe da 
policia. Segunda-feira passada, mais 
quatro agentes de Toronto foram acu- 
sados num total de 26 novas acusaçôes 
relacionadas corn alegaçôes de que 
estes policias informariam os propri- 
etârios de bares sobre investigaçôes 
policiais em troca de beneficios. 
McGuinty foi atacado pela oposiçâo 
que quer saber quantos escândalos sâo 
necessârios para que o governo provin- 
cial tome medidas. Os conservadores 
dizem nâo apoiar um inquérito püblico 
nesta altura. 

Tory poderà ser novo lider 
conservador no Ontario 
Apôs ter concorrido à presidência da 
câmara de Toronto, no ano passado, e ter 
perdido contra David Miller, John Tory 
anunciou oficialmente a sua candidatura à 

liderança do partido conservador do 
Ontârio. O ex-presidente do executivo da 
Rogers Cable tenciona concorrer ao lugar 
que Ernie Eves ocupa actualmente, como 
lider dos Progressistas Conservadores do 
Ontârio. 
Nâo querendo revelar ainda pormenores 
da sua campanha, John Tory evitou per- 
guntas dos jornalistas sobre a reinstituiçâo 
dos cortes de impostos ou incentives que 
permitam os pais enviar os filhos para as 
escolas privadas. No entanto, o ex-can- 
didato municipal admitiu trabalhar para a 
melhoria da habitaçâo, trânsito e rela- 
cionamento corn os municipios. 
Para ser eleito, John Tory terâ que derro- 
tar dois nomes nâo menos prédomi- 
nantes no circule conservador da provin- 
cia. O ex-ministro das finanças do 
Ontârio, Jim Flaherty e o ex-responsâvel 
pelos transportes Frank Klees jâ anun- 
ciaram as respectivas intençôes de con- 
correrem ao cargo quando Ernie Eves 
sair. No entanto, os apoiantes de John 
Tory dizem que nâo se pode errar corn 
um candidate cujo nome é o mesmo do 
partido - um Tory (conservador) chama- 
de Tory. 
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PONTA DELGADA... QUEM TE VIU E QUEM TE VEllI 
Ambiente,Cultura, Patrimonio 

e hospitalidade:-sâo estas as 
palavras chave que melhor 
definem Ponta Delgada, como 
um destine turistico, cada vez 
mais apreciado. 

A paisagem micaelense, diferente 

em cada uma das Nove ilhas, corn 

muito verde, em simbiose perfeita 

corn O mar que as rodeia, oferece a 
todos aqueles que as visitam, memen- 

tos de beleza e de inesquecivel recor- 

daçâo. 

A partir da segunda metade de 

1999, a cidade de Ponta Delgada iria 
passar por uma série de mudanças 

significativas na sua paisagem 

urbana. A alta arrecadaçâo de impos- 

tos decorrentes da exploraçâo de 

Turismo favoreceu a execuçâo de uma 

série de obras que visavam o 

embelezamento, saneamento e mo- 

dernizaçâo da cidade, a fim de inserir 
Ponta Delgada no roi das cidades 

civilizadas. A cidade nâo poderia 

fugir à regra, era imperative tornar-se 

bêla, aconchegante, requintada e 

moderna. 
A paisagem da cidade torna-se-ia 

expressào de uma nova realidade. O 

quadro que se apresentava era de 

uma cidade perfeitamente inserida na 

atmosfera da belle-époque, corn me- 
Ihoramentos -e serviços urbanos 

razoavelmente eficientes, diverses 

prédios pùblicos e particulares inseri- 

dos no contexte da moderna arquite- 

tura, ruas e praças embelezadas. 

O crescimento da cidade foi rea- 

lizado por um programa de expansâo 

sobre as areas de floresta, pequenos 

morros e depressôes que foram modi- 

ficados para dar lugar a uma nova 
cidade. Essa expansâo era também 

sinônimo de dominio e superioridade 

sobre a natureza, degradaçâo ambi- 
ental e desprendimento da sociedade 

ao meio natural que a cercava. 

A remodelaçâo da paisagem era 

vista com muito cuidado pelos dois 

ùltimos présidentes da Câmara de 
Ponta Delgada. Ao mesmo tempo que 

se avançava sobre as areas verdes, era 

necessârio tomar as dévidas pre- 

cauçôes para preservar as espaços 

importantes para a cidade. Conforme 

estabelecia o Côdigo de Posturas 

Municipais de 1896, era proibido, 

sem licença da Municipalidade, cor- 
tar ârvores frutiferas, de madeira de 

lei ou de construçâo. Para os serviços 

realizados sob responsabilidade do 

Estado, havia uma legislaçâo para 

regular o preço a ser pago de acordo 

corn a densidade da mata a ser der- 

rubada. 

Mas o verde também era um dos 

requisites de beleza e requinte de 

uma cidade. Uma das principais pre- 

ocupaçôes do discurso oficial da pré- 

sidente Berta Cabral era observar as 

areas verdes e de arborizaçâo dentro 

das diretrizes de higiene püblica e de 

ornamentaçâo de ruas e praças. Os 

objectivos nâo eram somente de 

carâcter estético, mas também em vir- 

tude dos bénéficiés em relaçâo à alta 

incidência de raios solares. Assim, as 

obras püblicas para criaçâo de novas 

ruas, praças, nivelamento de morros 

e aterros é paralela corn a preocu- 

paçào em arborizar imediatamente 

estes espaços. 

O porte magestoso, a beleza, a 

influência de ser necessârio re- 

construir e tornar num jardim o 
Largo 2 de Março, a arborizaçâo de 

outres cantos da cidade e o alastra- 

mento de grandes arranhas céus para 

o lado de Sâo Gonçalo, e ao mesmo 

tempo providenciando seu plantio na 

cidade, mostrando assim entre os 

edificios (arranha céus) que se 

constroem e que acompanham um 

pedaço de floresta, dando beleza e a 

sensaçâo de conforto. Talvez um 

pouco de verde para colorir a beleza 

da vida que sô a natureza pode 

fornecer. 

Nos ùltimos anos, fruto do 

Regime Autonômico, a cidade de 

Ponta Delgada tem-se expandido, 

abrindo novas artérias, acolhendo 

novos habitantes e oferecendo novos 

serviços, continuando, assim, a sua 

tradiçâo de modernidade e de aber- 

tura aos desafios do seu tempo. Se no 

passado, a modernidade passava pela 

imitaçâo do gosto inglês, hoje a 

exigêneia da modernidade é declara- 

da em resposta ao desafio europeu. 

Avança por todo o lado corn a 

construçâo de novos empreendimen- 

tos hoteleiros, avenidas e jardins, que 

fazem de Ponta Delgada uma recor- 

daçâo que todo o turista vai visitar e 

volta sempre. 

Por toda as ilha, a relaçâo corn o 

mar e um denominador comum que 

caracteriza, as raizes destas ilhas 
dituadas no Atlântico. 

A maneira hospitaleira e tradi- 

cional de receber o povo Micaelense 

molda,com recortes de amizade e 

partilha, uma estadia Micaelense. 

Em todas as cidades e freguesias, 

os Micaelenses sempre corn um sor- 

riso nos lâbios, estâo dispostos a 

mostrarem a ilha a todos quantos vi- 

sitem, por bem, esta ilha. 

E por isso que a cidade de Ponta 

Delgada esta em constante progresse 

e é, sem düvida, um destino turistico 
diferente. A relaçâo corn o povo e a 

relaçâo corn a natureza é, assim, um 

convite permanente! 

Ah... Ponta Delgada quem te viu e 

quem te vêi... 

Liberal do Coûta 
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^jHxizta ^i^^nçalïves 
Sales Representative 

HOMELIFE/GALLERIA REALTY INC. 

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

üNHADiREcn: 647''271~7234 
EscRnfiRio: 416-535-8000 • FAX:416-539-9223 

EMAIL magoncalves@trebneLcom 

3 grandes 
35 Bloem Avenue 

Ëm excelentes condiçôes! füiutos de cama, 2 eozinhas, 2 casas 
e banho de 5 peças, soalhos em 

madeira e cerâmica, cave acabada 
■corn entrada separada, gaxagem c 
(cstacionamento para 2 carros na 
.'frente, e muito mais. 
, Telefone para mais informaçôcs! 

L Marta Gonçalvesï 

r 416-535-8000. 
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Durâo Barroso garante que todes 
es prejectos serâe cenclufdes 

O primeiroministro, José 
Manuel Durâo Barroso, garan- 
tiu quarta-feira que todos os 
projectos relacionados corn o 
Alqueva, no Alentejo, vâo ser 
desenvolvidos. 

"Alqueva nào vai ser um 
novo caso de uma obra perma- 
nentemente inacabada", 
declarou Durâo Barroso, asse- 
gurando que este é "um projec- 
to para seguir, avançar e para 
concluir". 

O Chefe do Governo, que 
se encontrâva acompanhado 
por vârios membros do 
Executivo, falava aos jornalis- 
tas apôs a inauguraçâo da 
Central de Alqueva, a ùnica 
grande hidroeléctrica situada 
no Sul do pats e a terceira mais 
importante de Portugal em 
potência instalada. 

Apesar da energia ter sido a Valencia do projecto em foco na visita de quarta-feira, 
Durâo Barroso fez também questâo de afirmar que o regadio "jâ é uma realidade" e que 
as outras componentes, como abastecimento de âgua âs populaçôes, o turismo susten- 
tâvel e o aproveitamento de energias alternativas, também sâo para prosseguir. 

"É um investimento extremamente caro, corn uma previsâo de 2.700 milhôes de 
euros até 2025 [até final de 2003 foram executados 810 milhôes de euros], mas justifica- 
se estrategicamente por causa do impacto que tem na regiâo do Alentejo, ainda em risco 
de desertificaçâo", disse. 

Ministro da Economia garante que 
6alp Energia ficarâ "mais portngnesa" 

o ministro da Economia, Carlos 
Tavares, garantiu quarta-feira "o rigor e 
transparência" da operaçâo de venda 
de parte do capital da Calp Energia e 
adiantou que, no final do processo, a 
empresa "ficarâ mais portuguesa". 

"No final desta operaçâo, a Calp 
Energia ficarâ mais portuguesa do que 
era, com centros de decisâo mais por- 
tugueses do que antes e espero que pos- 
samos ser saudados por isso", asse- 
gurou Carlos Tavares, no Parlamento, 
durante um debate pedido pélo PCP 
sobre a venda de empresas nacionais a 
entidades estrangeiras. 

A venda de parte do capital da 
Calp Energia gerou polémica no 
debate mensal corn o primeiro-mi- 
nistro, na passada sexta-feira, quando o 

deputado do Bloco de Esquerda 
Francisco Louçâ perguntou se o 
Coverno tinha dado instruçôes â Caixa 
Ceral de Depôsitos para financiar o 
grupo norte-americano Carlyle na sua 
candidatura àquela operaçâo. 

Francisco Louçâ definiu o grupo 
Carlyle como "o mais especulativo a 
nivel mundial" e disse que dele faz 
parte o ex- ministro dos Négocies 
Estrangeiros Martins da Cruz, que 
apontou como responsâvel em Portugal 
pela operaçâo de compra do capital da 
empresa. 

"Nâo hâ preferêneias nem par- 
tidarismos à partida. Hâ rigor e 
transparência", declarou Carlos 
Tavares, depois de questionado pelo PS 
sobre o assunto. 

Prevençâo de loges feita por cinco mil 
homens desde voinntàrios a militares 

A vigilâneia das florestas portugue- 
sas envolverâ este ano 4.976 elementos 
dos sapadores florestais, Cuarda 
Florestal, vigilantes da natureza, CNR, 
postos de vigia, militares, brigadas 
autârquicas e do Ministério da 
Agricultura, anunciou o Coverno na 
quarta-feira. 

O gabinete do ministro da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas, Sevinate Pinto, indica em comu- 
nicado que a vigilâneia activa das 
matas, por meios localmente coordena- 
dos (môveis, fixes, motorizados e apea- 
dos), envolverâ 800 sapadores florestais, 
576 elementos do Corpo Nacional da 
Cuarda Florestal, 300 vigilantes da 
natureza e 200 elementos da Cuarda 
Nacional Republicans 

Empenhar-se-âo também na vigilân- 
eia do patrimônio florestal 900 elemen- 

tos da Rede Nacional de Postos de 
Vigia, 1.600 militares, 400 elementos 
das brigadas autârquicas de voluntârios 
e 200 das brigadas de voluntârios do 
Ministério da Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas 
(MADRP). 

Quanto aos militares, haverâ no 
terreno 200 homens (180 em 2003) 
em acçôes de patrulhamento durante 
as 24 horas do dia entre 01 de Junho 
e 30 de Setembro, enquanto a 
Engenharia Militar disponihiliza 30 
homens por dia em trabalhos de 
abertura e limpeza de caminhos e 
aceiros desde 19 de Abril até 30 de 
Junho, nos termos de um protocolo 
assinado a 13 de Abril entre o mi- 
nistro de Estado e da Defesa 
Nacional, Paulo Portas, e o ministro 
da Agricultura, Sevinate Pinto. 
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O novo X426Î 
- Ecran novo e melhorado 
- Possïbüidade de navegar na net 

,, - Toques polifônicos 
^ - Cores vibrantes 

- Tecla de corte de som 

Na ABO voce nào précisa gastar 
muito para dar à sua mâe um 

grande présente... 

Motorola V^oo 
Tribatld Cartiera Phone 

Agora somente 

$149.99 

PERSONALIZE O TELEFONE DE SUA MÂE COM ESTES PLANOS... 

MÀES E FILMAS 

- 100 minutas a qualquer hora 

- Chamadas ïlimitadas aos fins de semanas 

- Receba mensagens de texto gratis 

MEGAtime 

PARA MÂES QUE GOSTARIAM DE ESTAR EM CONTACTO 

-1^0 minutas a qualquer hora 

- Chamadas ilimitadas aos fins de semanas e a 

partir das 6 horas da tarde! 

- Receba mensagens de texto gratis 

3 MESES DE CHAMADAS LOCAIS lUMITADAS, MENSAGEM DE TEXTO E FOTOS. 

1451 Dundas St. W. Toronto 1268 St. Clair Ave.W. Toronto 
(East of Dufferin) (West of Dufferin) 

Tel: 416-588-8989 Tel; 416-652-2288 

1854 Danforth Ave. 888 Dundas StEast #K8 4438 Sheppard Ave.E. #107, 

Toronto (In Chinatown Mississauga) Scarborough 

Tel: 416425-9000 Tel: 905-848-2288 Tel: 416642-8888 

ABQ 
Business Machine & Communications Inc. 

O ROGERS WIRELESS 
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Maldita matemâtica, queixam-se 
alunos de escola profissional 

A matemâtica, disci- 
plina temida por muitos 
alunos portugueses, foi 
hoje apontada por 
alguns jovens como a 
principal responsâvel 
pelo desinteresse esco- 
lar, uma querxa ouvida 
pelo Présidente da 
Repüblica em Idanha-a- 
Nova. 

Num encontre corn 
o présidente da 
Repüblica no Centro 
Cultural de Idanha-a- 
Nova (Castelo Branco), 
no âmbito da Semana 
da Educaçâo, um grupo 
de jovens contou a Jorge 
Sampaio e ao ministro 
da Educaçâo por que deixaram a escola. 

Conformados corn as notas negativas 
e corn os sucessivos chumbos na disci- 
plina, dois jovens decidiram deixar o 
ensino secundârio e ingressar numa esco- 
la profissional. 

Hoje, os insucessos no secundârio 
transformaram-se em sucessos na escola 
profissional de Idanha-a-Nova, um esta- 
belecimento de ensino corn uma taxa de 
conclusâo escolar de 71 por cento e de 
empregabilidade a apontar para os 66 
por cento. 

É a esta ideia positiva que Sampaio 
disse querer dar visibilidade, no dia dedi- 
cado ao abandono escolar e ao ensino 
profissional. 

Por força das circunstâneias, a 
Matemâtica, disciplina corn elevado 
insucesso escolar reflectido nos Exames 

Nacionais do Ensino 
Secundârio, acabou 
por ser um dos assun- 
tos mais falados. 

"Desisti por causa 
da Matemâtica. 
Desde o 8°ano que 
nâo tirava positiva. 
Agora estou no curso 
de auxiliar de infân- 
cia", contou Juliana, 
uma dos 113 alunos 
da escola profissional 
de Idanha- a-Nova. 

Também Artur 
Martins, 18 anos, 
desistiu da escola 
secundâria no 11° ano 
por causa da 
matemâtica. 

"Decidi mudar. Na matemâtica, se 
nâo se apanha as bases depois é dificil", 
explicou. 

Na escola secundâria, Artur con- 
seguiu 10 valores a matemâtica no 10° 
ano, mas no 11° a nota resvalou para os 
sete valores. Mudou de escola, optou 
pelo ensino profissional e escolheu o 
curso multimédia. 

Jâ na Escola Profissional, contou, 
corn outro tipo de avaliaçâo, 
o panorama negro da disciplina alte- 
rou-se, e subiu a nota para os 16 va- 
lores. 

Ao ministro da Educaçâo e ao 
Présidente da Repüblica, o jovem 
estudante explicou o porquê desta 
melhoria: somos menos alunos, e o 
professor estâ mais disponivel para 
nos acompanhar. 
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Amigos da Praia da Vitdria em convMo 
Os Amigos da Praia da Vitoria 
jâ nos habituaram a convivios 

sâos e alegres. Este ano, mais 
uma vez com a reconhecida 

colaboraçào amiga do David 
Correia, proprietario da célé- 
bré Adega do Correia (ou dos 

Amigos?), a festa começou com 
uma Conferência de Imprensa 

no Sàbado, dia 1 de Maio, na 

dita Adega, com a animaçâo 
que so ali é possivel. 

Comes-e-bebes com fartura, e espaço 

para dialogar com os convidados vin- 

dos da Terceira: Eng. Francisco 

Ramalho, Vice-Presidente da Camara 
Municipal da Praia da Vitoria; Carlos 

Pereira, Présidente da Feira da 

Gastronomia; José Carlos Ortiz, 

Présidente das Festas'2004, acompa- 

nhado da mulher Dilia Ortiz; Diana 

Valadâo, Vice-Presidente das 

Festas'2004 e sen marido Rui Pereira. 

As festas terâo lugar de 30 de Julho a 

11 de Agosto de 2004, no concelho da 

Praia da Vitoria, Ilha Terceira. Este 

ano, segundo o Eng. Francisco 

Ramalho, as festas têm lugar numa 

data muito especial, o 11 de Agosto de 
2004, comemorativo dos 175 anos da 

batalha da Saiga, uma batalha que 

expulsou os espanhois da ilha, fazen- 

do com que a Ilha Terceira nunca 

ficasse sob o dominio de Espanha. 

Assim, a festa de 2004 tern o titulo, 

"175 Anos de Vitôrias"! O dia 11 de 

Agosto é feriado municipal na Praia 

da Vitoria. 

José Carlos Ortiz debruçou-se sobre 

as festas, destacando, as touradas à 

corda, o folclore, as marchas, canto- 

rias, muita miisica, e festivais de Jazz, 
Rock e outros. Nâo deixou de men- 

cionar que existe espaço seguro para 

as crianças, de modo que os pais pos- 
sam divertir-se descontraidos, a 12a. 

gala dos Palhaços, o carnaval tardio 

mas sempre bem vindo, e a grande 

abertura corn a Feira da Gastronomia. 

Por sua vez, Carlos Pereira, falou 
sobre a Feira da Gastronomia, do 

grande êxito do passado -em 2003, 

serviram 5.000 refeiçôes por dia e, no 

restaurante alemâo, esgotaram a 

cerveja...- corn a presença de varias 

regiôes de Portugal e um convidado 

do exterior. Este ano estarâ présente a 

Argentina. O espaço dedicado à Feira 

Gastronômica do Atlântico tem 4.000 

metros quadrados. 

Depots de um curto periodo de per- 

guntas e respostas, todo o mundo 

"deu um jeito" na apetitosa comida 

que se encontrava ao dispor. Bem 

regadinha, diga-se em abono da ver- 

dade! 

No Domingo, no belo salâo Ambiance 

Hall, decorreu o convivio praiense. 

David Correia, Cônsul-Geral Dr. Artur Magalhàes, e o Conselheiro Adam Giambrone, numa foto 
para a posteridade junto do grupo “Amigos da Praia da Vttôria ” e alguns convidados. 

Fernando Âzare da Silva, àfrente do grupo “A Voz da Saudade”. 

Troca de prendas entre Antonio Rodrigues e o Eng. Francisco Ramalho. 

corn vivacidade, muita ternura e 

paixâo pela Praia da Vitôria. 

Depots do bem servido almoço, o 

apresentador da festa, o conhecido 

"lusitanista" José da Silva, teceu elo- 

gios ao concelho da Praia da Vitôria, 

deu as boas vindas à Vila das Lajes e 

chamou ao palco as varias individua- 

lidades présentes. 

Iniciou o ciclo de discursos, o Cônsul- 

Geral de Portugal, Dr. Artur 

Magalhàes que, em poucas palavras, 

falou do seu prazer em estar corn 

gente amiga, querer continuar a ser 

um amigo sem deixar de ser o 

Cônsul-Geral, e pediu para que a 

Comunidade nâo perdesse a oportu- 

nidade de pôr em Ottawa um dos seus 

membros, nas prôximas eleiçôes fé- 

dérais. 

Em representaçâo do Mayor David 

Miller, esteve o Conselheiro 

Municipal Adam Giambrone. 

Simpâtico e breve, elogiou os por- 

tugueses e agradeceu o convite dos 

organizadores. Seguiu-se o Vice- 

Presidente da Câmara Municipal da 

Praia, Eng. Francisco Ramalho. 

Elogiou os émigrantes que partiram e 

conquistaram o seu lugar, sem deixar 

de focar os que ficaram "também sou- 

beram lutar e vencer". 

Feliz entre a sua gente, Francisco 

Ramalho ofereceu a bandeira da Praia 

da Vitôria e a Coroa do Divino 

Espirito Santo à organizaçâo. Antônio 

Rodrigues, que recebeu a oferta, disse 

publicamente que "estas ofertas deve- 
riam ficar em exposiçâo na Adega do 

Correia, o homem que nâo sendo da 

Praia tudo tém feito para nos ajudar", 

palavras que foram brindadas corn o 

aplauso da assistência. Acrescentou, 

ainda, que "David Correia deveria ser 

Cidadâo Honorârio da Praia". 

Antônio Rodrigues e seus compa- 

nheiros da organizaçâo "Amigos da 

Praia da Vitôria" ofereceram uma 

bonita salva para a Câmara Municipal 

da Praia da Vitôria. 

Faslaram a seguir, José Carlos Ortiz, 

Présidente das Festas'2004, que apre- 

sentou a Vice-Presidente Diana 

Valadâo, que serâ a Présidente das 

Festas'2005. 

Carlos Pereira falou sobre a gastrono- 

mia e convidou todos para o ban- 

queté! 

Antes das variedades, José da Silva 

chamou todos os membros da grupo 

"Amigos da Lraia da Vitôria" para 

receberem prendas que os convidados 

trouxeram para lhes entregar. 

Lembranças intéressantes, assim 

como CD's com as marchas dos anos 

anteriores e DVD's com a imagens de 

2003. 

A segunda parte foi preenchida corn a 

presença do grupo "A Voz da 

Saudade", um agrupamento de 21 ele- 
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Na “Adega do David”, a conferêneia de imprensa. Da esq. para a direita, Rui Pereira, Diana 
Valadâo, Dilia Ortiz, José Carlos Ortiz, Francisco Ramalho e Carlos Parreira. 

Um casai amigo, José da Silva, Adam Giambrone, Artur Magalhàes, Eng, Francisco Ramalho e 
Antonio Rodrigues, fazem honra ao altnoço dos “Amigos da Praia da Vitoria”. 

mentos, amantes da miisica portugue- 

sa, orgulhosos da terra de nascimento, 

e que dâo uma imagem fiel de amor às 

raizes, de harmonia vocal e de talento 

musical. Animaram, ora com cantigas 

ritmadas e com graça, ora com nostal- 

gia e saudade. 

Fecharam com o tema, "Português de 

Alma Inteira", tema escolhido pela 

Secretaria de Estado das 

Comunidades Portuguesas, como o 

hino das Comunidades. O grupo é li- 

derado pelo conhecido Antonio 

Fernando Azare da Silva, müsico e 

intérptrete, que com simplicidade e 

amor à arte, montou um bom grupo 

de mùsica portuguesa, capaz de nos 

representar e bem, em qualquer parte 
do mundo onde vivem portugueses. 

Segundo informou, actuam gratis 

para qualquer festa, apenas recebem o 

dinheiro das despesas da viagem e da 

estadia. Um grupo a merecer mais 

atençâo das nossas Comunidades. 
As nossas felicitaçôes ao grupo 

"Amigos da Praia da Vitoria" e o dese- 
jo de que o esforço encetado pelos 

convidados vindos da Terceira seja 

compensado corn a presença de 

muitos imigrantes nas grandes festas 

Praia'2004, de 30 de Julho a 11 de 

Agosto de 2004. 

JMC 

TRUCK MOUNTED EQUIPMENT 

Limpeza Profissional de: 

• CARPETES 

• SOFÂS 

• TAPETES r. X . ^ . 
Contacte Rui Batista: 

Tel.: 416-656-3163 
CeU: 416-826-6462 

6 " Concurso Literario 
Manuel Maria Barbosa du Bocage 

A Liga dos Amigos de Setûbal e Azeitâo, LASA, vai promover este ano a 
realizaçâo do 6° Concurso Literârio Manuel Maria Barbosa du Bocage, corn o 
objectivo nâo sô de celebrar os 239 anos do nascimento do poeta, mas também 
incentivar e estimular o aparecimento de novos valores nesta area da cultura. 
A LASA agradece a divulgaçâo do Concurso e informa que o endereço para onde 
se deve solicitar o respective regulamento é; 
LASA Apartado 2901- 901 Setûbal 
ou pelo telef/fax -^351 265235000. 

Também é possivel consultar o regulamento no site www.lasa.pt. 

Corn os agradecimentos da Direcçào da LASA. 

Setûbal, Cidade do Rio Azul 8 de Abril de 2004 

TBISTE ALEGBIA 

Ao certo nunca soubeste 

A alegria que me deste 

Quando um dia me chamaste. 

Falâmos horas sem fim, 

Quis ver-te junto de mim 

Fiz-te o convite...aceitaste. 

Floras de ansiedade... 

Esperei uma “eternidade” 

Pelo desejado momento. 

Como podia eu saber 

Que sô me vinhas trazer 

Amargura e sofrimento? 

Conserve ainda a flor 

Que te ofereci corn amor 

No momento ém que chegaste. 

Représenta agora a ferida, 

A hora da despedida, 

A data em que me deixaste. 

Fioje, sequinha e mirrada, 

Nâo é cravo nem é nada; 

Esta tâo triste como eu. 

Até a prôpria flor 

Se apercebeu da dor 

Que meu coraçâo sofreu 

FeLoRa 

LMorango: o frâgil 
coraçâo da torra J 
Para Telênia e Amarilis, uma garça. 
Colho-a entre pedras redondas como 
sinos, tocando a mûsica do mar. 

Cosmorama. 
As visceras 

da terra em flor. 
Altar 

dos deuses moribundos. 

(in «Poemas do Retomo», 1986) 

Morango. O frâgil 
coraçâo da terra 
levado à boca. 

(in "Agenda Poética", 50 Anos de Vida Literària, 

Ediçôes da Universidade Fernando Pessoa, org. 

Beatriz Weigart,1999) 

Albano Martins 
(1930) 

Aletria 
Prometido é devido 

Promessa feita corn simpatia 

Ai vai a receita 

Da famosa Aletria 

Pôe-se âgua na panela 

Corn leite, açucar e baunilha 

Quando ferver 

Antes de mexer 

Pôe-se massa, a fininha 

Ninho de Rola ou Andorinha 

Casca de laranja ralada 

Para que fique bem corada 

Depots de mexida 

E bem cozida 

De cor amarela 

Pôe-se em pratos 

E se polvilha corn canela. 

Bom apetite! 

Adriana Teixeira, Ontario 
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Nâo hâ progressos na liberdade de imprensa em Angola 
Angola ocupa o ultimo lugar, no 
conjunto dos paises de expressâo 
portuguesa, em termos de exer- 
cicio de liberdade de imprensa. 
Segundo um relatôrio da organi- 
zaçâo nâo-governamental 
Freedom House publicada na 
véspera do dia mundial de liber- 
dade de imprensa, Portugal é o 
pais lusofono onde houve maior 
liberdade de imprensa durante o 
ano de 2003, seguido de S.Tomé 
e Principe e Timor-Leste e par- 
cialmente livres, Brasil, Cabo-verde e 
Moçambique enquanto abaixo da fasquia 
esta a Guiné Bissau e Angola. 
O relatôrio , que avaliou ôrgâos de impren- 
sa escrita, digital, radiofônica e televisiva, 
révéla que alguns dos casos mais preocu- 
pantes em 2003 tiveram lugar em paises 
como a Russia ou a Bolivia cuja democra- 
cia esta em crise, mas também na Itâlia. 
A colocaçâo de Angola entre os pais onde 
existiu menor liberdade imprensa durante 
o ano de 2003 é corroborada pelo 
Sindicato dos Jornalistas Angolanos que 
num comunicado tornado publico por 
ocasiâo da efeméride considéra que a situ- 
açào nâo conheceu melhorias desde o ano 
passado, ou seja os avanços continuam 
restritos a Luanda estando por définir as 
bases legais e éticas que asseguram ver- 
dadeiramente essa liberdade. 
Stella Silveira, do Sindicato dos Jornalistas 
Angolanos, é de opiniâo que a coincidên- 
cia nas duas anâlises s6 demostra que 
pouco se tem avançado em Angola no que 
diz respeito à liberdade de imprensa. 
“Nâo é mais do que uma constataçâo 
porque nos temos o hâbito de fazer um 
levantamento e fazer uma comunicaçâo 

püblica sobre a situaçâo da 
liberdade de imprensa em 
Angola e o ano passado 
chegâmos a conclusâo que 
realmente havia liberdade 
de imprensa mas s6 a nivel 
de Luanda. Na ocasiâo fize- 
mos alguns apelos ao go- 
verno e agora verificamos 
que apesar de tudo a situ- 
açâo nâo se alterou”, disse 
Na nota de imprensa, o 
Sindicato entende que a 

liberdade de imprensa nâo é exclusiva dos 
jornalistas mas de toda a sociedade, razâo 
porque ela deve ser associada â livre circu- 
laçâo de jornais privados pelo pais; ao 
aparecimento de novas râdios e a sua 
expansâo pelo pais bem como ao diâlogo 
corn a classe em matérias como o côdigo 
de Etica, estatuto do jornalista e acordos 
colectivos de trabalho. 
O sindicato diz que vê corn particular pre- 
ocupaçâo o silêncio do Governo no rela- 
cionamento corti a classe nomeadamente 
na discussâo do ante-projecto de lei de 
imprensa e na garantia de que os assuntos 
ligados à comunicaçâo social nâo sejam 
matéria de disputa eleitoral. 
O Sindicato nâo deixa de reconhecer o 
empenho dos jornalistas angolanos por 
um trabalho mais profissional, melhor 
remunerado, menos sensacionalista e 
menos politizado. 
A esse propôsito Stella Silveira considéra 
que o baixo salarie que os jornalistas aufe- 
rem tem sido o principal ponto de discôr- 
dia e desuniâo da classe. 
“Infelizmente o nosso grande calcanhar de 
Aquiles é a questâo salarial dos nossos jor- 
nalistas. A questâo financeira é o principal 

ponto fraco dos associados e, enquanto o 
Sindicato nâo conseguir congregar 
de forma una os jornalistas no seu seio 
chegâmos a conclusâo que a ünica forma 
de tentar resolver esse problema é manter 
sempre o diâlogo.” 
O dia mundial da liberdade de 
imprensa, assinalado nesta segunda- 
feira, foi dedicado pelas Naçôes 

Unidas aos jornalistas^ 
mortes no cumprimentoN, 
do seu dever profissional. 
De acordo corn as Naçôes Unidas sô 
no primeiro trimestre deste ano mor- 
reram 17 jornalistas no exercicio das 
suas tarefas. Em 2003 os numéros 
fixaram 36 jornalistas mortos em 
todo mundo. 

Africa: 

Jovens devem buscar inspiraçâo 
na geraçâo libertadora 
Graça Machel, viùva do primeiro prési- 
dente moçambicano, Samora Machel, 
exortou a juventude africana buscar 
energias e inspiraçâo da geraçâo liberta- 
dora de Africa, para combaterem a 
pobreza e o HIV/SIDA no continente. 
Ao intervir numa palestra destinada aos 
jovens de 12 paises da Comunidade 
para o Desenvolvimento da Africa 
Austral (SADC), a participarem nos 
primeirosjogos da Zona VI/SADC, em 
Maputo, Graça Machel disse que ge- 
raçâo actual de jovens tem vârios 
desafios pela frente para que a Africa 
alcance o desenvolvimento que almeja. 
Precisou que os jovens africanos devem 
se inspirar na geraçâo dos que se sacri- 
ficaram durante os anos 50, 60 e 70 corn 
vista a libertar a Africa da colonizaçâo 

estrangeira e promoveram a uniâo entre 
os africanos, tais como Julius Nyerere 
(da Tanzania), Keneth Kaunda 
(Zambia), Eduardo Mondlane 
(Moçambique), Agostinho Neto 
(Angola), Nelson Mandela (Africa do 
Sul), sô para citar estas grandes figuras 
politicas da Africa Austrtal. 
"Quase, todos vocês sâo jovens e nâo 
viveram na carne a colonizaçâo, embo- 
ra alguns tenham nascido na era do ülti- 
mo bastiâo da opressâo, o apartheid na 
Africa do Sul ", falou Machel, aos jovens 
cujas idades variam entre 10 e 20 anos. 
A palestra foi promovida pelos organi- 
zadores dos Jogos da Zona VT corn o 
objectivo de sensibilizar os jovens atle- 
tas sobre a problemâtica do 
HIV/SIDA. 

Moçambique: 

i I 

Tem serviço complète de: 

• VINYL ROOFS - CAPOTAS EM VINIL 

• CONVERTIBLE TOPS - CAPOTAS 

• SEAT COVERS - FORROS P/ASSENTOS 

• SUN ROOFS - TECTOSDE VIDRO 

•WINDSHIELDS - PÂRA BRISAS 

• UPHOLSTERING - ESTOFOS 

•AUTO GLASS - VIDROS 

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

a visitar as suas 
intalaçôes e a 

usarem os seus 
serviços. 

Tel.: (416) 534-3653 
Fax:(416)534-0108 

IDisMidlâiS Wos, flW® 

Chissano destaca atraçâo poitugaesa 
na nova Uniâo Enropéia 
o présidente de Moçambique, Joaquim 
Chissano, destacou segunda-feira, em 
Lisboa, a importâneia do papel de 
Portugal no seio da nova Uniâo 
Européia para que a cooperaçâo entre 
Africa e a Europa nâo seja prejudicada. 
Portugal deve "continuât a desempe- 
nhar o seu papel de advogado de 
Africa", agora que a Uniâo Européia 
acaba de admitir dez novos membres, 
"tornando-se no maior bloco econômico 
do mundo", afirmou Joaquim 
Chissano, num discurso proferido 
durante um jantar oferecido em sua 
honra pelo présidente da Repûblica 
portuguesa, Jorge Sampaio. 
"Encorajamos Portugal a continuât a 
desempenhar o seu papel de relevo na 
consolidaçâo do dilogo entre os nossos 
continentes, para que (...) resuite dele 
um desenvolvimento maior de relaçôes 
de cooperaçâo", acrescentou. 
Nesse sentido, Joaquim Chissano desta- 
cou a importâneia de "garantir a rea- 
lizaçâo da Cimeira Africa-Europa", que 
jâ esteve marcada para Abril de 2003 
para Lisboa e foi adiada "sine-die", con- 
siderando-a como uma oportunidade 
de "reforço do diâlogo". 
Numa intervençâo onde destacou quase 
sempre as relaçôes de cooperaçâo entre 
os dois continentes, Joaquim Chissano 

ressalvou, contudo, que a "cooperaçâo 
entre Africa e a Europa deve agir como 
um complemento necessa rio aos 
esforços dos paises africanos". "A erra- 
dicaçâo da pobreza absoluta e o desen- 
volvimento sustentâvel do continente 
passam (...) em primeiro lugar, pela con- 
jugaçâo de esforços proprios dos paises 
africanos na concepçâo e realizaçâo dos 
seus programas e projetos", disse. 
O présidente de Moçambique chegou 
segunda-feira a Lisboa para participât 
na abertura do seminârio "Africa 
Século XXI", a principal iniciativa de 
um conjunto de acepçôes a decorrer 
durante o mês de Maio, em Lisboa, 
para assinalar o Dia de Africa (25 de 
Maio). 
Além do seminârio, Joaquim Chissano 
deve ainda encontrar-se corn o 
primeiro-ministro português, José 
Manuel Barroso, partindo partindo 
depois para Estrasburgo, França. 
Em Estrasburgo, o présidente moçam- 
bicano vai manter encontros corn o 
présidente do Parlamento Europeu, Pat 
Cox, e corn o présidente da Comissâo 
Européia, Romano Prodi. 
Chissano vai estar também em Paris 
numa visita de trabalho, que inclui um 
encontro corn o présidente francês, 
Jacques Chirac. 

As opiniôes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes deste jomal. 
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PSD: Ex-lîderes celebram aniversàrio, 
mas sam Sousa Franco 
O cabeça de lista do PS as europeias, 

Sousa Franco, nâo foi convidado para o 

almoço de ex-lideres do PSD que vai assi- 

nalar, quinta-feira, o 30° aniversàrio do 

partido, apesar de ter sido présidente dos 

sociais-democratas. 

"Sousa Franco nào foi convidado para esse 

almoço",, declarou à Lusa fonte prôxima 

do ex-ministro das Finanças do PS, escu- 

sando-se a fazer qualquer comentârio 

sobre o assunto. 

Em causa esta um almoço destinado a 

assinalar os 30 anos do PSD, para o quai o 

lider social-democrata, Durâo Barroso, 

convidou os seus antecessores no cargo, 

corn excepçào de Sousa Franco. 

Contactada pela Agência Lusa, fonte do 

PSD afirmou desconhecer o motivo pelo 

quai o ex-militante social-democrata nâo 

foi convidado para o almoço de aniver- 

sârio do partido. 

Antonio Sousa Franco foi o segundo lider 

do PSD, tendo sucedido ao "pai" do par- 

tido, Francisco Sâ Carneiro, no V congres- 

so social-democrata, que teve lugar no 

Porto, a 28 e 29 Janeiro de 1978. 

A liderança de Sousa Franco durou ape- 

nas seis meses, jâ que em Julho do mesmo 

ano, os sociais-democratas reuniram-se 

novamente em congresso e elegeram José 

Menéres Pimentel présidente do partido. 

Sousa Franco acabou por abandonar o 

PSD e, em 1995, foi convidado pelo entâo 

primeiro-ministro socialista Antonio 

Guterres para ministro das Finanças, 

cargo que desempenhou até 1999. 

Jâ corn Ferro Rodrigues como lider do PS, 

Sousa Franco foi nomeado cabeça de lista 

dos socialistas às eleiçôes para o 

Parlamento Europeu de 13 de Junho. 

Comunidade: 
Sexta-feira, dia 7 de Maio 
-Jantar de Gala da UTPA no University of Toronto Flotel, às 18h30. 
Info: 416 890-9346. 

Sàbado, dia 8 de Maio 
-Madeira Club Casa da Madeira Communitty Center. Festa da amizade. Abertura 
as 18 boras, jantar as 19 boras. Mûsica pelo E)J Birdman. Info: 416-533-2401. 
-Dia da Mâe na Casa das Beiras, corn jantar e baile. Info: 416 604-1125, 
-Festa da Mâe na Igreja de Sâo Mateus, da Comissâo de N. Sra da Luz. 
Info: 416 653-7191. 
-Baile dedicado às mâes no Asas do Atlântico, corn o conjunto Mexe-Mexe. 
Info: 416 532-3694. 
-Caminbada attao Santuârio de Mary Lake, com saida da Associaçâo Cultural do 
Minbo às 5 da manhâ. Caminbada de apoio ao Hospital das Crianças. 
Info: 416 658-6079 
-Jantar do Dia da Mâe no Sporting Português de Toronto. Oferta de rosas às mâes 
e baile corn o conjunto Além-Mar. Info: 416 763-1707. 
-Partida da peregrinaçào ao Santuârio de Mary Lake, às 5 boras da manbà, com 
saida da Dufferin Mail em Toronto. 
-Clube Português de Mississauga, baile de desporto. Info: 905-286-1311. 
-Futebol Clube do Porto of Toronto. Jantar do dia da Mâe pelas 19b30. 
Info: 416-988-2896-416-536-2921. 
-Graciosa Community Center of Toronto. Baile com a Matança do porco, 
abrilbantado pelo conjunto Império. Info: 416-533-8367. 

Domingo, dia 9 de Maio 

-Clube Português de Mississauga, almoço dia da Mâe. Info: 905-2861311 
-Sport Clube Angrence of Toronto. Jantar do dia da Mâe pelas 19 boras. Baile corn 
DJ Martins Info: 416537-1555. 
-Sport Club Lusitânia of Toronto. Baile do dia da Mâe, com pelo conjunto 
OH-La-La. Info: 416 -532 3501 
-Festa do Dia da Mâe na Casa dos Poveiros, na St. Clair Cburch, às 12b30, 
Info: 416 588-1797. 
-Dia da Mâe, no Oriental Sports, com inicio às 13b30. Info: 519 623-2020. 

Sexta-feira, dia 14 
-Celebraçâo dos 20 anos de serviços da St. Mary's Catholic Secondary School. 
Continuaçâo no Sàbado, dia 15. Informaçôes: 416 393-5528. 

Sâbado, dia 15 
-Jantar do convivio das Mâes no Peniche C. Club no Our Lady of Croatia Hall, na 
Dufferin Mail, pelas 19h00. Info: 416 5367063. 
-Baile no Sporting Português de Toronto. Conjunto Mexe-Mexe. Info: 416 763-1707. 
-Noite de Grande Talento na Casa do Alentejo. Info: 416 537-7766, ou 416 537-0574. 
-Yard Sale na Humbervale United Church, 1447 Royal York Road. 
Info: 416 762-6527. 
-Casa dos Açores de Toronto, lançamento do livro Memôrias de um Baleeiro do 
autor Nun’ Alvares Mendonça pelas 19 boras. 

Sàbado, dia 22 
-Excursâo do Canadian Madeira Club ao Casino de Windsor, corn regresso dia 23. 
Réservas com Olivia Abreu: 416 531-5397. 

Quinta-feira, dia 27 
-Cerimônia oficial da abertura da 17a, Semana de Portugal, às 17h30, no Consulado- 
Geral de Portugal de Toronto. 

mltlihrmn 
on J3 

PONI1AC 
Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

m\pm Era (saraiA mk 

Grande Saldo de Primavera na Addison 

até ao dia 15 deste mês 

Nâo pague juros 
durante 5 anos 
nos modelos novos que 
restam de 2003; adquira um 
Pontiac Sunfire de 2004 
por apenas $10,895.00; 
descontos idênticos nos 
restantes modelos de 2004. 
Nos subsidiamos a desva- 
lorizaçâo do seu veiculo no 
sistema lease. 

Grande variedade de carros usados de 
todas as marcas com juros a partir de 

1.9% e sem fazer pagamentos até 
Setembro deste ano. 

Durante este grande saldo você receberâ 300 
litros de gasolina absolutamente GRÂTIS na 

compra de qualquer carro novo ou usado. 

Tudo isto sô corn José da Costa e 
 Mdison on Bay  

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

Telefone: 416-964-3211 
M24 



12 7 a 13 de Maio de 2004 O Milénio/Stadium 

Bush viu pela primeira vez imagens de abuses nés Media 
O présidente norte-americano, George 

W. Bush, admitiu hoje ter visto pela 
primeira vez imagens das torturas infligi- 
das por soldados norte-americanos a pri- 
sioneiros iraquianos nos meios de comuni- 
caçâo norte-americanos. 

"Sim, a primeira vez que vi as imagens 
e ouvi falar no assunto foi na televisâo", 
confessou, numa entrevista à cadeia televi- 
siva norte-americana em lingua arabe Al- 
Hurra. 

"Mas, no inicio de Janeiro, o general 
[Mark] Kimmit (chefe adjunto das ope- 
raçôes norte-americanas no Traque) men- 
cionou uma investigaçâo sobre alegados 
maus-tratos na cadeia" de Abu Ghraib, 
perto de Bagdad, recordou o présidente, 
sem se precisar a data em que recebeu esta 
informaçâo. 

O porta-voz da Casa Branca, Scott 
McClellan, disse hoje que a Autoridade 
Provisôria da Coligaçâo no Traque "divul- 
gou a 16 de Janeiro um comunicado sobre 
presumiveis sevicias cometidas a pri- 
sioneiros iraquianos", salientando estarem 
"investigaçôes em curso". 

Bush foi "inicialmente informado pelo 
secretârio da Defesa (Donald Rumsfeld) de 
que havia indicaçôes de torturas infligidas 
a prisioneiros iraquianos e de que a 
matéria séria alvo de investigaçôes", reve- 
lou McClellan. 

"O assunto começou a subir na hierar- 
quia militar em Janeiro, pouco tempo 
depots de Rumsfeld ter na Casa Branca 
uma das reuniôes de rotina corn Bush", 
concluiu McClellan. 

Entretanto, à televisâo Al-Arabiya 
(Dubai), Bush nâo escondeu que as ima- 

gens de tortura poderâo contribuir para 
alimentar sentimentos anti-norte-ameri- 
canos no mundo arabe. 

"Parece-me que as pessoas que, no 
Médio Oriente, detestam os norte-ameri- 
canos, vâo usar este assunto para incenti- 
var o desdém", disse. 

'Julgo mesmo que o cidadâo comum 
no Médio Oriente vai dizer ^-este nâo é o 
pais de que ouvi falar-(-", realçou, justifi- 
cando: "Somos uma grande Naçâo por ser- 
mos livres e, portante, nâo toleraremos 
este tipo de abusos". 

"As pessoas no Médio Oriente devem 
compreender que o que se passou é hor- 
rivel. Mas estamos a conduzir a questâo de 
modo a convencer nâo s6 os norte-ameri- 
canos mas, também e mais relevante, o 
mundo inteiro, de que o mal sera corrigi- 
do e a justiça aplicada", prometeu. 

O présidente norte-americano lembrou 
ter pedido ao secretârio da Defesa para 
informar toda a gente, no exército, da sua 
determinaçâo em conhecer, ao pormenor, 
a gestâo feita do sistema penitenciârio no 
Traque. 

"Queremos estar seguros de que, haven- 
do um problema sistemâtico, ou proble- 
mas no conjunto do sistema, se acabarâo 
tais prâticas", assegurou Bush. 

Nas mesmas entrevistas às cadeias 
pan-ârabes o présidente norte-americano 
classificou de "répugnantes" as torturas 
infligidas aos prisioneiros iraquianos. 

Todavia, em nenhum momento das 
entrevistas Bush pediu desculpas, em 
nome dos Estados Unidos. 

Posteriormente, o porta-voz da Casa 
Branca, Scott McClellan, veio- a püblico 

TORONTO 

A Distâxicia mais curta entre 2 

ê (mm. (n, 

e uma linha recta. 
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LISBOA 

VÔ0S diârios de Toronto para 
Portugal corn a Sata Express. 

Prefirc. ci SATA EXPRESS, 
contficbe o ?eu ogente ae Viagens 

pava veçewav a çua paçça^em. 

manifestar que o présidente estâ "profun- 
damente desolado pelo que se passou e 
corn a dor provocada". 

Quanto ao conflito em curso no Traque, 
o Chefe de Estado norte- americano 
imputou aos iraquianos o dever de se "ocu- 
parem" do lider radical xiita Moqtada 
Sadr, cuja millcia - o Exército do Mahdi - 
se opôe às forças da coligaçâo no seu 
bastiâo de Najaf (sudeste). 

A Al-Arabiyah acentuou que "Sadr de- 
verâ prestar contas aos iraquianos, cansa- 

dos da sua ocupaçâo dos lugares santos, 
tâo respeitados pelos Estados Unidos" no 
Traque. 

"Os milicianos sâo pessoas corn von- 
tade de intimidar e matar, e estâo a ten- 
tar ficar corn o controlo absolute no ter- 
reno, mas a democracia nâo funciona 
assim", concluiu Bush, rematando: "As 
sociedades livres nâo permitem que a 
brutalidade tenha expressâo nas ruas e 
que os seus autores façam reféns ao 
sabor dos seus caprichos". 

Uderes iraquianos opôem-se a regresso 
de "baasistas" em reuniâo agitada 

Membres do Conselho de governo 
provisôrio iraquiano opuseram-se ao 
regresso ao exército e à administraçâo 
de membres do partido Baas de 
Saddam Hussein, numa reuniâo agita- 
da corn o administrador norte-ameri- 
cano, Paul Bremer, indicou quarta- 
feira um dos participantes. 

"A reuniâo de terça-feira foi agita- 
da, nomeadamente devido à oposiçâo 
manifestada por membres do conselho 
ao regresso de antigos générais para 
enquadrar a brigada de Fallujah 
(cidade rebelde situada 50 quilômetros 
a oeste de Bagdad)", disse um dos par- 
ticipantes, sob anonimato. 

De acordo corn a mesma fonte, os 
principais contestatârios foram Abdel 
Aziz Hakim, chefe do Conselho 
Supremo da revoluçâo islâmica no 
Traque (CSTIII, xiita), Ahmad Chalabi, 
que dirige o Conselho Nacional 
Iraquiano (CNT), bem como o chefe 
xiita Mohammad Bahr al-Oulum. 

Bremer, continuou o participante 
na reuniâo, procurou dissipar os 
receios dos membros do Conselho, 
declarando nomeadamente que a con- 
vocaçâo de antigos oficiais para estru- 
turar as novas forças armadas, bem 
como de milhares de professores, nâo 
significa o regresso do antigo regime. 

UTPA-20THANNIVERSARV 
Just a few days before our huge 

Anniversary Gala Dinner and tickets are 
still availablelThis Friday May 7th, the 
IJTPA will be celebrating its 20th anniver- 
sary at the Gala Dinner celebrating com- 
munity successes as well as yours, giving 
away scholarships, launching our fab mag- 
azine and having â great time with music 
and dancing. Student tickets are merely 
$30 and if you attend this event you get 
$10 off the boatcruise which will be on 
May 30th! 
Cocktails will be served at 6;30pm and 
dinner is for 7;00pm. This Gala event is 
being held at the U of T Hotel which is 
located at 89 Chestnut St. just east of 
University Ave and south of Dundas St. 
There is parking underground. Come on 
out for a great event and show your sup- 
port for the UTPA whether you are a cur- 
rent member or an Alumni. Often stu- 
dents and members do not attend this 
event because of exams and such but it is 
possibly the BEST OF THE YEAR. &! 
nbsp;So don't miss out on this great event 

which has received great media and radio 
coverage and come out to have a great 
time, enjoy a wonderful meal and party it 
up! 

You can contact myself, Michelle at 
416 567-6513 for ticket information and 
please tell your family and friends about it 
for it is a great event. You can also pur- 
chase tickets at BCP locations in Toronto. 
Whichever is more convenient for you. We 
encourage you to attend this event, it has 
been organized for you our members and 
friends of the UTPA, and it is à shame if 
you were to miss it. Tt will be a great party 
with lots of surprises and a great delicious 
meal... all for just $30, which gets you $10 
off the boatcruise for may 30th. 

Dep.Spanish and Portuguese 
University of Toronto 
91 Charles Street West #208 
Toronto-On M5S 1K7 
Tel: 416 585 4554 
Fax: 416 813 4084 
http://individual.utoronto.ca/portuguese/index.html 
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Vai a qualquer sucursal bcpbank# abre a tua conta 

e para além de ganhares uma t-shîrt ou mochila do bcpbank 

ficas automaticamente habilitado a ganhar um dos doze 

Grandes Prémios bcpbank - Rock în Rio Usboa, que inclul: 

• Viagem a Portugal 

• Bllhetes para todos os concertos do Rock tn Rio Lfsboa 

• Estadia eni Hotel incluindo Pec|ueno-Almoço 

• Um jantar de convfvio oferecido pelo Millennium bcp 

www.bankbcp.com j 1.866.77my bcp 

Pars cofwasrrar nSo oeoes^ tie ctKbfMBr. îimilada a nesitientes corn itiatiss tssmpreenditias.entre os 18 e 30 anos^ e valida até 20 de Meîo, 2004. 
Viegwiâ nèto iriciuem takes tie eeroporto eu autres. Outras resblcôes em vîaer, Paré mais Infomiaçties, consoite stuelever sycunsal d© bcpbank. oferta «mîtatia ao extstente. 
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0 SITIO DO PICA-PAU lARANJA 
A autoestima dos portugueses parece 

que foi eleita o tema do ano. A propôsito 
de tudo e de nada, nâo se fala de outra 
coisa: da falta de auto-estima. Nâo deixa 
de ser verdade que ela, coitada, anda 
mesmo pelas ruas da amargura. Deve ser 
por isso que li, numa das nossas publi- 
caçôes diârias, que esta programado um 
seminârio, ou outra coisa similar, em que 
as mais ilustres figuras da nossa intelectu- 
alidade se pronunciarâo sobre o tema. E 
urgente tirâ-la da lama em que se encon- 
tra, pô-la de cara levantada e adornâ-la dos 
louros do êxito que, nâo sendo visiveis nos 
tempos mais prôximos, terâo de ser inven- 
tados. Assim é que nâo podemos conti- 
nuar por muito mais tempo. Basta circu- 
larmos um pouco pelas ruas para 
constatarmos que anda meio pais a ralhar 
corn a outra metade. Estamos todos zan- 
gados uns corn os outros. Sente-se a 
impaciência no ar, da mesma forma que os 
que sofrem de alergia se apercebem da flo- 
raçâo da Primavera. Por dâ câ aquela 
palha refilamos, rilhamos palavras entre 
dentes e disparamos olhares fulminantes a 
quem quer que se atreva a encarar-nos de 
frente. Logo de manhâ, assim que saimos 
de casa, deixamos a tolerância pendurada 
atrâs da porta, como se intencionalmente 
pretendêssemos estar sempre armados da 
agressividade corn que nos dirigimos a ter- 
ceiros. E certo que, na maioria das vezes, 
nos ficamos pelas farpas verbais, traduzi- 
das em ameaças que nâo passam disso 
mesmo: ameaças estéreis que nunca 
chegam a gerar mais do que o proverbial 
desopilanço lusitano. Jâ diz um irmâo meu 
’’Mal de quem as ouve, quem as diz alivia- 
do fica”. 

Abrimos a televisâo - que antigamente 
servia para relaxar e descomprimir depois 
de mais um dia de trabalho - e somos 

constantemente bombardeados corn noti- 
cias que cada vez mais pôem a nu a besta 
que existe em cada um de nos. A pedofilia 
arrasta-se hâ mais de um ano, sem que se 
preveja um desfecho nos tempos mais 
prôximos. Também jâ deixou de servir de 
barômetro de audiências, porque a infor- 
maçâo, repetida para além das doses bio- 
logicamente aceites, actua como certas 
drogas: cria habituaçâo e deixa de fazer 
efeito. Por isso, hâ que arranjar factos 
novos e a operaçâo “apito dourado” veio 
mesmo a calhar. Uma mistura de futebol e 
politica, recheada de umas boas doses de 
corrupçâo e polvilhada da prâtica de trâfi- 
co de influências, constitui o prato ideal 
para manter os comensais à volta da mesa 
da bandalheira nacional. 

Em gastronomia, como em qualquer 
outra matéria, hâ que ter a preocupaçâo da 
diversidade. Assim, nada melhor do que, 
tal como na praça de bairro, termos noti- 
cias frescas servidas logo à hora do 
pequeno-almoço. E elas, confesso-vos, nâo 
faltam diariamente na ementa dos escân- 
dalos servidos “à la carte”. 

Em Novembre do ano passade, assist! 
pela primeira vez na Assembleia da 
Repùblica a um debate em directe. A 
interpelaçâo feita por uma deputada à 
esquerda do hemiciclo, o Dr. Durâo 
Barroso, Primeiro Ministre de Portugal, 
na sua inflamada oratôria - como é hâbito 
quando se irrita - começou por dizer mais 
ou menos o que passe a citar, confiando 
cegamente na minha memôria: 

- “Senhora Deputada, contraria- 
mente ao que V. £x^ pensa, 
Portugal nâo é um sitio, Portugal é 
um pais!” 

E a palavra pais foi pronunciada corn 
toda a ênfase que o contexte exigia, para 
que todos os portugueses, em casa. 

soubessem a partir daquele 
momento que tinham um 
pais. Na parte que me toca, 
fico-lhe muito grata, Senhor 
Primeiro Ministre, pelo seu 
esforço em me tentar con- 
vencer que pertenço a um 
pais. Por mo ter devolvido a 
partir de um exercicio de 
retôrica. Mas permita-me 
que, no cumprimento livre 
dos meus direitos de cidadania, lhe diga 
que eu, e a maioria dos portugueses, nâo se 
revê no pais que o senhor tâo esforçada- 
mente se propôe oferecer-nos. Jâ passaram 
varies meses desde a sua citada afirmaçâo 
e sentimo-nos cada vez mais a viver num 
sitio que, nâo se chamando o do *Pica- 
pau Amarelo, assume os tons alaranja- 
dos da fantasia délirante. 

Em nenhum pais a série, acontecem 
corn tanta frequêneia as coisas que aqui se 
passam. Sô dois exemples ocorridos nq 
mesmo dia. Promete-se a legalizaçâo dos 
imigrantes. Estabelece-se uma data para as 
pessoas começarem a preencher os for- 
mularies e, quando lâ chegam, estes pura e 
simplesmente nâo existem em alguns dos 
balcôes. “Nâo chegaram a tempo” - é a 
resposta escancarada na cara dos mais 
incrédules. Sai a lista graduada dos profes- 
sores do concurso para as colocaçôes do 
proximo ano lectivo e quarenta mil ficam 
de fora. Quarenta mil! Nâo é um engano 
de meia dûzia! Os dos Açores e da 
Madeira nem sequer constam da lista. Foi 
um pequeno erro, dizem os responsâveis e, 
como nâo podia deixar de ser, dos com- 
putadores. Porque agora, graças à 
evoluçâo tecnolôgica, é sempre possivel 
converter os computadores em réus 
imputâveis. Sô que alguém mete lâ os 
dados e a verdade é que estes revelam 

cases de professores que 
começaram a trabalhar antes 
de nascer. Outros levam jâ a 
palma da longevidade no 
tempo de serviço - setenta e 
cinco anos! 

Agora os professores têm 
uma semana para poderem 
reclamar. Pois podem, mas jâ 
ninguém os compensa das 
primeiras horas de ansiedade 

vividas na incerteza de nâo saberem o que 
tinha acontecido. Ninguém os alivia da 
obrigatoriedade de terem de preencher 
mais um impresso. De gastarem energias 
no cumprimento de mais uma burocracia 
escusada. De terem de aguardar por um 
resultado que sô vai chegar no fim de mais 
um mês de espera, como se tudo nas nos- 
sas vidas tivesse de ficar eternamente sus- 
pense e adiado. 

Eu jâ venho do tempo em que os con- 
cursos eram feitos manualmente e as 
coisas funcionavam. Por isso é que eu con- 
tinue a pensar que vivemos num sitio. 

E sô mudarei de opiniâo quando, em 
vez dos caminhos da regressâo, trilharmos 
os do desenvolvimento e progresse. 
Cansei-me de viver na cauda, que é para 
onde nos remetem sempre as estatisticas. 
A cauda, meus amigos, além de exigir 
equilibrios precârios, é um sitio que nâo 
cheira lâ muito bem. 

’* Sitio do Pica-pau Amarelo - 
obra do autor brasileiro José Bento 
Monteiro Lobato. Nela se inspirou uma 
muito bem sucedida produçâo televisiva 
brasileira que, por retratar um mundo de 
fantasia e sonho, encantou as crianças da 
geraçâo dos meus filhos. 

aidabatista @sapo.pt 

ATENÇAO 
Trabalhadores dos Telhados (Roofers) da LOCAL 30 

( ! ^ Sâbado, dia 8 de Maio, das 9 da manhâ ao 
meio-dia, estejam présentés no The Inn On Park, 

no 1.100 Eglinton Ave., esquina corn a Leslie. 

^ ) 

Pedimos aos trabalhadores da LOCAL 30 que nâo faltem 

a este importante encontre onde sera informado e 

discutido o future de cada uml 

Digam SIM 
ao futuro! 
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"0 Totta & Açores é extremamente sôlido" 
garamia do Eng. Joâo Marais, Director da Area intemacionai do 6mpo Totia. 

Nos passa;dos dias 28 e 29 de 
Abril, estiveram de visita ao 
"Toronto Representative Office" do 
Banco Totta & Açores, o Dr. 
Eduardo Stock da Cunha, 
Administrador do Grupo Totta, e o 
Eng. Joâo Morals, Director da Area 
Intemacionai do Gmpo Totta. 

Na Conferência de Imprensa, no 
Escritorio de Representaçâo de Toronto, o 
Eng. Joâo Morais concedeu uma curta 
mas intéressante entrevista a Luis 
Fernandes, da FPtv. 
Luis Fernandes - A que se deve esta 
visita ao Canada? 
Eng. Joâo Morais- Nos temos uma rede 
de unidades espalhadas por vârios paises 
do mundo onde existem varias comu- 
nidades portuguesas significativas e uma 
delas é a do Canada. Temos como politica 
estabelecer um piano de visitas a todas 

estas unidades, no sentido de nos aperce- 
bermos, in loco, quais sâo as necessidades 
dos clientes, as alteraçôes que temos que 
introduzir por forma a melhor satisfazer as 
necessidades do cliente 
L.F. - Neste momento, qual é a maior 
necessidade do cliente luso-canadiano? 
Eng. Joâo Morais - A percepçâo que nos 
temos é que o cliente luso-canadiano busca 
segurança, uma diversificaçâo das suas 
aplicaçôes de poupança, apoio em oportu- 
nidades de investimento em Portugal e é 
neste sentido que estamos a procurar posi- 
cionarmo-nos e ajudâ-lo. 
L.F. - Os migrantes costumam gostar de 
investir em propriedades. Neste momento, 
que condiçôes oferece o Totta para essas 
pessoas? 
Eng. Joâo Morais- O Totta definiu jâ, hâ 
cerca de quatro anos, dois produtos que 
sâo claramente estratégicos: o produto dos 

fundos de investimento e o produto 
crédito-hipotecârio. Sâo dois produ- 
tos nos quais queremos ser clara- 
mente melhores que a concorrência 
e conquistar um posicionamento de 
mercado superior àquele que séria 
a nossa cota de mercado natural. 
Ao longo destes ûltimos quatro 
anos, temos vindo a provar que 
fomos capazes de atingir esse objec- 
tivo. Em termos de produto de 
crédito-hipotecârio, ou seja, para 
propriedades, temos um produto 
extremamente competitive, temos 
procedimentos e processes de 
aprovaçâo de operaçôes que sâo 
rapides, simples e eficazes, estamos 
extremamente vocacionados para 
apoiar o cliente na obtençâo dessas 
operaçôes. 
L.F. - Em termos de segurança, que 
garantia que podem dar aos imigrantes 
para investirem através do Totta? 
Eng. Joâo Morais - Hâ um ditado que 
diz que garantido sô os impostos e a 
morte. O banco Totta & Açores é extrema- 
mente sôlido, faz parte dum grupo finan- 
ceiro que é o décimo maior grupo mundi- 
al, o Satander, um banco extremamente 
grande e diversificado, corn cento e cinco 
mil pessoa a trabalhar no nosso grupo 
financeiro e a nossa solidez, mais do que 
os nossos numéros possam ilustrar, acaba 
por ser dada pela notaçâo de rating que é 
atribuida pelas agendas internacionais. 
Todas sâo unânimes em conferir ao banco 
e ao grupo uma notaçâo de rating que é 
superior à de qualquer outro banco que 
opera em Portugal. É esta a segurança e a 
solidez que podemos oferecer aos nossos 
clientes. 
L.F.- A administraçâo do Totta estâ satis- 

feita corn o trabalho desempenhado por 
este escritôrio de representaçâo em 
Toronto? 
Eng. Joâo Morais- Claramente. Temos 
vindo a alterar a forma de funcionamento 
durante estes ûltimos très anos, temos 
vindo a procurar dotar esta unidade de um 
maior pendor comercial, de preocupaçâo 
corn a necessidade do cliente e de aproxi- 
maçâo corn o cliente. Esses objectives têm 
vindo a ser atingidos, mas ainda nâo esta- 
mos satisfeitos. Précisâmes e sabemos ser 
capazes de fazer mais e estas nossas visitas 
estâo claramente inseridas neste objective 
que ternes de aumentar o relacionamento 
corn os clientes. Obrigado. 

Agradecemos a disponibilidade do 
Eng. Joâo Morais e a simpatia do Chefe da 
Representaçâo do Totta em Toronto, 
Antônio Santos. 

JMC/Ana Fernandes 

Victor Manuel é mesmo BAIRRISTA !! 
sou BAIRRISTA, foi o titulo do tra- 

balho discogrâfico, lançado na passada 
Sexta-Feira em Toronto, no conhecido 
Europa Catering, com um publico, na sua 

^ maioria fâs do referido fadista, muitos 
colegas nâo sô do fado mas também da 
cançâo, alguns clubes, em especial a Casa 
do Alentejo. O ambiente onde o respeito e 
o portugalismo pairou em todos, quando 
se cantava a cançâo nacional. 

Existem pouces fadistas na nossa 
Comunidade ( hâ que dizer-se a verdade!), 
que possuam aquele fulgor, aquela pre- 
sença, aquele carisma, o que em inglês 
chamamos de "star quality ", porque acre- 
dito ser-se fadista é uma caracteristica que 
tem de nascer corn a pessoa, e o Victor 
Manuel possui essa capacidade que têm de 
sentir, de ouvir, de defender, de conhecer, 
para mim isso é ser Fadista, como uma 
pessoa que vive, que assume a emoçâo na 
sua vida. Por isso nâo associo tanto ao 
nascer corn, mas mais ao assumir-se e 
aceitar-se como e o seu estilo de cantar e 
pisar um palco. 

E ao mesmo tempo, dum talento fora 
do comum, e duma qualidade que vai 
desde a interpretaçâo musical. 

Victor Manuel, deu visibilidade popu- 
lar, nâo sô cantando bem, mas sabe trans- 

mitir na aima que vâ no fado, interpretan- 
do corn muita aima vârios poemas, em 
especial um comovento com o titulo 
“Adeus a um fadista” escrito para o fado 
dedicado em memôria a Fernando 
Mauricio E, como se nâo bastasse toda 
essa riqueza cultural, ainda vem acoplada 
ao lançamento deste trabalho, duas 
grandes figuras de Portugal, a fadista Ana 
Mauricio, (sobrinha do falecido fadista 
Fernando Mauricio) e o prestiogioso Luis 
Ribeiro, Guitarrista da nossa saudosa 
Amâlia Rodrigues durante muito tempo, 
que se vieram juntar-se ao mùsico Hernani 
Raposo e o prestigioso Tony Melo. 

O Espectâculo foi excelente, corn a 
grande voz de Ana Mauricio, que foi 
aplaudida do começo ao fim, e acompa- 
nhado de grandes valores como Hernani 
Raposo e Tony Melo, especialmente Luis 
Ribeiro. 

Victor Manuel é um Fadista de 
Respeito Incondicionail e indispensâvel 
nâo sô na nossa Comunidade mas tam- 
bém em Portugal. O fado é, sem düvida, a 
sua grande paixâo e a sua vocaçâo, gostan- 
do de actuar corn temas da memorâvel ao 
seu grande idolo, corn que se parece 
muito,o Saudoso Fernando Mauricio um 
dos maiores nomes do fado castiço, que 

marcou e ainda influência geraçôes de 
fadistas, e intensificava a melodia de qual- 
quer fado, quando de olhos fechados, o 
arrancava da sua garganta. 

Um grande homem, um grande 
fadista, um grande nome do fado. 

Acrescento ainda que o Victor Manuel 
é aquela pessoa que canta corn excelente 
voz e uma presença fantâstica. 

A boa apresentaçâo do jovem 

Fernando de Sousa como Mestre de 
Cerimônias, e o som do TNT-productions, 
foram o complemento do Sucesso do 
espectâculo. 

Obrigado Victor Manuel por mais 
esste trabalho discogrâfico intitulado 
“Sou Bairrista” e continuaçâo de muito 
SUCESSO! 

Liberal do Couto 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now, v/ith Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV 

Call us at 1-888-ROGERS1. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique mu ticultural programming 

© [p©|(a 0 
0(#yi3(? ® ©aa©! [feïtoDiîolâ 

P«.*ra«açào local: H 
Jornal da noite ~ 2° à 6° feira as 19h00 
Stadium - 2° as 20h00 
Tribuna do Cidadao - 3** feira as 20h00 
Sem fronteiras - 3° as 20H30 
Haja Saùde - 4° feira as 20h00 
Bancada Central - 5° feira as 20H00 
Fala Brasil - 6° feira as 20h00 
Africando - 6° feira as 20h30 
Telenovela O Jogo - 2° a 6° às 14h15 com 
repetiçâo às 21h00. 
Telenovela Sangue do meu Sangue ~ 2° aà° às 
21h45 com repetiçâo no dia seguinte as 13h15 
Loja da Musica - Domingo às 19h00 
e muito mais... 

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

todos os dios os vossos octividodes. 
Enviem os informoçôes via fox: 

416-537-0144 

OE PORTUGAL SIC INTERNACIONAL 

Noticiarios - Diarios 

HERIVIAN SIC 
Domingos à noite 
PAPÊIS RESICLADOS - 
4° feira à torde 

Mùsica 

Desporto 

- Jornal de Desporto - Diàrio 

- Jogos do Benfica fora de casa 

- Programa "O dia seguinte" - 

3-feira 

Acbmpanhe FPtv-SIC, 
24 horas por dia. 

Para mais detalhes ligue para 

CIRVfm: 

416-537-1088 
FPtv é sua, estime este projecto - Envie as suas 

sugestôes para: info@fptv.ca 
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BROWNStONÉ 
INVESTMENT PLANNIK6 INC. 

Excelentes investimentos 

corn Garantia de Capital 

Ideal para RRSP e nâo-RRSP 

100% PrincipaJ: | 
Protection* I 

Joe Pinto, CFP 

(416) 259-8222 
jpinto@brownstone. ca 

*if held to maturity <s years) 365 Evans Ave., Ste. too, Toronto 

Director: Alexandre Franco Ano: XIV Ediçào n** 682 www.stadiumnewspaper.com E-mail: stadium@stacHumnewspaper.com 

EX-SARCEMTO DA POÜdA COM 29 ANOS DE EMKIÊNCIA 
INSTALAÇâES 

Agentes mundiais 
corn mais de 50 anos 

de experiência 
Defesa de todas as 
muttas de conduçâo 

Pequenos furtos 

Ofensas criminals 

Excesso de alcôol 

Assatto (problemas familiares) 

Limpeza de Registo Criminal 

416563 7821 
œiCoRegeSt 
gunnaOHingionAM,) 

■«91 
Peter M. Ferreira, B.A, 

EX-OHCIfU.DE 
IMlGRflÇÂO DO CAXADÂ 

4Lti-ü53-S93S 
905 COLLEGE ST., SUITE 300 - Toronto 

www.immigration4canada.ca 

WOODWINDOWS & SPECIALTIES inc, 
Portas em Ferro 
e Madeira 
Janelas em Madeira 
e "Vinyl" 

VISITE 0 NOSSO ESPECTACULAR "SHOWROOM^ 
2113DundasSt.W. Toronto ON M6R1X1 

416 534 4593 

Para mais informaçôes 
telefone para 

Nelson Pereira 

Conimctet ViRGIUO RODRIGUES 

STADIUM....45 SEXTAS-FEIRAS...BEM PERTINHO DE SI! 7 a 13 de Maio de 2004 
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A PARTIR DE AGORA 
RIGA AOS SERS AMIGOS 
QREOMILÉNIO/STARIUM 

ÉOJORNALQREELES 

TOGAS AS SEXTAS-FEIRAS 
REM PERTINHO RE SI! 

ARMANDO BRANCO 
PARAASUAMELHOR 

PROMOÇÂO... LIGUE PARA 

416-605-1365 E PALE COM 

ARMANDO BRANCO 

Sabado, 8 de Maio 

As 9.30 boras: 

B. MUNICH- 

W. BREMEN 

As 10.00 boras: 
SOUTHAMPTON- 

A. VILLA 

As 16.00 boras: 
DALLAS- 

LOS ANGELES 

As 19.30 boras: 
WASHINGTON- 

COLUMBUS 

Domingo, 9 

As 11.00 boras 
FULHAM- 

ARSENAL 

As 13.30 boras: 

F.C. PORTO- 

P. FERREIRA 

As 17.00 boras: 
MONACO- 

MARSEILLE 

As 18.00 boras: 

REAL MADRID- 

MAIORCA 

Quarta-feira, 12 

As 14.55 boras: 

JUVENTUS- 

LAZIO 

AGON sont GEÉICU 
DEEDDrSEVaUIII) 

EJUMSiVEHMIO   

sMBamiHBiiEia 
1179 Dundas St W. 416-516-1270 

646 Dundas St. West Tel: 603^ 

JEWELLERY & ELECTRONICS 

• DIAMANTES • ^0 PORTUGUÉS • PSATA 
• PORC^AS • CRISTAIS 

• CAMERAS • RAIXOS • VWEOS 
• CASSETES • RELÔQIOS DAS MARCAS'. 

KKO. CMCWJU. t anSN CM S MH « MIMIC 

■SEMPRE A PROCUIIA DOS MELHORES PREÇ0S! 

dMJi-jrdllE'JJJ' 

F.C. Porto-P. Ferreira 
Domingo, às 13:30 e na TV 

F.C. Porto-Paços de Ferreira, da 34® e ùltima 

jornada da Superliga, inicia-se às 13:30 de domingo e é 

a ùnica alteraçâo ao calendàrio. A pedido dos «dra- 

gées», a testa do titulo sera transmitida em directe peia 

Sport TV. 

Os reguiamentos da Liga prevêem que os en- 

contros da ùltima ronda se joguem todos à mesma 

hora, mas permitem alteraçôes quando os jogos nao 

interferem na classificaçâo final. Como o F.C. Porto jà é 

virtual campeâo e o Paços de Ferreira, 17° classificado, 

esté condenado à descida à Liga de Honra, o resultado 

deste encontre nâo interferirà corn as decisôes no final 

do campeonato. 

Superliga 

Domingo 

Benfica-Uniâo Leiria, 11:00 

Vitôria Guimarâes-Sporting, 11:00 

Académica-Estrela Amadora, 11:00 

Belenenses-Sporting Braga, 11:00 

Nacional-Rio Ave, 11:00 

Moreirense-Alverca, 11:00 

Gil Vicente-Beira-Mar, 11:00 

Boavista-Maritimo, 11:00 

F.C. Porto-Paços Ferreira, 13:30 (SportTV) 

Liga de Honra 

Na Liga de Honra, a ùnica alteraçâo é a hora do 

Santa Clara-Felgueiras, previsto para as 12:00 horas, 

horas em Toronto, mas que se disputarà uma hora mais 

cedo para coincidir corn os restantes encontros da ron- 

da. 

Programa da 34® jornada: 

Domingo 

Uniâo-Chaves, 11:00 

Leixôes-Varzim, 11:00 

Ovarense-Penafiel, 11:00 

Marco-Portimonense, 11:00 

V. Setùbal-Feirense, 11:00 

Maia-Naval, 11:00 

Aves-Sporting Covilhâ, 11:00 

Estoril-Salgueiros, 11:00 

Santa Clara-Felgueiras, 11:00. 

34® jornada: 

Pedro Proença apita 

O V. Guimarâes-Sporting 

Pedro Proença, de Lisboa, foi o arbitre nome- 

ado pela Liga para o V. Guimarâes-Sporting, o jogo 

mais mediàtico da 34® jornada da Superliga. A équipa 

da casa vai lutar pela manutençâo, o Sporting joga a 

ùltima hipôtese de ficar no segundo lugar, numa partida 

que se realizarà à porta fechada por decisâo da Comis- 

sâo Disciplinar da Liga, como sançâo preventiva ao 

clube minhoto. 

Arbitres da 34® jornada: 

Domingo: 

Benfica-U. Leiria, Auguste Duarte (Braga) 

V. Guimarâes-Sporting, Pedro Proença (Lisboa) 

Académica-E. Amadora, Elmano Santos (Madeira) 

Belenenses-Sp. Braga, Paulo Costa (Porto) 

Nacional-Rio Ave, Mario Mondes (Coimbra) 

Moreirense-Alverca, Olegàrio Benquerença (Leiria) 

Gil Vicente-Beira Mar, Martins dos Santos (Porto) 

Boavista-Maritimo, Jacinto Paixâo (Évora) 
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O futebol é realmente 
muito simples: 

bola, 
hâ jogo. 

Abra uma conta 
e...va buscar a 
sua! 

Em 2004, futebol é connosco! 

www.bankbcpxom | 1.866.77mybcp 
l^yond th cted 

Venha hoje mesmo ao bcpbank e habillte-se a ganhar uma viagem a Portugaf*. E ao subscrever certes produ sberé 
em troca prémios de futebol que temos exduswamente para si, tais como: boias de futebol e cam isolas Adida; chaves 
comemorativos e outros. 

*Sortelo de viagiens para Portugal: para concorrer, tiSo nécessita de comprar. Oferta llmitada e véllda até 12 de Junho d« /lageiis 
nio meluem -taxas de aeroporto o« outras. Outras restriçdes em vigor. Para mais tnformaçôes, consulte qualquer sucursai «« »*^t»oa-nk 
Oferta e valida ao stock existante. 
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RESULTADOS 

33® JORNADA 

PROXIMOS JOGOS 

Maio 9 

Rio Ave 1 0 
Uniao Leiria 2 0 
E. Amadora 0 1 
Sp. Braga 2 1 
P. Ferreira 1 1 
ALverca 2 1 
Beira-Mar 1 0 
Mantimo 2 0 
Sporting 0 1 

F.C. Porto 
Boavista 
Guimaraes 
Académica 
Belenenses 
Nacional 
Moreirense 
Gil Vicente 
Benfica 

Benfica - Uniao Leiria 
Guimaraes - Sporting 

Académica - E. Amadora 
Belenenses - Sp. Braga 
F.C. Porto - P. Ferreira 

Nacional - Rio Ave 
Moreirense - Alverca 

Gil Vicente - Beira Mar 
Boavista - Maritimo 

RESULTADOS 

33® JORNADA 

PROXIMOS JOGOS 

Maio 9 

Chaves 3 1 
Varzim 1 0 
Penafiel 1 1 
Portimonense 2 2 
Feirense 2 3 
Naval 1® Maio 0 1 
Sp. Covilha 1 0 
Salgueiros 1 1 
Felgueiras 2 0 

Santa Clara 
U. Madeira 
Leixôes 
Ovarense 
Marco 
V. Setubal 
Maia 
Desp. Aves 
Estoril Praia 

U. Madeira - Chaves 
Leixôes - Varzim 

Ovarense - Penafiel 
Marco - Portimonense 
V. Setubal - Feirense 
Maia - Naval 1® Maio 

Desp. Aves - Sp. Covilhâ 
Estoril Praia - Salgueiros 
Santa Clara - Felgueiras 

SERCIO MASSA 
convida a 
comunidade a viver 
o futeboT de Portugal 

Sabado, 8 de Maio 
Às 9.30 boras: 
B. MUNICH- 
W. BREMEN 

Às 10.00 boras: 
SOUTHAMPTON- 
A. VILLA 
Às 16.00 boras: 
DALLAS- 
LOS ANGELES 
Às 19.30 boras: 
WASHINGTON- 
COLUMBUS 

Domingo, 9 
Às 11.00 boras: 
FULHAM- 
ARSENAL 
Às 13.30 boras: 
F.C. PORTO- 
P. FERREIRA 
Às 17.00 boras: 
MONACO- 
MARSEILLE 
Às 18.00 boras: 
REAL MADRID- 
MAIORCA 
Quarta-feira, 12 
Às 14.55 boras: 
JUVENTUS- 
LAZIO 

JOGADOR EQUIPA GOLDS JOGADOR EQUIPA GOLDS 

Adriano Nacional 18 
McCarthy FC Porto 17 
Liedson Sporting 15 
Evandro Rio Ave 14 
Ricardo Sousa Boavista 13 
Derlei F.C. Porto 13 
Simao Benfica 12 
Sokota Benfica 11 
Serginho Nacional 11 
José Manuel Paços Ferreira 11 
Wender Sp. Braga 11 

Antchouet Belenenses 10 
Duoala Uniao Leiria 10 
Rodolfo Lima Alverca 9 
Wijhnard Beira - Mar 9 
JÙÜO César E. Amadora 9 
Ferreira II Nacional 9 
Pedro Barbosa Sporting 9 
Juninho Beira - Mar 8 
Alan Mantimo 8 
Rossato Nacional 8 
Rochemback Sporting 8 
Nuno Gomes Benfica 7 

Maciel F.C. Porto 7 
Pena Sp. Braga 7 

MARCELINO CARPENTERS CO. 
FINISH aRPENTRY 

& INTERIOR RENOVATIONS 



STADIUM» SEXTAS-FEIRAS..,BEMPERTINHO DE SI! 7 a 13 de Maio de 2004 21 
TORNEIO DO PENICHE 

TORONTO SUPRA - BeNFICA... UMA FINAL JÂ HABITUAU 

Mais uma Jornada do Torneio do 

Peniche foi levada a cabo, sem surprasas, 

com 0 Benfica e o Toronto Supra a ganharem 

o direito (justissimo) de disputarem mais u- 

ma final (hà très anos que estas duas for- 

maçôes se encontram nas finais do Torneio 

do Peniche). Incontestavel mérito prôprio, 

muito embora neste principio de temporada 

tenha sido o Benfica de Toronto quern de- 

notou uma maior desenvoltura, traduzida, 

inclusivamente, numa indubitavel maior fa- 

ciiidade de chegar ao golo, como facilmente 

se conciuiu depois dos dois jogos efectua- 

dos pela equipa “encarnada". 

Por motives de impossibilidade de 

utilizaçào do Estàdio Lamport, esta final To- 

ronto Supra Benfica, so é disputada no do- 

mingo, dia 16 do Maio, pelas 17 horas,jogo 

que terà, em jeito de “aquecimento” e às 15 

boras, o Woodbridge North York Astros, re- 

legados para a disputa do 3° e 4” lugares. 

No Sàbado, dia 15 de Maio, e tam- 

bém no Estàdio Lamport, às 15 horas, para 

os 7° e 8® lugares: CP Mississauga - Gil Vi- 

cente, e para o 4° e 5® iugares: 777 SC - Peni- 

che. 

dative para se passer umas horas nas ban- 

cadas do Estàdio Lamport, e, porisso, com 

uma assistência muito reduzida, o 777 SC a- 
cabou por bater o CP Mississauga por 3-1, 

com a equipa forasteira a marcar o primeiro 

golo quando estavam decorridos 13 minutes 

dejogo, porintermédio de Kevin Aives. 

Aos 30 minutes, foi Kevin Jones 

quern restabeleceu a iguaidade, para ser o 

mesmo Kevin Jones, aos 47 minutas quern 

colocou a equipa do 777 SC no comando do 

piacard. 

Aos 80 minutas, Mathew Marys fe- 

chou a contagem ao rubricar aqueie que sé- 

ria 0 ultimo goio do encontre. 

Resultado final. 3-1 para o 777 SC. 

0 Benfica dominou e desperdiçou 

inûmeras oportunidades de goio, e apanhou 

urn susto quando aos 35 minutas de jogo, 

depois de urn tiraço do meio da rua de Came- 

ron, Pedro Vieira ter sido batido pela pri- 

melra vez. Contudo, 3 minutas depois, FILI- 

PE SiLVA, depois de Jogada iniciada por Jo- 

sé Penacho, marcou o golo que daria o 1-1. 

Na segunda metade, mais con- 

cretamente aos 51 minutas, foi ALFORD JA- 

MES, de cabeça, quern colocou o Benfica na 

frente. 2-1. 

4os 63 minutas, Kadian Lecky 

(muito apagado, mas de repente acordou) 

isolou-se e rematou para o melhor slfio, co- 

locando o marcadorem 2-2. 

Aos 68 minutas José Penacho vol- 

tou a colocar o Benfica na posiçào de ven- 

cedor. 3-2. Para dois minutas depois Fre- 

derica Pereira arrumara questào com urn re- 

mate de fora da grande-àrea: 4-2. 

Contudo, ainda foi o Benfica quern 

tirou vantagem de uma incontestàvel su- 

premacy, para aos 82 minutas, por inter- 

media de Miies O'Connor chegar aos 5-2... e 

jà aos 89 minutas o Benfica ainda beneficiou 

de urn auto-goio do nûmero 17 dos antago- 

nistes, para se chegar ao termo do desafio 

corn 0 Benfica a vencerpor6-2. 

777 SC, 3 - CP MISSISSAUGA, 1. 

BENFICA, 6- 

Vi/OODBRIDGEITÀLIA,2. 

Em mais um dia ainda pouco convi- 

PENICHE,2 GILVICENTE,2 

(PENICHE GANHA 

NOS “PENALTIES”) 

TORONTO SUPRA, 1- 

NORTH YORK ASTROS, 0. 

'Atlantic RESTAUR/W4T um ^ 

Todos os jogos 
de futebol via satélite! 

:. JjiS .«à?. . 

Petiscos todos os dias! 
   Wi'WW « 

Karaoke às sextas-feiras 
Sàbado, 8 de Maio 
Às 9.30 horas: 
B. MUNICH- 

liV. BREMEN 
Às 10.00 horas: 
SOUTHAMPTON- 

À. VILLA 

As 16.00 horas: 
DALLAS■ 
LOS ANGELES 

Às 19.30 horas: 
WASHINGTON- 
COLUMBUS 

Domingo, 9 

As 11.00 horas: 
FULHAM-ARSENAL 
Às 13.30 horas: 

FC. PORTO- 
P. FERREIRA 
Às 17.00 horas: 

MONACO- 

MARSEILLE 
Às 18.00 horas: 

REAL MADRID- 

MAIORCA 
Quarta-feira, 12 
Às 14.55 horas: 

JUVENTUS - LAZIO 

1597 Dundas St. West junto a Brook 

Tel. 416-536-5142 

Guardados estavam para domingo 

os dois Jogos mais equilibrados do Torneio 

(até ao momenta). Se no primeiro o Toronto 

Supra, viu-se e desejou-se, para conseguir 

bater o North York Astros por 1-0, corn o uni- 

CO golo da contenda a ser marcado por Mike 

DeLuca, no segundo, foi précisa recorrer 

aos pontapés da marca da grande penali- 

dade para se encontrar um vencedor. 

O Peniche teve no Jovem David de 

Sousa a sua estreia como goleador, depois 

de aos 5 minutas Fernando Ramos, do GH 

Vicente, ter feito o marcador funcionar pela 

primeira vez. 

Aos 45 minutas, o GH Vicente vol- 

tou a comandarem numéros de golos, poro- 

bra e graça de Kenroy King, para aos 57 

minutas Ryan, restabelecer a Iguaidade, o 

que obrigou à execuçào dos pontapés da 

marca da grande penalidade, onde o Peni- 

che esteve mais certeiro e bateu o GH Vi- 

cente por 3-2. 

APARTAMENTOS EM PORTUGAL E EM TORONTO 
PORTUGAL 

PÔVOA DE VARZIM 

ALUGA-SE 
APARTAMENTO-T2 

MOBILADO 
COM GARAGEM 

$1.500.00/MÊS 
416-247-3936 

416-885-7319 

TORONTO 
LAWRENCE/ 
SCARLETT 

1 APARTAMENTO 
“BASEMENT” 
2 QUARTOS 
1 COZINHA 

1 CASA DE BANHO 
$750.00/MÊS 
416-885-7319 

TORONTO 
LAWRENCE/ 
SCARLETT 

1 APARTAMENTO 
“MAIN-FLOOR” 

AR CONDICIONADO 
EVACCUM CENTRAL 

LAVANDARIA 
$850.00/MÊS 
416-528-7383 

SE NECESSITA DE SEGURO 
FALE COM OS PKOFISSIONAIS DE 

LÜSO INSURANCE BROKERS LTD. 
A Division of Jones DesLauners & Firman Insurance Brokers Ltd. 

Representing most of the major insurance companies 

P SECaUROS EM TODDS OS RAMOS 

A RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
D • CASA • AUTOMÔVEL • MOBtLIÂRIO • BARCO • NEGÔCIO 
“ • VIDA • ACIDENTE • DOENÇA • HIPOTECA • ETC, ETC... 

^ DESCONTOS ESFECIAIS 
s 
E 
R 
V 
I 

AUTOMÔVEL - Condutores c/ 45 a 50 anos 5% de desconto 
AUTOMÔVEL - Condutores c/ + de 50 anos 10% de desconto 

AUTOMÔVEL - Teve Acidentes ou Multas? 

AUTOMÔVEL - Esta a pagar muito?... Venha falar connosco 

CASA - Casas novas e equipadas com alarme 30% de desconto 
CASA - Casas residenciais de uma so familia, renovadas 

e actualizadas 20% de descontO 

M 
Se reside em Mississauga, Oakville, Brampton, Concord, Ajax 
Richmond Hill, Pikering, Oshawa, COMPARE AS NOSSAS TABELAS 

L 
H 
O 

Se é Inquilino e reside num apartamento ou "flat" proteja os seus bens 
com uma apolice FALE CONNOSCO 

LUSO inSURAINCE BROKERS LTD. 
OFERECE-LHE MAIS DE TRINTA SOLUÇÔES 

ANTES DE RENOVAR 0 SEU SEGURO 1152COLLEGES! 

CONTACTE-NOS: (416) 534-8455 <3 Me^) 



"M
r 

Ufflaattematwa 
accmsiderarno 

501 Dundas Street West 
José 
Simôes 
Rosa 

Toronto - Ontorio - MSK1T6 
Teiefom:4wm-m5^ imm-mo 

Fax: 416-m-3567 

WAREHOUSE S SHOWROOM 

^Venda e instalaçâo de: 

r • Soalhos em madeira "Strip" e WJParquet" 
• Cerâmicas e Carpetes 

HA VALORES QUE DURAM SEMPRE 
1286 Dundas St. W. - Toronto • ON M6J 1X7 

Tel.: 416-588-7776 

Fax:416-588-0030 ^ 

1-888-633-1570 - 

www.montepiogeral.pt 

Serviço de itiformaçâo diària sobre: 
• Cambios, CA0/£UR & US/Eüft • Execy^âo de pagamentos em Portugal 
• Contas emigrante à fornecedores e credoras - 
• Contas domésticas • Produtos mutualistas » 
• Crédit» - * Administra^o de proprîedades : < 
• Investimentos em Portugal • Apoio à operaçôes de comerdo extern» ' 
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F. e. PORTO OF ORAMOl CORACM 
Um F.C. Porto de coraçào enorme e gestos tào lar- 

gos que poderiam abragaro mundo subiu esta noite o ultimo 

degrau de uma escadaria que a conduziu ao OHmpo dos deu- 

ses. Os mesmos deuses que o criaram e o celebraram portu- 

guês. Para nossa felicidade. Para felicidade de todo um pais 

que por uma vez pode deixar a sua condiçào modesta de 

cantinho à beira-marplantado e berrarque também é grande. 

Puxando de uma voz grossa e com sotaque do norte. 

A mesma MOZ que insiste em soltargritos do Ipiran- 

ga sucessivos, sublinhando a fibra dos homens que deram 

novos mundos ao mundo, sublinhando que podemos voltar 

a seros maiores entre os maiores. Sem medo doAdamastor 

anunciado, o F.C. Porto fez-se ao mar com toda a força e dei- 

xou 0 Corunha temeroso das prôprias ondas que criou. Os 

galegos sentiram-se desconfortàveis no pape/ de bicho 

mau. Falta-lhes a grandeza que o dragào tern. Quern duvidar 

que se atreva a levantar a mao. 

Comegarpordominar 

Foi uma entrada a todo o gas do F.C. Porto. Com ex- 

trema mobilidade no meio-campo os portistas foram conse- 

guindo ter a bo/a, foram apagando a chama da euforia de u- 

ma cidade como, dizem os prôprios, nunca se tinha visto, 

foram deixando o adversàrio mais longe da baliza de Baia e o 
coraçào maiorperante a expectativa de encurtar o caminho 

para Gelsenkirchen. Os tragos largos de Maniche davam flui- 

dez ao jogo, o talento rendilhado de Deco esburacava espa- 

gos no caminho para a area adversària. 

Faltava apenas profundidade para o quadro azul 

ser perfeito. 0 F.C. Porto dominava mas nao criava perigo. 

Esse haveria de chegarna segunda parte. Ser grande é tam- 

bém isto. É ser maduro. É ser inteligente. É ter capacidade 

para pensar com os ouvidos a ferver de tanto berro em cas- 

telhano. Os homens de Mourinho garantiam a posse de bola, 

esvaziavam o balào de euforia galega e partiam para o jogo 

com a sensaçào que sim, que eram melhores mesmo em ter- 

reno adversàrio. 

Para acabara ganhar 

Corn 0 pûbiico gaiego calado perante o vozeirào 

dos poucos portistas, o F.C. Porto entrou na segunda parte 

disposto a oferecerao jogo o que lhe faltou na primeira parte, 

profundidade. Derlei avisou o Corunha porduas vezes. Déco 

concretizou as ameagas quando sofreu uma falta para gran- 

de penalidade que Derlei concretizou corn toda a tranqui- 

lidade. Se hà uma definiçào de inferno, o brasileiro deve tê-la 

conhecido numa fracçào de segundos que demorou a rema- 

tar para a gloria. 

Mas estava destinado que este tinha de ser o dia do 

ninja. Os grandes feitos sô estào ao alcance dos herôis. 

A partir daqui o Corunha, que sô por uma vez tinha 

ameaçado a baliza de Baia - curiosamente na melhorocasiào 

de golo da primeira parte - acordou para o jogo e acordou pa- 

ra 0 sçnho. Carregou forte mas jà era tarde. Duas ocasiôes 

junto a baliza portista nào deram para fazer a curva no desti- 

no. Teve azar, e certo, mas fez por merece-la. Nào podia ga- 

nhar. Em nenhum dos dois jogos provou ser igual ao F.C. 

Porto. O futuro chama-se Gelsenkirchen. Quern alguma vez 

imaginou? 

Liga dos Campeôes: conheça o clube adversàrio do F.C. Porto na final 
As origens da Assiotiation Sportive 

de Monaco Football Club, o adversàrio do F. 
C. Porto na final da Llga dos Campeôes 
2003/04, remontam à primeira vintena de a- 
nos do século XX. A fundaçâo da Assotiation 
Sportive de Monaco Football data de 1 de A- 
gosto de 1919 no seguimento da fusâo de cinco 
agremiaçôes da zona do Principado mone- 
gasco e de Beausoleil. A sociedade Association 
Sportive de Monaco nasce em 23 de Agosto de 
1924 e absorve a AS Monaco Football que se 
torna a secçâo de futebol do clube monegasco. 
A época 1924/25 marca estreia do Monaco em 
jogos oficiais numa partida da Liga Sud-Est. 

Começando a subir de divisâo em 
divisâo regional, o clube que équipa de ver- 
melho-e-branco realiza o primeiro jogo como 
clube profissional em 3 de Setembro de 1933 
para a II Divisâo francesa. As tentativas para 
chegar ao principal escalâo sucedem-se, mas 
sem sucesso, apesar do crescimento do clube, 
que inaugura o Estàdio Louis II, em 23 de 
Abril de 1939. 

O pôs-ll Grande Guerra é marcado 
pela subida ao trooo monegasco do Principe 
Rainier III (que sucede ao avô, Principe Louis 
II). A partir de entâo, o Monaco passa a ser in- 

defectivelmente apoiado pela familia real. Se- 
ra, no entanto, sô na temporada 1953/54 que o 
clube de estrearâ na I Divisâo de França, de- 
pois de um investimento de 36 milhôes de (an- 
tigos) francos na época anterior. 

Em 1960/61, o Monaco estreia o a- 
ctual equipamento corn a camisola vermelha- 
e-branca na diagonal, sugestâo da princesa 
Grace, e sagra-se pela primeira vez campeâo 
de França. A época seguinte marca a primeira 
dobradinha dos monegascos. A década de 60 
deu o inicio à gloria, mas o seu final foi mar- 
cado pelo regresso à II Divisâo. 

Seguem-se tempos de alternância 
entre os dois principals escalôes para, finai- 
mente, se chegar ao Monaco dos tempos mo- 
dernos. Em 1977/78, os monegascos regres- 
sam de vez à I Divisâo corn jogadores como 
Delio Onnis e Jean-Luc Ettori. Na década de 
80, Manuel Amoros é o nome (que se tornarâ 
o) mais sonante, é inaugurado o novo Estàdio 
Louis II (época 1984/85) e chegam as pri- 
meiras estrelas internacionais, como os britâ- 
nicos Gienn Hoddle e Mark Hateley. 

É a entrada em cena no futebol in- 
ternacional e o começo da formaçâo de equi- 

TODOS OS JOGOS DE FUTEBOL 

Sàbado, 8 de Maio 
Às 16.00 boras; 
DALLAS- 
LOS ANGELES 
Às 19.30 horas: 
WASHINGTON- 
COLUMBUS 
Domingo, 9 
Às 13.30 horas: 
F.C. PORTO ■ 

P. FERREIRA 
Às 17.00 horas: 
MONACO■ 
MARSEILLE 
Às 18.00 horas: 
REAL MADRID - 
MAIORCA 
Quarta-feira, 12 
Às 14.55 horas: 
JUVENTUS ■ LAZIO 

às sextas e aos sâbados, mûsica ao vivo 

Atlantis 
"Restaurant 

1005 Bloor St. W. 
416 533 8120 

Humberto Godinho 
e Edite Pereira 

informam a 
Gomunidade que 

remodelaram a 
sua cozinha, servindo 

Almoços e Jantares 
todos os dias. 

“AGARRE" TODOS m 
Ve|a todo 0 futebol 

nacionale Internacional 
nas nossas salas corn 
écrans gigantes e 

a nossa 

cozinha tipîca 
portuguesa. 

att GIARY AVENUE 

SIQOt/SS 
SPORTS BAR • CAFE • RESTAURANT 

TEL.: (416) 588-9097 

pas de respeito com nomes como Djokaëff, 
Thuram, IGinsmann, Scifo ou Arsène Wen- 
ger. Este percurso ascendente conseguido na 
presidência (durante 28 anos) de Jean-Louis 
Campora esta agora a atingir o auge corn o seu 
sucessor em 2003, Pierre Savra, e com o trei- 
nador (desde 2001) Didier Deschamps, a ga- 
rantirem o apuramento para a final da Liga 
dos Campeôes. 

Isto apesar de, no final da tempo- 
rada passada, em que o Monaco terminou em 
segundo, o clube do Principado ter sido rele- 
gado para a II Divisâo devido aos problemas 
de insolvência financeira. Mas um apelo inter- 
posto e, depois, ganho e a garantia da regula- 
rizaçâo financeira recolocaram o clube no ca- 
minho ditado pela classificaçâo conseguida 
em campo. Quem diria... 

Palmarès do Monaco 

Campeonato de França: 

7 vitôrias (1960/61,62/63,77/78,81/- 
82,87/88,96/97 e 99/2000) 

Taça de França: 

5 vitôrias (1950/60, 62/63, 79/80, 84/ 

85 e 90/91) 

Sempre atento às flutuaçôes do mercado, 
informamos os nossos clientes, amigos e 
Gomunidade em Gérai, que ofereosmos o 

seguro "Air Flight Accident", gratuite. 

Oferecemos todo o apoio em réservas de 
Hotéis, Pousadas, Aluguer de Garros e 
Despacho de Gontentores. Estâmes 
ligados às melhores empresas do ramo. 

Tratamos de documentes nos 
Departamentos Ganadianos e Portugueses. 

Temos Notàrio Pûbiico para procuraçôes 
e reconhecimento de assinaturas. 

VENDEMOS TURISMO PARA TODO O MUNDO 
E SOMOS ESPEGIAUSTAS EM: 
INGOME TAX RETURN (PESSOAL) _ 

M TEMOS O ^ 

f*ROGRAMA 

VERÀO,^^ 

Ï*ARA PORTUG^ 
À VOSSA DlSf^ 

867 Dovercouri Rd. 
(ao norte da Bloor) 

Telefone para Brito ou Géu: 

(416) 516-7143/44/45 
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4H-6S8-1442 
Mauriet ùohea 

932SKClaithJe. yiiss* 

OD® ^aD®[r ^ 

NEW LEAFS SPORTS BAR 
VEJA TQBOS OS JOGOS M SUPER UGA 

ACnWAIOUUIOS DOS MEIRORES IfTISCOS 

mmmmiwmi 
1608 Mas Si WstI • Toronto • 647-43S4497 

INNOVATIVE 
FIKANOAL utl 

KEN STEIN, CFP 
Faitner 

75 The Dcmway Wesr, Suite 910, Ibconto, Ontario M3C 2E9 
Tel: <416) 447^84 • (416) 447-2739 • T<Jb (888) 647^730 

E-mail: kei^lcennvstetnjixim 
Manheref The Pnânk Gnmft 

'r--7CX\ ^ 

TOf*C*"0 U. * 

RETAIL 

uardo 

CHURRASQUEfRA 
(416) 654-7474 
(416) 654-2546 Take-Out 

1474 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ON M6N 1C7 
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OFFICIAL SUPPLIER OF PCSL 

FRANK 

RUSSO 

SSOISCOUNT OPTICAL 

TEAM UNIFORMS 
JACKETS, T-SHIRTS, CAPS 

CARRY/DUFFLE BAGS 
GOIFWEAR, DENIMS 
JACKETS, PREMIUMS 

PENS,NUGS,BAGS, ETC. 

905-755-1105 
Authentic@sympaUco.ca 

BaBjtrDhHon 

Shxaflom NQUMEFOSAL 
1312 Boor St met 

TSMMTO ^ 
TdU1GS2-7W7 IFOGALFTlt' 

SOSH»QuMn«m|f ^ ' 
ETOBICOKE TW 

T«U1M5>.722« iOFTCOIfB 
.IttiQuMnSLEait 

BitAHFTOM 
T«U0»4SM400 (ipàs} 

PCSL 

^Micaelense perde contra o Sào Paulo 

Esta disputada a segunda jornada do Campeo- 
nato da PCSL Portuguese Canadian Soccer League, com 
0 Sâo Paulo e o Açores Continente a destacarem-se, sen- 
do agora as ùnicas équipas que somam por triunfos os 
desafios disputados. 

Micaelense e Bigodes, que tinham ganham na 
jornada inaugural, perderam, desta feita, respectivamen- 

m 

te, perante o Sâo Paulo e o Sampedrense. 0 Café Kiosk e o 
Ideal de Brampton somaram os seus primeiros pontos, 
enquanto o Benfica de Brampton, com urn concludente 
triunfo por 8-0, passou para a terceira posiçâo, com 4 pon- 
tos, tantos como o Sampedrense que depois de ter empa- 

tado contra o Benfica de Brampton, conseguiu urn exce- 
lente triunfo frente ao Bigodes. 

SAMPEDRENSE, 4 BIGODES, 2. 
SÀ0PAUL0,2 MICAELENSE,! 
CAFÉ KIOSK, 1 ■ IDEAL DE BRAMPTON, 1. 
BENFICADE BRAMPTON, 8 PICO,0. 
AÇORES CONTINENTE, 3 - RABO DE PEIXE, 1. 

MELHORESMARCADORES 

OSVALDO MONIZ (MICAELENSE) - 4 GOLDS 
JOSÉ PENACHO (SAMPEDRENSE) - 3 GOLDS 

Classificaçâo 

1°-Sâo Paulo 
2°-Açores Continente 
3°- Benfica de Brampton 
4°-Sampedrense 
5°-Micaelense 
6°-Bigodes 
7"-Café Kiosk 
8°-ldealde Brampton 
9°-RabodePeixe 
10"-Pico 

.eJitSE 

w 

P 
6 
6 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
0 
0 

^^jjl^ntunes 

Isposol 
SANOS 

r:'*;fÇO DA AC 

COAIUNfDADE! 

FNASPORSmU/IS 
24 MORAS POgM 

561 Nairn Ave. 
Toronto, ON 

Tel: 416-781-2656 
cell: 416-706-1717 

6ont9Cte: 

Valdemifo 
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yyhs ÿiïmm BOSCH 

CANADA'S FAMOUS 

Geor^ Richards 
BIG & TALL MENSWEAR 

P©dlir® m 
jjï^GFD 

1970 Dondas Street East, Unit #7, Mississouga, ON L4X 2W7 
' Tel: (90S) 281 0131 

ATENÇÂO... Temos uma casa à venda Junto da Galleria 
Mall, separada de 1 lado, em tijolo, com 7*2 divisôes, 2 
cozinhas, 3 casas de banho, cave acabada, com safda 

para a rua. Casa em excelentes condiçôes. 
OPEN HOUSE Sàbado, 24 de Abril, 

dal às 4 boras da tarde. 
Telefone hoje mesmo para 

JOSÉ VIEIRA, 416-520-7136. 
SYMINGTON e WALLACE - Casa grande, separada, de 
2 pisos, com lote de 20 x 125 pés e tern garagem. Boas 

condiçôes. Tern 2 cozinhas e 2 Casas de Banho. 
Teiefone para 

JOSÉ ViEiRA, 416^520-7136. 
SYMINGTON e WALLACE - Casa Luxuosa. MuHo bem 
renovada, com 3 quartos de cama, sala de ester e de 
Jantarem conjunto. Armérios de cozinha novos e de 

boa qualidade. Cave ample e acabada. 
Telefone para JOSÉ VIBRA, 416-520-7136. 

ROGERS e WESTON RD. - Casa separada de 1 lado, de 
2 pisos. ARENAS $269.900.00. Com 3 quartos de cama, 

saia, casa de jantar, cozinha e cave acabada. 
Bonito quintai. Tem garagem. 

Teiefone para JOSÉ ViEiRA, 416-520-fl36. 
$239.900.00 - ST.CLAIR e CALEDONIA - Casa separada 
de 1 lado, de 2 pisos, corn 3 quartos de cama, sala de 

estar e de Jantar... E cozinha renovada.. 
Telefone para JOSÉ VIBRA, 416-520-7136. 

QUEEN e BROCK - temos 2 casas grandes e corn 
garagem. Telefone para JOSÉ VIEIRA, 416-520-7136. 

$199.900.00 - Bungalow separado, 
corn 3 quartos de cama,Jeitoso e corn garagem. 
TELEFONE PARA JOSE VIBRA, 416-520-7136. 

HD77 Ski! Circular 
Saw, 13.0amps, 
4,400rpm 

$219.00^"^ 

• F VS with 
10 FREE 7 lAE’ 
Duradrive Circular 
Saw Blades 

itiic Sound Inc. 
7>yruimic Service, ‘Dynamic ‘lyynamic Sound 

Disc Jockey Services. Sales, Rentals, Audio & Visual Set-Up 
• dmde 19 

Especializados em 

• O>ncertos 
■ C^samentos 

Cesar Ckxdeiro 
Joe Riz2xrto 

Tel: 905.264.0433 
www.dy^aiTàc-soufx3.com 

345 Husqvarna 18 
Chainsaw, 3.0hp 

$375.00* 
wbüi: suppitC-S 

"Enquanto houver 

. V " v*^>imentshardware.coin 
e-mail: femando(tt;iiive$tmeBtsluirdware.com 

“Stock” 

1194VSR Bosch 
1/2" Hammer 
Drill, 8.0amps 

' r Slim 

.. . lîlquJk 

T îîîachinc 

arboün 2(E8UM 

$945.00 
with FREE 

diamond blade 

MASTER TECHNICIAN 
AUTO REPAIR 

• Reparaçôes em carros 
domésticos e importados 

• Travoes • Tune-ups 
• Escapes para todos os modelas feitos 

©ElVE local por màquina especializada. 
• Agora a sua disposiçào alinhamento das 

4 rodas por sistema computorizado. 

(416) 652-8880 
1130 Davenport Rd. - Toronto 

G 'ÿ 
ONTARIO'S 

24 
HORAS 

EriBij'l'i'ài 
HomeLife/Cimerman 
Real Estate Ltd., Realtor-Member 

(416) 520-7136 
■ : / ■ vn 

Os';'’, ^ V 
(Sali-s Repi .'s. iitiitivcs) 
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FUTEBOL NOS AÇORES”" 
J)®i® SSIh7ii 

Operario vence Madalena no Pico 
CAMPEONATO NACIONAL DA 3^ DIVISÀO 
SÉRIE ACORES - 2’ FASE - 2003/2004: 

Terminou o Campeonato da Série Açores da III Divisao - 
Nacional de Futebol, com a vitôria do campeâo, Operario na ilha do 
Pico trente ao segundo classificado, FC Madalena por, (2-3), na ul- 

tima jornada da competiçâo. 0 Angrense por sua vez garantiu na 

derradeira ronda o 4° lugar na prova, com a vitôria trente ao vizinho 

Praiensepor(l-O). 
- GRUPO "A" - APURAMENTO DO CAMPEÂO: 
Resultados da 10^ e ultima iornada: 
S.C. Angrense, 1 - Sport Praiense, 0 
F.C. Madalena, 2 - Operario Desp., 3 

Folgou: Santiago F.C. 

CLASSIFICAÇÀO FINAL: 
L Equipas J V E D GM-GS Pts. 
rOPERÂRIODESP. 8 7 0 1 17-7 62 
2° F.C. MADALENA 8 4 2 2 13-11 46 
3° SANTIAGO F.C. 8 2 1 5 7-12 43 
4“ S.C. ANGRENSE 8 2 0 6 7-13 42 

5° SPORT PRAIENSE 8 3 1 4 9-10 39 
- Campeâo 2003/2004: Operario Desportivo. 

SÉRIE ACORES: GRUPO"B" - DESPROMOÇÀO: 

Mira Margoleou Boavista (4-0) 

A ultima jornada deste grupo de Despromoçâo, nada de 
novo trouxe a nao ser a goleada que o Mira Mar aplicou no Boavista 
das Flores (4-0), porque tudo ticou contirmado na penùltima jornada 
com a manutençâo do Velense e a descida da terceira equipa. Spor- 
ting Ideal, que perdeu em Sao Jorge com o Desportivo Velense (1 -0), 
e acompanha na descida aos regioais o Mira Mar e o Barreiro de Por- 

to Judeu. 
- GRUPO"B" - DESPROMOÇÀO: 
Resultados da 10° e liltima iornada: 

Mira Mar S.C., 4 - Boavista Flores, 0 
Desportivo Velense, 1 - Sporting Ideal, 0 
Folgou: S.C. Barreiro. 
CLASSIFICAÇÀO FINAL: 

L Equipas J V E D GM-GS Pts. 
1“BOAVISTAFLORES 8 5 0 3 12-11 41 
2° DESP. VELENSE 8 6 1 1 9-2 37 
3° SPORTING iDEAL 8 4 1 3 7-6 28 
4“ MIRA MAR S.C. 8 2 2 4 7-7 16 
5° S.C. BARREIRO 8 1 0 7 3-12 13 
- Foram despromovidos aos regionais: 
Sporting Ideal, Mira Mar e S.C. Barreiro. 

TACA PE SÀO MIGUEL (MEIAS-FINAIS): 

Capelense com urn pé na tinal... 

0 Capelense esta com urn pé na tinal da Taça de Sâo 
Miguel ao derrotar nas Capelas o Vitôria Clube do Pico da Pedra por, 
3-0, no jogo da primeira «mâo». Nos Arrites, o Âguia nâo conseguiu 
veneer o Desportivo de Rabo de Peixe ao empatar a uma bola, le- 
vando para o jogo da 2‘ «mâo», a decisâo de espectativa de quern ira 
chegar à tinal da competiçâo. 

1° Mâo das Meias-Finais - Resultados: 
ÂGUIA DESPORTIVO, 1 - G.D. RABO DE PEIXE, 1 
CAPELENSE F.C., 3 - VITÔRIA F. CLUBE, 0 

- Os logos da 2^<mâo» realizam-se (09-04-04): 
No Pico da Pedra: Vitôria F. Clube- Capelense F.C. 
Em Rabo de Peixe: G.D. Rabo Peixe - Âguia Desportivo 

TACAILHAGRACIOSA-Séniores-2003/04: 

Graciosa FC aproxima-se! 

- Disputou-se a 4^'jornada da Taça Ilha Graciosa, 
Resultados da 3‘ iornada: 
S.C. Maritimo, 2 - Mocidade Praiense, 1 
Sporting Guadalupe, 3 - Graciosa F.C., 1 

Resultados da 4° iornada: 
Mocidade Praiense, 1 - Graciosa F.C., 4 
S.C. Maritimo - Sporting Guadalupe (Adiado) 

CLASSIFICAÇÀO ACTUAL: 
LEauipas J V E D GM-S P 
1°SportingGuadalupe 3 3 0 0 11-4 9 
2“Graciosa F.CIube 4 2 11 9-7 7 
3» S.C. Maritimo 3 111 6-6 4 
4° Mocidade Praiense 4 0 0 4 4-13 0 
- Prôxima jornada (5°) a 8 e 9 de Maio. 
Sporting Guadalupe - Mocidade Praiense 
Graciosa F.C. - S.C. Maritimo 

TACA ILHATERCEIRA- (MEIASFINAIS) 

■■ OS LEÔES " e BOAVISTAAPURADOS PARAA FINAL 

SC "Os Leôes" e Boavista da Ribeirinha garantiram o al- 
mejado apuramento para a tinal da Taça Ilha Terceira de Séniores. A 

tormaçâo do Porto Judeu atastou o Maritimes de Sâo Mateus, ao 
passe que 0 grémio da Ribeirinha eliminou o Desportivo de Belém. 
Resultados da «2‘ mâo»: 
" OS LEÔES ", 3 - MARI'TIMOS S. MATEUS, 1 
DESPORTIVO de BELÉM, 1 - BOAVISTA RIB, 2 

Finaliste: "Os Leôes" Boavista 

TORNEIO DE APURAMENTO DO CAMPEÂO DAA.F.A.H. 

SC "OS LEÔES" CAMPEÂO DAAFAH 

- Corn a vitôria do Guadalupe em S. Jorge 

O Sporting Clube de Guadalupe bateu no passade 
domingo, em Sâo Jorge, o Maritime Velense por 4-3, em partida va- 
lida para a 5^ jornada do Torneio de Apuramento do Campeâo da AF 
AH. Corn este resultado surpresa, a equipa do Maritimo ticou deti- 
nitivamente arredado do titulo corn esta derrota em casa, trente à 
turma da Graciosa.ÉO Sporting Clube "Os Leôes" da ilha Terceira 
garantiu desde jà a conquista do titulo e, em simultâneo,Êo direito 
de représenter a Associaçâo de Futebol de Angra do Heroismo 
(AFAH) na prôxima ediçâo da Série Açores. A competiçâo termina 
este domingo, na Vila de Velas, corn o préllo Maritimo Velense - S.c. 
"Os Leôes" 

Resultado da 5° iornada: 
Maritimo Velense, 3 - Sporting Guadalupe, 4 
Folgou: S.C. "Os Leôes". 
CLASSIFICAÇÀO GERAL: 
LEquipas J V E D GM-S Pts. 
rS.C."OsLeôes" 3 3 0 0 11-0 9 
2° Maritimo Velense 3 1 0 2 4-7 3 
3° Sp. Guadalupe 4 1 0 3 4-12 3 

CAMPEÂO: SC "Os Leôes", sobe â Série Açores. 
- Prôxima jornada (6’) e ultima (09-05-04): 
F.C. Maritimo Velense - S.C. "Os Leôes" 
Folga: Sporting de Guadalupe. 

TEM PROBLEMAS 
COM OS DENTES? 
Consulte o seu 
Mecânico Dentista 

BENTES, 
MANUEL, D.D, 

Especialista em dentes artificials 
Membre da Associaçâo 
de Denturistas do Ontério 

DENTADURAS 
Complétas e Parciaîs +Consertos *Con$ultas Gratis* 

Horârio:seg.a sexta»10Am»6Pm;sébados 10a.m.-2p.m 

(416) 603-3532 
30 Âaos ito Mesmo Local Para o Servir 
 808 Dundas St. W. Toronto 

9r 

183 

Universal Workers Union 
Local 183 

1263 WILSON AVENUE, TORONTO, ON M3M 3G3 Tel: (416) 241-1183 Fax: (416) 241-9845 

NOS APOfAMOS 

AÇORES CONTINENTE SOCCERICL.UB 
1576 Dundas St. U/. 416-516-7799 

Fernando Homem •=; mbâdo, 8 de Maio 
Às 16.00 horas: 
DALLAS ■ 
LOS ANGELES 
Às 19.30 horas: 
WASHINGTON- 
COLUMBUS 
Domingo, 9 
Às 13.30 horas: 
F.C. PORTO ■ 

JOGOS NA TV 
P. FERREIRA 
Às 17.00 horas: 
MONACO- 
MARSEILLE 
Às 18.00 horas: 
REAL MADRID- 
MAIORCA 
Quarta-feira, 12 
Às 14.55 horas: 
JUVENTUS - LAZIO 
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10 coisas que 
andam a dar cabo 

do futebol 
Hà pequenas coisas que estâo a matar o futebol. 

Bom, matar talvez seja excessivo, mas é certo que pelo me- 
nos nâo Ihes fazem bem nenhum. Aqui vai uma lista das 
nossas embirraçôes, para começar. Prometemos voltar à 
carga. 

1- Os equipamentos fosforescentes dos arbitres 
italianos. Percebe-se a ideia de tirar alguma da carga sombria 
ao tradicional equipamento negro. Mas era bom que nâo 
caissemos no ridicule. 

2- Jogadores que tiram a camisola depois de marcar 
urn golo. Jà foi proibido, depois o lobby dos fotôgrafos/ca- 
meramen ajudou a legalizar a mania. Agora é proibido outra 
vez. Embirraçôes do International Board à parte, uma per- 
gunta; *o que é que querem dizer com esse gesto? Estâo com 

calor? Estâo fartos da sua equipa? Que é feito do bom e velho 
soco no ar? 

3- As barreiras deslizantes. Jà toda a gente sabe co- 
mo funciona. Pega-se em seis homens muito juntinhos, com 
as mâos a segurar nas joias da familia. 0 arbitre marca a dis- 
tância, e assim que vira costas começam os seis, com passi- 
nhos ridicules, a ganhar terrene. 0 rematador protesta, o 
bando dos seis recua dois passinhos e avança mais quatre. 
Sugestâo ao International Board: sempre que um jogador faz 
batota dévia ser obrigado a fazer barreira em todos os livres. 
Corn as mâos atràs das costas. 

4- Jogadores que usam bandoletes. Mais palavras 
para quê? 

5- A gaiola e o equipamento do quarto arbitre. Jà 
que é para cumprir um papel de funcionàrio püblico (anotar 
cartôes, fazer balancetes de substituiçôes, orçamentar os 
descentes de tempo) ao menos dêem-lhes um fato e gravata e 
uma secretària como deve ser. E deixem-nos sair às seis. 

6- Grandes pianos da cara dos jogadores depois de 
uma falta. Toda a gente sabe que eles estâo a insultar tudo o 
que mexa (àrbitro, adversàrio, püblico e inspectores das fi- 
nanças). Mas hà coisas que merecem serfeitas em total priva- 
cidade. Mesmo o Big Brother nâo punha câmaras na casa de 

banho... 
7- A falta de bigodes. Jà nâo pedimos o regresso 

dos gloriosos anos 70 em que todos os jogadores eram prati- 
camente obrigados a cultivar pilosidades no làbio superior. 
Mas um bigode por cada onze inicial parece-nos um minime 
muito razoàvel. 

8- Centrais corn diminutives no nome. Por razôes 
ôbvias. 

9- Jogos à sexta e à segunda-feira. Hà coisas sa- 
gradas, e toda a gente sabe que esses dias sâo para distribuir 
ou rebater piadas no emprego, em funçâo dos acontecimen- 
tos da jornada ou dos jogos que ai vêm. Nâo peçam às 
pessoas, ainda por cima, disponibilidade para ver futebol. 
Quase sempre mau. 

10- Cinco replays por golo. É a diferença entre o ero- 
tismo e a pornografia, entre a Marilyn Monroe e a Pamela An- 
derson, entre a obra-prima do mestre e a prima do mestre de 
obras. Jà repararam que desde que a moda começou, no 
Mundial do México, ficou dificil ver um golo que nâo tenha 
uma eventual irregularidade pelo meio? Dantes também era 
assim, mas ninguém dava por isso. E éramos todos muito 
maisfelizes. 

NOVAS INSTALAÇOES 
637 College - Suite 202 

LUIS BRANCO & ASSOCIATES 
CONSULTORES DE IMIGRAÇÂO 

PRESTAMOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÂO 
EM TODOS OS TIPOS DE PROCESSOS DE IMIGRAÇÂO 

CONS;ULT-AS^’'GR'ÂTJ'S-. 

637 College - Suite 202 

local 
|iara ic«va re^eiçao 

ro0to>val ex^aivto 

acom^axV eS 

dej[%cte%ei cle ^ortTigal? 

TAKE-OUT EAT-IN 

(416) 534-6808 
1330 Dundas Street West 

Toronto. ON M6J 1Y1 

Na vida, como nas finanças hâ muito que dizer quanto a clareza. 
Como poderei clarificar as vossas finanças? 

Victor Ferreira* 

Bus (416) 493-9560 

ext 2350 

Cell (416) 709-2716 

Q 
Maria Rita-Ferreira 

Bus (416) 493-9560 

ext 2351 

Pager (416) 376-5213 CLARICA 
Investment and insurance solutions • since 1870 

Seguros de Vida • Seguro de Medico-sociais • Seguro de Incapacidade (acidente & doença) • Seguros para Hipotecas e Négocias 
Segura de Doenças Graves • Pianos de Poupança e Pianos para a Reforma • Bénéficias para Empregados • Fundos Mûtuos (mutual funds)* 

Associado com Clarica Financial Services Inc. e *Clarica Investco Inc., transaccionista de Fundos Mutuos. 

e n i c h e 
Community Club of Toronto 

Tel.: (416) 536-7063 
1264 College St., Toronto, Ontario N6H1C2 

Jantar Convivio das Mâes 
Sabado, 1S de Maio, às 19 horas 

Our Lady of Croatia Hall 
#7 da Dufferin (|>erto da Dufferin Mail) 

Balle abrilhantado |ielo 
DJ Martins 

Apresentaçâo do Ritmo Jovem do Peniche 
Nâo-Sôcios:: $28 

Socios: $2S 
Crianças (até aos 12 anos):$1S 

Para mais informaçôes: 

416-536-7063 

(416) 530-1080 Ext. 216 

RE^KK 
Central Corp., REALTOR® 

Independently Owned and Operated 

Alvaro Ruivo 
Sales Representative 

1272 Dundas Street West 
Toronto, Ontario M6J 1X7 

Fax; (416) 530-4733 
Res: (905) 814-5941 

Pager: (416) 405-0879 
Mobile: (416) 816-4784 

$60.000.00 
NEGÔCIO PARA VENDA NA BLOOR 

ENTRE A DOVERCOURT E A DUFFERIN 
GIFT SHOP 

Para mais informaçôes, contacte ALVARO RUIVO 

APARTAMENTO NA AMOROSA-VIANA DO CASTELO 
T1 +1 A 300 metros da |»raia 

MOBILADO E COM ELECTRODOMÉSTICOS 
PRÉDIO COM DOIS ANOS. COMO NOVO. 

Para mais informaçôes, contacte ALVARO RUIVO 
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MAIS UM FELIZARDO! 

Terceiro Sorteio da Campanha 
de Futebol do bcobank 
premeia mais um cliente de Toronto. 

A Casa do Futebol Clube do Porto 
em Toronto, foi o local designado para mais 
um grandioso sorteio da Campanha de Fu- 
tebol a decorrer em todas as agências do 
bcpbank. Ditou a sorte que fosse o Sr. Jorge 
Conde, residente em Toronto e novo cliente 
do bcpbank, o mais recente contemplado 

com mais uma viagem a Portugal, desta 
feita a Lisboa e durante o Campeonato de 
Europa de Futebol que decorrerâ no proxi- 
mo mês de Junho em Portugal. A selecçâo 
do cupào vencedor, de entre as centenas de 
entradas enviadas até ao dia de ontem, cou- 
be ao Dr. Artur de Magalhàes, Consul-Geral 
de Portugal, em Toronto, por ocasiào da 
qualificaçâo, frente ao Deportivo da Coru- 
na, dos novos bi-campeôes nacionais para a 
Final daLigados Campeôes. 

O encontro de futebol, que susci- 
tou grande empolgamento por parte de to- 
dos os présentés e da Comunidade Portu- 
guesa em geral, serviu de pano de fiindo pa- 
ra mais uma tarde de confratemizaçào na 

Casa do Futebol Clube do Porto e celebra- 
çào da campanha de Futebol do bcpbank 
que continua a oferecer bolas de futebol e 
viagens a Portugal aos seus clientes. 

Todos os clientes que participaram 
neste sorteio, excepto o vencedor, estao au- 
tomaticamente habilitados a concorrer ao 
ultimo Grande Prémio, que inc lui mais uma 
viagem a Lisboa a tempo de assistir no ma- 
gnifico novo Estâdio da Luz em Lisboa, a 
umjogo intemacional. 

Va ainda hoje ao bcpbank e, por 
tempo limitado, habilite-se a ganhar uma 
viagem a Portugal durante o Campeonato 
da Europa de Futebol. E mais, se abrir uma 

conta, subscrever outros produtos ou trocar 
a sua cademeta por um conveniente extra- 
cto mensal, receberâ em troca prémios de 
futebol que o bcpbank tem exclusivamente 
para si, tais como; Bolas de Futebol Adidas, 
Camisolas Adidas, porta-chaves comemo- 
rativos e muito mais. 

O Futebol é realmente muito sim- 
ples: sembolanâohâjogo! 

Abra uma conta no bcpbank...e va 
buscar a sua! 

O MILÉNIO/STADIUM 
Às Sextas-feiras, 

bem pertinho de si! 

SOAiS 
1177827 ONTARIO LTD. 

INDUSTRIAL, COMERCIAL e RESIDENCIAL 

E(i(jai®[yi@A®B ii@©/SMa(gA® B 

Mailing Address: 
RO. Box 566, Station C 

Toronto, ON M6J 3P6 
Tel: (416) 588-3232 

Yard Office: 
1881 Dundas Street West 

Toronto, ON M6R 1W3 
Tel: (416) 588-3232 

1675bundas^t.W. 
416 534 3333 

S<ntéùte LLB.O. 

mm 
Mateus Rocha 

Sàbado, 8 de Maio 
J Âs 16.00 horas: 
0 DALLAS- 
G LOS ANGELES 
0 Às 19.30 horas: 
S WASHINGTON- 

COLUMBUS 
^ Domingo, 9 

Às 13.30 horas: 
î F.C. PORTO- 
1   

P. FERREIRA 
Às 17.00 horas: 
MONACO- 
MARSEILLE 
Às 18.00 horas: 
REAL MADRID- 
MAIORCA 
Quarta-feira, 12 
Às 14.55 horas: 
JUVENTUS - LAZIO 

Sempre que và a Lisboa, Porto, Ponta Delgada ou Faro 
Viaje corn o Profissionalismo, a segurança 
e o conforto corn que sempre sonhou.... com CL AOi e corn CL Accond 
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CLASSIF1CAÇÂO GM GS Pts 

9 

■ 

FC PORTO 

SPORTING 

BENFfCA 

NACIONAL. 

BRAGA 

MARlTIMO 

RIO AVE 

LEIRIA 

BOA VISTA 

MOREIRENSE 

BEIRA - MAR 

GIL VICENTE 

GUIMARAES 

ACADÉMICA 

BELENENSES 

ALVERCA 

P. FERREIRA 

AMADORA 

33 24 

33 22 

33 22 

33 16 

33 14 

33 12 

33 12 

33 11 

33 11 

33 11 

33 11 

33 9 

33 9 

33 10 

33 8 

33 10 

7 

4 

7 

6 

9 

12 

12 

2 

7 

4 

12 

10 

9 

9 

11 11 

11 11 

10 12 

8 14 

10 14 

10 14 

5 18 

10 15 

5 18 

33 

33 

8 4 

5 

21 

24 

60 

58 

62 

52 

34 

34 

42 

43 

30 

30 

36 

40 

31 

36 

35 

32 

26 

21 

18 

33 

28 

35 

38 

31 

33 

45 

30 

32 

42 

40 

38 

41 

52 

46 

Sy: 

70“ 

79 

70 

73 

53 

51 

48 

48 

44 

44 

43 

41 

37 

37 

35 

35 

35 

28 

17 

IIM 
QUADRO DE 

RESULTADOS 

AVES 

CHAVES 

ESTORIL PRAIA 

FELGUEiRAS 

FEIRENSE 

LEIXÔES 

MAIA 

MARCO 

NAVAL 1° OE MAIO 

OVARENSE 

PENAFIEL 

PORTIMONENSE 

SALGUEIROS 

SANTA CLARA 

SPORTING COVILHÂ 

UNIAO DA MADEIRA 

^ARZIM 

I/ITÔRIA DE SETOBAL 

3-2 

1-0 

1-1 

2-1 

3- 1 

4- 0 

1-0 

0-1 

3- 0 

4- 4 

1-4 

1-1 

1-0 

4-0 

3-0 

1-1 

1-3 

2-1 

0- 3 

0-1 

1- 1 

0-0 

1-0 

1-0 

1-1 

3-2 

0-1 

3-3 

6-0 

3-2 

0-0 

3-3 

2-1 

2-2 

2-0 

3-3 

0- 3 

2-2 

2- 3 

3- 1 

1- 1 

3-1 

0-1 

1-2 

0- 3 

0-1 

1- 3 

1-0 

2- 2 

1-0 

1-0 

2-0 

2-1 

0-0 

2-0 

0-1 

3-3 

2-1 

2-0 

0-0 

1-1 

0-1 

1-0 

1-0 

5-1 

2-1 

1-0 

2-1 

0-1 

2-2 

2-2 

2-2 

1-0 

2-2 

1-0 

1-1 

0-1 

2-2 

1-1 

1-2 

1-2 

1-1 

1-4 

3-0 

1-0 

1- 3 

2- 1 

0-1 

2-2 

1-1 

1-2 

3-1 

1-0 

3-4 

0-0 

1-1 

3-1 

1-2 

0-1 

2-2 

2- 3 

6-1 

3- 0 

2-0 

5-0 

1-0 

1-1 

3- 1 

1-1 

4- 2 

1-0 

3-2 

3-1 

34) 

2- 3 

2-1 

3- 0 

3-0 

2- 3 

2-0 

2-0 

1-1 

1-1 

0-1 

1-1 

1-1 

1-2 

3- 1 

1-0 

3-0 

2-0 

1-0 

4-0 

1-1 

0-3 

0-1 

1-2 

2-2 

1-1 

2-0 

1-0 

0-2 

2-2 

1-0 

3-0 

1-1 

1-1 

5-3 

4- 1 

2-1 

2-1 

2-0 

3-1 

1-2 

3-1 

2-0 

2-0 

0-2 

1-2 

2-2 

5- 2 

2-1 

1-0 

0-1 

2-0 

2-3 

2-0 

1-1 

2-2 

1-3 

1-0 

1-0 

3-1 

0-2 

0-2 

1-3 

1-1 

0-0 

2-1 

0-0 

0-0 

1- 3 

1-1 

2- 2 

1-0 

2-0 

0-0 

1-1 

3-0 

2-0 

2-0 

0-1 

0-1 

1-1 

3-2 

0- 3 

2-0 

1- 2 

1-0 

2-3 

1-0 IB 
1-0 1-0 

1- 2 3-2 

1-1 1-2 

1-1 2-1 

2- 0 3-2 

1-0 

3-1 

1-0 

2-0 

0-0 

1-2 

2- 4 

1-1 

2-2 

3- 1 

1-0 

3-0 

2-2 

m 
2-0 

1-1 

3-2 

1-0 

0-0 

1-0 

3-1 

3-1 

1-1 

3-1 

3-1 

2-1 

2-0 

3-0 

1-0 

2-1 

0-1 

3-3 

1-1 

2-1 

3-1 

2-1 

2-1 

2-0 

3-3 

1-1 

1-0 

2-2 

2-2 

1-0 

2-1 

3-1 

1-1 

0-0 

3-1 

■1 

1-0 

0-0 

0- 3 

0-1 

3- 3 

1- 0 

0-1 

1-2 

1-2 

1-1 

4- 1 

2-0 

1-1 

2-0 

2-0 

0-1 

0-1 

O/A BENTO’S TRAVEL SERVICES 

Pacotes Personalizados - Tarifas Aéreas - Cruzeiros - 
Tours - Campos De Golfe - Aluguer De Automôveis - 

Pacotes De Férias - Preparaçâo De Impostos - 
Contabîlidade - Acomodaçôes Em Hotéis - 

Viagens De Ultima Hora - Especiais De “Lua De Mel” 

Tel: (416) 588-2000 
„ Fax:(416)588-2258 

on.com 5ji@j,g||ngj ca 

2000 Dundas St. W., Toronto, ON M6R 1W6 
www.bentostoursinc.vacation.com 

BEIMTO'SAÊJTO S. 
TiRE CEMTRE LTD. 

Représentante dos pneus: 

e ainda dos pneus de excepcional qualidade e preqos especiais: 

KUMHO 
TIRES 

HAKKÜDK 

ESTAS tURCAS PSOPOSCIOXAMISE EXIEE 80,000 km e 120,000 km de ndegem 

JVAO SE ESOUEÇA.. 
Road 

Assistance 
APPROVED AUTO 
REPAIR SERVICES 

a sua segurança depands da 
qualÊdadE dos SBUS pnaus. 

Tel: (416) 533-2500 Fax; (416) SS8-5631 

2000 Ounda§ St. W., Toronto, OIV MER 1W6 
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2® DIVISAO “B” - NORTE 
RESULTADOS - 36® JORNADA 

Trofense 
Lixa 
Fafe 
Ermesinde 
Sandinenses 
Valdevez 
Pedras Rubras 
Infesta 
Caç. Taipas 

Bragança 
Freamunde 

0 Lousada 

Folgou: Leça 

Vilanovense 
F.C, Porto B 
Gondomar 
Vizela 
Paredes 
So. Braga B 

Maio 9 

2® DIVISAO “B” - CENTRO 

Trofense - Sp. Braga B 
Bragança - Lixa 

Freamunde - Fafe 
Leça - Ermesinde 

Vilanovense - Sandinenses 
F.C. Porto B - Valdevez 

Gondomar - Pedras Rubras 
Vizela - Infesta 

Paredes - Caç, Taipas 
Folga : Lousada 

RESULTADOS - 36® JORNADA 
Pampilhosa 
Caldas 
Fâtirha 
Sp. Pombal 
Ol. Balrro 
Esmoriz 
Estarreja 
Sp- Espinho 
Marinhense 
Ac. Viseu 

Sanjoanense 
Agueda 
Uniâo Lamas 
0!. Hospital 
Torreense 
Olivelrense 
Alehins 
Académica B 
Vilafranquense 
Portomosense 

Maio 9 
Pampilhosa - Portomosense 

Sanjoanense - Caldas 
Agueda - Fâtima 

Uniâo de Lamas - Sp. Pombal 
Ol. Hospital ~ Ol. Bairro 

Torreense - Esmoriz 
Olivelrense - Estarreja 
Alcains - Sp. Espinho 

Académica B - Marinhense 
Vilafranquense - Académico Viseu 

2® DIVISAO “B” - SUL 
RESULTADOS - 36® JORNADA 

Louietano 
Camacha 
Lusitania 
Santo Antônio 
Mafra 
Sporting B 
Barreirense 
Pontassolense 
Odivelas 
Farense 

Olhanense 
Vendas Novas 
Ribeira Brava 
Amora 
Oriental 
Maritime B 
U. Micaelense 
Pinhalnovense 
Sintrense 
O. Moscavide 

Maio 9 
Louietano -- O. Moscavide 

Olhanense - Camacha 
Vendas Novas - Lusitania 

Ribeira Brava - Santo Antônio 
Amora - Mafra 

Oriental - Sporting B 
Maritime B - Barreirense 

U. Micaelense - Pontassolense 
Pinhalnovense - Odivelas 

Sintrense - Farense 

2® DIVISAO B ZONA NORTE 
Pos. EQUIPAS Gm Gs 

1“ GONDOMAR 34 26 
2" D, SANDINENES 34 25 
3“ VIZELA 34 18 
4“ F.C. PORTO B 34 15 
5“ VALDEVEZ 34 13 
6= Sp. BRAGA B 34 15 
7“ TROFENSE 34 14 
8” INFESTA 34 14 
9“ FREAMUNDE 35 13 

10= LIXA 34 12 
11= LOUSADA 35 
12= PAREDES 34 
13= FAFE 34 
14= PEDRAS RUBRAS 34 
15= BRAGANÇA 34 
16= VILANOVENSE 34 
17= Caç. TAIPAS 34 
18= ERMESINDE 34 
19= LEÇA M 

5 
4 
10 
10 
12 
6 
9 
5 
7 
9 

11 
10 
9 
11 
9 
9 
8 
9 
5 

3 
5 
6 
9 
9 
13 
11 
15 
15 
13 

10 14 
13 
15 
6 
9 
7 
9 
5 
5 

11 
10 
17 
16 
18 
17 
20 
24 

66 
74 
53 
52 
41 
47 
48 
51 
53 
53 
45 
38 
33 
43 
42 
40 
43 
33 
36 

22 
30 
31 
30 
38 
45 
44 
46 
45 
47 
61 
38 
35 
58 
57 
53 
53 
55 
103 

2= DIVISAO B ZONA CENTRO 
Pos. EQUIPAS Gm Gs 

1= Sp, ESPINHO 
2= TORREENSE 
3= SANJOANENSE 
4“ ESMORIZ 
5= ACADÉMICO VISEU 
6= FATIMA 
7= CALDAS 
8= UNIÂO DE LAMAS 
9= OLIVEIRENSE 

10= VILAFRANQUENSE 
11= OLIVEIRA BAIRRO 
12= ALCAINS 
13= PAMPILHOSA 
14= ESTARREJA 
15= ACADÉMICA B 
16= AGUEDA 

17= PORTOMOSENSE 
18= Ol. HOSPITAL 
19= Sp, POMBAL 
20= MARINHENSE 

36 24 
36 21 
36 17 
36 16 
36 15 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

15 
15 
14 
13 
14 
10 
10 

6 
10 
9 
12 
10 
9 
7 
9 
12 
6 

6 
5 

10 
8 

11 
12 
14 
13 
11 
16 

15 11 
15 11 

36 11 
36 12 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

10 
9 
7 
8 
9 
9 

10 
5 
9 

11 
17 
13 
9 
8 

15 
19 
17 
16 
12 
15 
18 
19 

68 
53 
49 
51 
50 
53 
48 
51 
54 
48 
43 
49 
58 
48 
45 
38 
49 
36 
36 
31 

34 
22 
37 
40 
46 
53 
54 
42 
42 
45 
46 
53 
56 
54 
60 
59 
52 
58 
58 
47 

2= DIVISAO B ZONA SUL 
Pos. EQUIPAS Gm Gs 

OLHANENSE 
BARREIRENSE 

3= U. MICAELENSE 
4= CAMACHA 
5= O. MOSCAVIDE 
6= ODIVELAS 
7= MARlTIMO B 

LUSITÂNIA 
MAFRA 
ORIENTAL 
LOULETANO 
PONTASSOLENCE 
RIBEIRA BRAVA 

14= PILHALNOVENSE 
15= AMORA 
16= VENDAS NOVAS 
17= SPORTING B 
18= FARENSE 
19= SINTRENSE 
20= SANTO ANTÔNIO 

1 = 

2= 

8= 

9= 
10= 

11 = 

12= 

13= 

36 25 
36 23 
36 18 
36 17 
36 15 
36 17 
36 14 
36 14 
36 13 
36 12 
36 11 
35 10 
36 11 

7 
7 
11 
10 
13 
7 
9 
7 
9 
11 
14 
15 
11 

4 
6 
7 
9 
8 
12 
13 
15 
14 
13 
11 
10 
14 

36 
36 

11 
11 

10 15 

36 10 
36 8 
36 10 
36 
35 

7 
8 
13 
7 

11 
7 

18 
18 
15 
19 
18 
23 

74 
53 
38 
53 
44 
48 
57 
49 
48 
44 
40 
55. 
32 
28 
43 
33 
48 
37 
39 
34 

28 
26 
24 
41 
32 
43 
49 
49 
49 
44 
35 
51 
40 
45 
59 
50 
55 
56 
58 
73 

Scolari fala da selecçâo 
«Hâ momentos em que fico 
de cabelo em pé» 

Luiz Felipe Scolari, seleccionador nacio- 
nal, assumiu que os ùltimos resultados da e- 
quipa das quinas nào foram naturals. Em en- 
trevista ao site «Lance» o treinador brasi- 
leiro confessou estar preocupado, mas ga- 
rantiu que as coisas podem mudar mal ter- 
minem os campeonatos. 

«Esses resultados nào sâo naturals e me preocupam. 
A gente joga para ganhar sempre, nào so para fazer um treino», 
assumiu Scolari. «Quando acontece a derrota, ela da-te a sen- 
saçâo de que a coisa nào esta boa. Tern momentos em que ficou 
de cabelo em pé», disse. 

Questionado sobre se acha que consegue corrigir os 
problemas da selecçâo, Scolari nào hésita na resposta. «Acho 
que sim. A exigêneia dos clubes faz com que o atleta nào tenha 
uma entrega total, uma maior participaçào nesses amistosos. A 
partir do momento em que eles forem chamados para o estagio 
final, a situaçào muda», assegurou. 

O seleccionador nacional falou também das di- 
ferenças que encontrou em Portugal. «A selecçâo brasileira 
tern uma disponibilidade maior de atletas. Portu-gal tern 
menos atletas com qualidade parecida», referiu, juntando a 
isso a questao emocional. «0 sul-americano, principalmente o 
brasileiro, é mais tranquilo para trabalhar o aspecto emocional. 
O Europeu é mais frio», afirmou. 

Sobre o seu futuro, Scolari disse que quer continuar 
pela Europa por «mais très ou quatro anos», mas logo acres- 
centou que existem outras opçôes. Teve «dois convites de ou- 
tras selecçôes, nào da Europa» e uma hipôtese no Brasil. «Jâ fi- 
ve uma sondagem de um grande clube para voltar dentro de um 
projecto bem intéressante. Se tiver um projecto parecido corn o 
que tinhano Palmeiras, posso voltan>, declarou, acrescentando 
ainda que nunca descarta a selecçâo brasileira. 

Jogadores do F.C. Porto 
falham primeira semana do estâgio de Ôbidos 

Os jogadores do F.C. Porto vâo falhar a primeira 
semana do estâgio da Selecçâo Nacional em Ôbidos, depois de 
garantido o apuramento para a final da Liga dos Campeôes. A 
concentraçào dos jogadores no concelho do centro do pals val 
ter lugar a 20 deste mês e o jogo de Gelsenkirchen realiza-se 
sels dias depois. O estâgio de Ôbidos, de preparaçâo para o Eu- 
ro 2004, termina no dia 1, ou seja, os portistas apenas deverâo 
integrar os trabalhos durante seis dias. Os AA seguem no dia 
seguinte, data em que se inicia a segunda parte do estâgio, para 
a Academia do Sporting, em Alcochete. 

«Jogo corn a Grécia é o mais importante», 
. dizEusébio 

Eusébio e Bobby Charlton encontraram-se no Cen- 
tro de Congresses do Estoril no âmbito do Laureus World 
Sports Awards que Portugal val acolher. Sem fazerem pro- 
gnôsticos sobre os atletas que irâo receber os chamados «Ôs- 
cares» do Desporto, as duas glorias do Campeonato do Mundo 
de 1966 voltaram a reviver os momentos marcantes do Mon- 
dial de Inglaterra e abriram mais o jogo em relaçâo ao Euro 
2004, como jogador português a destacar a importâneia da 
estreia portuguesa. «O primeiro jogo, contra a Grécia, é o mais 
importante para a nossa caminhada, referiu Eusébio, que nâo 
quis apontar um jogador para ser o melhor do Europeu, pois «é 
muito dificil escolher um», mas nâo deixou de destacar «Figo e 
Fernando Coûte» como sens «herdeiros» na Seçlecçâo Naci- 
onal. Bobby Charlton declarou que Figo «é um dos melhores 
jogadores mundiais» e que «as suas exibiçôes sâo emeiais para 
o sucessso de Portugal», selecçâo que estâ, como a Inglaterra, 
entre o lote dos sens favorites, que incluem metade dos 
participantes, como a França, a Espanha, a Itâlia, Alemanha, a 
R. Checa e a Holanda. 

A Inglaterra é apresentada por Charlton, contudo, 
corn algumas reticências: «Temos o Rio Ferdinand suspense e 
algumas lesôes. Nâo sei o que esperar da Inglaterra.» 

PÛfiTUOâi 

BEIRA MAR 
SOCCER ACADEMY 

Os responsâveis pela Beira Mar Soccer Aca- 
demy informam a Comunidade que aceitam inscri- 
çôes de futebolistas de palmo-e-meio, para serem trei- 
nados por ex-futebolistas profissionais de Portugal, o 
que significa que os jovens, com idades compreendi- 
das entre os 9 e os 14 anos, vâo aprender a praticar o 
Desporto Rei corn alguns dos melhores Professores da 
nossa Comunidade. 

Para o efeito, todos quantos quiserem fazer 
parte das équipas de Sub-9 a Sub-14 da Beira Mar 
Soccer Academy, mais nâo têm que fazer do que liga- 
rem para 416-347-6079. 

Os Sub-10 podem contactar RUI ROCHA 
pelo Tel. 416-347-6079; os Sub-13, devem telefonar 
para Octâvio Carvalho: 416-399-0819; e os Sub-15, 
devem ligar para o Mario: 416-570-6811. 

FECHÂMOS MINSTÀIAÇÔËS NA OOVERCOURT RD. 

AGORA ESTAMOS MO 
830 ROWMTREE DAIRY RD. 

UNIT 13, VAUGHN, ON - L4L 5V2 
VISlTE-NOS NO www.Blyinplctrophies.eom 

. TEL 416-535-9555 e 905-856-5599 

Excelentes condiçôes para melhor o servir 

28 Howard PorkAvenMC 
Toronto - Ontario - M6R1V5 

î De 2^ às 6^ das 8h às 19h. Aos Sâbados das 8h às 13h. 

miTO 

Venham provar os maravilhosos petiscos ao mesmo ^ 
tempo que acompanham os jogos da RTP-î, SPORT-TV e SIC. 
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3“ DIVISAO SERIE ‘ 
RESULTADOS 32* JORNADA Maio 9 

Aliados 1 
S. Pedro Cova 3 
Vila Real 3 
Ribeirao 3 
Pedrouços 0 
P. Brandâo 1 
Moncorvo 4 
Fiâes 4 
Cinfàes 1 

2 Rio Tinto 
1 Nogueirense 
1 Rebordosa 
0 Oliveirense 
2 Canelas Gaia 
1 Lourosa 
0 Régua 

Tirsense 
Famalicâo 

Aliados - Famalicâo 
Rio Tinto - S. Pedro Cova 
Nogueirense - Vila Real 

Rebordosa - Ribeirâo 
Oliveirense - Pedrouços 

Canelas - Paços Brandâo 
Lourosa - Moncorvo 

Régua - Fiâes 
Tirsense - Cinfâes 

3’ DIVISAO SERIE 
RESULTADOS 32’ JORNADA 

‘E” 
Maio 9 

Portosantense 2 
Sacavenense ■ 0 
Lou res 5 
Santana 3 
Montijo 2 
Malveira 1 
Carregado 3 
1“Dezembro 3 
Casa Pia 2 

3 O Elvas 
0 Câmara Lobos 
0 Vialonga 
1 Benavilense 
1 Alcochetense 
0 Real 
2 Machico 
0 Santacruzense 
1 Benfica B 

Portosantense - Benfica B 
O Elvas - Sacavenense 
Câmara Lobos - Loures 

Vialonga - Santana 
Benavilense - Montijo 

Alcochetense - Malveira 
Real - Carregado 

Machico -1’ Dezembro 
Santacruzense - Casa Pia 

3’ DIVISAO SERIE “C” 
RESULTADOS 32" JORNADA Maio 9 

Mangualde 2 
Sâo Joâo Ver 0 
U. Coimbra 2 
Social Lamas 3 
Arouca 2 
P. Castelo 2 
Milhoeirense 1 
F. Algodres 5 
Sétâo 2 

4 Anadia 
2 Arrifanense 
3 Cesarense 
1 Aguiar Beira 
3 Valecambrense 
0 Santa Comba 
2 Gafanha 
2 Tocha 
2 Tourizense 

Mangualde - Tourizense 
Anadia - Sâo Joâo Ver 

Arrifanense - U, Coimbra 
Cesarense - Social Lamas 

Aguiar Beira - Arouca 
Valecambrense - P. Castelo 
Santa Comba - Milhoeirense 

Gafanha - F. Algodres 
Tocha - Sâtâo 

RESULTADOS 
3’ DIVISAO SERIE 

32’ JORNADA 
“F” 

Mato 9 
Seixal 0 
Desp. Beja 4 
Messinenses 1 
U. Santiago 5 
Almansilense 4 
Atlético 1 
Beira-Mar 3 
Sesimbra 3 
Imortal 2 

2 Juv. Evora 
1 Monte Trigo 
2 Lusitano VRSA 
1 Fabril Barreiro 
2 Quarteirense 
1 Vasco Gama 
2 Silves 
0 Moura 
1 Esp. Lagos 

Seixal - Esp. Lagos 
Juv. Évora - Desp. Beja 

Monte Trigo - Messinenses 
Lusitano VR - U. Santiago 

Fabril barreiro - Almansilense 
Quarteirense - Atlético 

Vasco Gama - Beira Mar 
Silves - Sesimbra 

  Moura - Imortal 

Mirandela 
Esposende 
Ponte Barca 
Maria Fonte 
Vianense 
Joane 
Valenciano 
Santa Maria 
Ronfe 

2 Cabeceirense 
0 Monçâo 
0 Cerveira 
2 Sandinenses 
1 Montalegre 
2 Amares 
3 Vilaverdense 
1 Rebordelo 
1 Valpaços 

Mirandela - Valpaços 
Cabeceirense - Esposende 

Monçâo - Ponte Barca 
Cerveira - Maria Fonte 

Sandinenses - Vianense 
Montalegre - Joane 

Amares - Valenciano 
Vilaverdense - Santa Maria 

Rebordelo - Ronfe 
3’ DIVISAO SERIE 

RESULTADOS 32’ JORNADA 
“D” 

Maio 9 
U. Almeirim 1 
Sertanense 2 
Aiqueidâo 0 
B.C. Branco 1 
Lourinhanense 4 
Gin. Alcobaça 1 
Riachense 2 
Peniche 1 
Mirense 1 

3 Bidoeirense 
1 Idanhense 
0 Torres Novas 
1 Abrantes 
0 Beneditense 
0 Sourense 
0 Caranguejelra 
1 Rio Maior 
1 Fazendense 

U. Almeirim - Fazendense 
Bidoeirense - Sertanense 

Idanhense - Aiqueidâo 
Torres Novas - B.C. Branco 
Abrantes - Lourinhanense 

Beneditense - Gin. Alcobaça 
Sourense - Riachense 

Caranguejeira - Peniche 
Rio Maior - Mirense 

3’ DIVISAO SERIE “A’ 
RESULTADOS 32’ JORNADA Maio 9 

M * 

YORK CHICKEN 
WHOLESALE LTD._/,_ 

Servindo institiiiçôes, hotéis, restaurantes, 

^ supermercados, bares e churrasqueiras. 

116 RYDiNG AVE. - TORONTO 4t6 747 60791 

SP#RTS & SNACK BAI 
636 VAU6HAN RD 

416 653 3122 

ayi..ACASii! 
1274 Dundas Street West - Toronto - Ontario^M^^ 

Exija Sata International voce merece. 

PRTUGAL 
l'NTERNACIONrAL- ^ 

TOOS DIARIOS DE TORON JO 
îAu CQI^-A^A EXPRESS 

SÈU AGENT^^TO^SèCNÉl. 

3’DIVISÀO SÉRIE “A” 
Pos EQUIPAS 

CLASSIFICAÇAO 
J V E D Gm Gs 

3*DIVISÀO SÉRIE “B” 
Pos EQUIPAS 

CLASSIFICAÇÀO 
J V E D Gm Gs Pts 

3’DIVISAO SÉRIE “C” 
Pos EQUIPAS 

CLASSIFICAÇAO 
J V E D Gm 

1* VALENCIANO 
2’ VILAVERDENSE 
3’ JOANE 
4’ MONÇÂO 
5’ SANTA MARIA 
6’ VIANENSE 
7’ MIRANDELA 
8’ SANDINENSES 
9’ CABECEIRENSE 

10’ ESPOSENDE 
11’ VALPAÇOS 
12’ MARIA DA FONTE 
13’ CERVEIRA 
14’ PONTE BARCA 
15’ MONTALEGRE 
16’ AMARES 
17’ RONFE 
18’ REBORDELO 

3’DIVISÀO SÉRIE “D” 

68 
42 
57 
49 
43 
46 
46 
31 
41 
44 
42 
38 
45 
25 
36 
38 
34 
30 

RIBEIRÂO 32 20 9 3 
2’ FIÂES 32 19 8 5 
3’ ALIADOS 32 17 7 8 
4’ SÂO PEDRO COVA 32 15 6 11 
5’ RIO TINTO 32 13 11 8 
6’ CANELAS DE GAIA 32 14 8 10 
7’ VILA REAL 32 13 8 11 
8’ FAMALICÂO 32 14 4 13 
9’ MONCORVO 32 13 6 13 

10’ REBORDOSA 32 12 9 11 
11’ PEDROUÇOS 32 13 5 14 
12’ TIRSENSE 32 13 4 15 
13’ OLIVEIRENSE 32 13 3 16 
14’ CINFÂES 32 11 8 13 
15’ LOUROSA 32 11 7 14 
16’ NOGUEIRENSE 32 8 6 18 
17’ PAÇOS BRANDÂO 32 6 7 19 
18’ RÉGUA 32 2 5 25 

1’ PENAL VA CASTELO 32 20 8 
2’ TOURIZENSE 32 16 11 
3’ CESARENSE 32 16 10 
4’ ANADIA 32 16 8 
5’ MILHOEIRENSE 32 14 5 
6* VALECAMBRENSE 
7’ GAFANHA 
8’ SOCIAL LAMAS 32 12 8 12 
9’ TOCHA 32 12 6 14 

10’ UNIÂO DE COIMBRA 32 10 11 
11’ SÂO JOÂO VER 32 11 6 
12’ SANTA COMBA 
13’ ARRIFANENSE 
14’ SÂTÂO 
15’ FORNOS ALGODRES 
16’ AROUCA 
17’ MANGUALDE 31 6 
18’ AGUIAR DA BEIRA 32 7 

Pos EQUIPAS 
CLASSIFICAÇÀO 

J V E D Gm Gs 
3’DIVISÂO SÉRIE “E” 
Pos EQUIPAS 

CLASSIFICAÇAO 
J V E D Gm Gs Pts 

3’DIVISAO SÉRIE "F” 
Pos EQUIPAS 

CLASSIFICAÇÀO 
J V E D Gm 

1’ BENF. C. BRANCO 32 19 11 2 57 18 68 
2’ ABRANTES 32 20 7 5 76 30 67 
3’ RIO MAIOR 32 19 7 6 64 37 64 
4’ PENICHE 32 19 6 7 52 24 63 
5’ TORRES NOVAS 32 19 4 9 66 48 61 
6’ SOURENSE 32 18 6 8 62 37 60 
7’ LOURINHANENSE 32 15 9 8 48 35 54 
8’ RIACHENSE 32 13 10 9 43 33 49 
9’ IDANHENSE 32 13 8 11 45 43 47 

10’ FAZENDENSE 32 12 8 12 51 44 44 
11’ CARANGUEJEIRA 32 11 9 12 49 41 42 
12’ BIDOEIRENSE 32 11 5 16 45 45 38 
13’ BENEDITENSE 32 9 10 13 44 51 37 
14’ GIN. ALCOBAÇA 32 8 5 19 25 51 29 
15’ SERTANENSE 32 6 7 19 27 59 25 
16’ ALQUEIDÂO 32 6 4 22 25 66 22 
17’ MIRENSE 32 4 8 20 26 74 20 
16’ U. ALMEIRIM 32 3 2 27 23 92 11 

1’ CASA PIA 32 22 6 4 
2’ PORTOSANTENSE 32 18 9 5 
3’ LOURES 32 17 9 6 
4’ CÂMARA DE LOBOS 32 14 11 7 
5’ 1 ° DEZEMBRO 32 14 10 8 
6’ BENFICA B 32 14 9 9 
7’ O ELVAS 32 15 4 13 
8’ MONTIJO 32 12 10 10 
9’ REAL 32 12 9 11 

VIALONGA 32 13 4 15 
CARREGADO 32 12 

12’ SANTANA 32 11 
13’ MACHICO 32 10 
14* MALVEIRA 32 8 
15’ ALCOCHETENSE 32 10 
16’ SANTACRUZENSE 32 7 
17’ SACAVENENSE 32 6 6 20 
18’ BENAVILENSE 32 3 2 27 

10’ 
11’ 

r ATLéTICO 32 20 10 2 51 19 70 
2’ VASCO DA GAMA 32 18 9 5 49 27 63 
3’ IMORTAL 32 17 10 5 55 30 61 
4’ LUSITANO VRSA 32 15 8 9 57 37 53 
5’ BEIRA MAR ALGARVE 32 13 9 10 50 44 48 
6’ Desp. BEJA 32 12 10 10 40 46 46 
7’ SESIMBRA 32 13 7 12 48 38 46 
8» MESSINENSES 32 12 9 11 52 46 45 
9’ SILVES 32 12 9 11 47 42 45 

10’ U. SANTIAGO 32 11 11 10 33 28 44 
11’ SEIXAL 32 12 8 12 55 47 44 
12’ Juv. ÉVORA 32 10 12 10 38 35 42 
13’ ALMANCILENSE 32 11 8 13 42 44 41 
14’ MOURA 32 9 12 11 35 42 39 
15’ FABRIL BARREIRO 32 9 6 17 37 53 33 
16’ MONTE TRIGO 32 7 5 20 35 80 26 
17» QUARTEIRENSE 32 6 6 20 30 55 24 
18’ Esp. LAGOS 32 4 5 23 45 85 17 



^^yÆLMENTE 
\^P^TRADASEPARADi 
IAVERPARA...QUERERÜ! 

Lote de 25 x 112 pes 
5 divisées, 2 quartos de cama 

cave acabada corn entrada privada 
corn linha e garagem por très 

CHAMEJÂ... 

7 a 13 de Maio de 2004 STAD1UM.../Î5 SEXTAS-FEIRAS...BEM PERTINHO DE SI! 
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JOHN MARQUES 
OFFICE: 416-656-3500 

CELL: 416-821-6469 
PORQUÊ PAGAR RENDA? 

O 
«t 
O 

DUFFERIN e LAWRENCE 
Lote de 50’ x 120’ 

CASA ESPECTACULAR TOTALMENTE RENOVADA 
COM MATERIAIS DE GRANDE QUALIDADE 

MODERNA - 7 DIVISÔES - 4 QUARTOS DE DORMIR 
3 CASAS DE BANHO ... CONTACTE-NOS! 

m Caledonia a norte da Eglinton 
Linda casa, em excelentes 

condiçôes, corn 3 quartos de dormir, 
cozinha moderna, cave acabada 

om entrada separada. Drive-way privado. 
Lote de 35 X110 pés. Pedem $299.900.00 

FERHANOO SANTOS 
OFFICE: 416-656-3500 
CELL: 416-825-2209 

RBC 
Royal Bank 

Se précisa de informaçôes 
sobre Hipotecas (Morgages) 
...ou nâo esté satisfeito corn 
a sua actual Hipoteca... Ou 
se nécessita de fazer 
renovaçôes... Contacte comigo! 

(J.C.) Juan Carios Orellana 
Account Manager, Residential Mortgages 

Royal Bank of Canada 

juancarlos.oreliana@rbc.com 

Tel; 903-825-2484 
Cell: 418-209-2924 
Fax: 905-325-2721 

dormir 

BLOORE 
*Casa Nova* 

Corn 
3 

_ entrada privada 
<^;;:;!.iifeno (lote) 30x127 pés 

Garagem dupla - Nâo perça esta iindissima casa, 

CASAS NOVAS-2JOOPÉSQyMDOS 
Sdivisôes-Aijuaftosdedoiir 

3 casas de Mo-CoziÉ moderna 
Cave corn enlradap[ivada'Lole25’xiW 

NÂOPERCAESIAOPORÎliDADE 

$279.900.00 
CASA COM GRANDE POTENCIAL DE INVESTIMENTO 

Casa em tijolo sélido. Entradas separadas. 

Cave alta corn châo de madeira. 

6+2 divisées. 3 quartos-de-cama. 2 Casas-de-banho. 

Muito bem localizada, na Caiedonia corn a Eglinton. 

*** ZONA CENTRAL*** 

***CASALUXU0SA*** 

* INTERIOR ULTRA MODERNO 

*2COZINHAS,2CASASDEBANHO 

* CAVE ACABADA COM ENTRADA PRIVADA 

* QUINTAL GRANDE COM GARAGEM 

VENHAVER.. 

*** UNDO BUNGALOW*** 
*5 GRANDE DIVISÔE 
*CHAO DE 

*C0ZINH 

ANTOHIO J. PimmA 
A CONSULTA QUE RESULTA! 

Www.antoniop.com 

Office: 416-656-3500 
Cell: 416-505-9040 

*** UNDO BUNGALOW*** 
* Dufferin e Rogers * 

*$259.900.00* 

Symington e Dupont 
Pedem $310.000.00 

Excelente oportunidade 
para uma familia. 

Prédio comercial, corn Sports Bar 
e corn licença de “liquor”. 
Apartamento no 2° andar, 
corn 3 quartos de dormir. 

Em muito boas condiçôes, 
corn garagem, e muito 

parque de estacionamento. 

KESTM 

LAWRENCE E DUFFERIN *** 

SA COM EXCELENTE 
UÇAO DE 3 APART 

LIRA MODERNO 
AS, ESCADAS E CAP^^ ^ 

ITODOS OS APARTi 
ESTACION 

EMUi 

Y^VADOS 
PARQUET 

ODA EM “OAK” 

M “LAUNDRY” PRIVADO 
OVFRENTE PARA 2 CARROS 

AIS....VENHAVER!!! 
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m 

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

2002 Brussels - EuroMarket Award 2002 for Outstanding Business 

Performances and Managerial Achievements while Adapting 
International Standards 

2002 Paris- International Platinum Star Award for World Quality 

Commitment 

2003 Geneva - International Diamond Star Award for Quality 

2003 London- International Quality Diamond Crown Award 

^e0/à/€Û'a 
HAIR CARE SYSTEMS ®TM 

Produtos Naturals. Resultados Sensacionais! MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

l^iRCA MAIS TEM|>QlMAnQUi MNQA II0Ji A SUA CONSULTAI 
De Oliveira 

Skin Care Systems 
SOFRE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçâol 
‘PsorlasB -Bolhas 
•Eczama •Rasàeaa 
•Harpas-lôstar 
•Escarlaçêas 
•FarÊPas nas làhlas 
•Âcaa •Marrugas 
’Dascalaraçâa Pa gala 

•QualmaPuras 
•MarPIPalas Pa aPalhas a lasactas 
•Pala camichasa, saca a ascamasa 
•Datas articuÊaras a muscularas 
•Pé Pa atlata 
•FurùacuÊas 
•Cartas a arranhâas 

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

De Oliveira 
Hair Care Systems 

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

De Oliveira pode ajuda-lo! 
•Quedaile 

canelo 
•Seborreia 
•Psonase 
•Caspa 

Proporcionamos alimentaç&o, nutrientes, puriBcadores e 
estimulantes para revitalizar o cotwo cabeludo e cabelo. 

Antes 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 
Toronto, On M^ 1B4 
www.deoliveirasystems.com 
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ACJIPO apresentou o programa 
da 17* Semana de Pertugal 
Na passada Quinta-Feira na conhecida 
Casa Abril, foi apresentado à 
Comunicaçâo Social e a todas as organi- 
zaçôes e patrocinadores, o programa da 
17“ Semana de Portugal, pela ACAPO. 
O présidente da Acapo José Eustâquio, 
apresentou o vasto programa, onde este 
ano as comemoraçôes inserem, a nivel de 
desporto, a équipa do Boavista da Super 
Liga de Futebol de Portugal, grupos fol- 
clôricos, e uma diversâo de acontecimen- 
tos para todos os gostos. 
Salientamos nesta conferência as palavras 
do Dr. Alexandre Beirâo, Présidente & 
CEO do BCP-BANK, que elogiou o pro- 
grama e falou dos bons serviços prestados 
por aquela instituiçâo bancâria. 
Seguidamente foi a vez do Scotiabank, 
nas pessoas dos Srs. Luis Salvador e 
Manny Goncalves e da Sra. Ana Bento 
que disse que apesar do Scotiabank, nâo 
ser um banco português, emprega muitos 
portugueses, corn a finalidade de prestar 
um bom serviço a todos os portugueses 
na sua prôpria lingua. 
E por fim o représentante da Labatt 
Breweries, Bob Raposo, que disse 
que a Labatt apoia a Semana 
de Portugal desde 1990, elogiando o 
trabalho da Acapo. 
José Eustâquio agradeceu à Comunicaçâo 
Social, aos patrocinadores, a alguns repré- 
sentantes de Associaçôes e Clubes da 
Comunidade, e em especial aos volun- 
târios da Acapo, uma vez que sem eles nâo 
era possivel activar aquele programa. 
E de louvar, e muito, o trabalho daqueles 
que prepararam corn todo o cuidado 
os maiores detalhes do programa, 
demonstrando que o trabalho voluntârio 
é uma via de mâo dupla, doando a sua 
energia e criatividade, mas ganha em 
troca contacto humano, convivência corn 
pessoas diferentes, e oportunidade 
de aprender coisas novas onde nâo hâ 
hierarquia de prioridades. 
As formas de acçâo sâo tâo variadas 
quanto as necessidades da Comunidade e 
a criatividade de cada um que trabalha 
em prol dessa grande comemoraçâo. 
Nâo esquecemos a terra que nos viu 

J nascer, em especial daqueles que mesmo 

longe pretendem continuar a amar 
Portugal, porque querem preservar a lin- 
gua e a cultura dos pais e serem assim 
portadores da riqueza de duas linguas e 
de duas culturas... 
Nesta magnifica Semana de Portugal 
poderâ desfrutar de um programa onde a 
Portugalidade nos acompanha a cada dia 
da semana, e, irmanados nestas cele- 
braçôes do Dia de Portugal, todos juntos, 
fazemos crescer a nossa cultura, con- 
tribuindo também para isso aconteça. 

Programa da 17“ 
Semana de Portugal 
Em conferência de imprensa, real- 
izada na New Casa Abril, quinta- 
feira de manhâ, o présidente do 
executivo da ACAPO, Joe 
Eustâquio, anunciou o programa 
oficial da 17“ Semana de Portugal, 
a realizar entre os dias 14 de Maio 
e 18 de Junho. 
Jâ a 14 de Maio, as celebraçôes do Dia de 
Camôes, Portugal e Comunidades 
Portuguesas tem inicio corn a abertura do 
Torneio de futebol, Scotiabank Taça 
Camôes que se prolongarâ até ao dia 19, 
altura em que se realizarâo as meias 
finals da Velha Guarda. A primeira parte 
das finals da Taça Camôes serâo dis- 
putadas no Brockton Stadium, a 29 de 
Maio. 
Entretanto, a 27 de Maio realiza-se a 
abertura oficial da semana de Portugal 
2004, no consulado gérai de Portugal, em 
Toronto. No mesmo dia, às 19h30, sera o 
descerrar do primeiro galhardete das 
celebraçôes, junto ao monumento aos 
voluntârios no Trinity-Bellwoods Park. 
No dia seguinte, realiza-se o jogo interna- 
cional de futebol entre o London City e o 
Boavista FC de Portugal, em London, 
corn o patrocinio do Montepio Gérai. 
Nesse mesmo dia, em Toronto, terâ lugar 
a Noite da Juventude, no Alto Basso com 
a actuaçâo de Reno e mùsica corn o DJ da 
casa, por volta das 20h00. Em simultâ- 

Boh Raposo, représentante da Labat tentou ficar “escondido”, mas dirigiu-se aos présentes 
orgulhoso de ser português e de apoiar a Semana de Portugal. 

Joe Eustâquio, Présidente da Aliança dos Clubes Portugueses do Ontario, apresentando o progra- 
ma da 17“ Semana de Portugal. 

Arm Bento, représentante do Scotiabank, junto dos colegas Luis Salvador e Manny Gonçalves, 
agradece o comité da ACAPO e demonstrou todo o apoio do banco à comunidade 

O Présidente do BCPbank, Dr. Alexandre Beirâo, dando o conhecimento da participaçâo do 
banco nas celebraçôes da Semana de PortugaL 

^
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neo, na Casa da Madeira, far-se-â uma 
homenagem a Max, pela altura do seu 41° 
aniversârio, corn a apresentaçâo do tra- 
balho etnogrâfico “Um Homem 
Chamado Max”. Actuarâ o Rancho 
Folclôrico da Casa da Madeira. 
No sâbado, 29 de Maio, realiza-se a jâ 
conhecida Tarde Cultural Portuguesa na 
Dufferin Mail, com inicîo às 13h00, e a 
participaçâo de ranchos folclôricos infan- 
tis. Segue-se espectâculo em colaboraçâo 
da Venus Creations, com os artistas 
comunitârios Tiffany Costa, Diana 
Campos, Michelle Cabrai, Ritmo Jovem 
do Peniche, Tessa Alves, Lindsay Câmara 
e Michelle Madeira. Nesse mesmo dia, 
também se realiza a noite cultural em 
Oshawa, no Clube Português de Oshawa 
corn jantar e actuaçâo do rancho folclôri- 
co etnogrâfico de Portugal, a Luso Can 
Tuna, O Rancho Folclôrico Etnogrâfico 
“Os Azeitoneiros”, vindo das Caldas da 
Rainha. Encerramento corn baile pelos 
Panteras. 
Domingo, 30 de Maio, pelas 15h30, Içar 
da Bandeira no Nathan Phillips Square, 
na câmara municipal de Toronto. 
Também nesse dia, celebra-se o dia de 
Camôes no Woody’s Bar, pela organiza- 
çâo Arco-Iris e, em simultâneo, a segunda 

parte das finals do Taça Camôes, no 
Brockton Stadium. As 18h30, realiza-se o 
segundo jogo internacional patrocinado 
pelo Montepio Gérai, entre o Toronto 
Supra e o Boavista. 
Para além dos jogos de futebol, a Taça 
Camôes também é disputada a nivel de 
ping pong cujo torneio, mais uma vez, se 
realiza no Sporting Club Português de 
Toronto. No dia seguinte, 3 de Junho, na 
Casa das Beiras, celebra-se a Noite 
Cultural Beirâ corn comida regional das 
Beiras e actuaçâo da Luso Can Tuna, do 
Rancho Folclôrico “As Tricanas” e Fado 
de Coimbra com Tony Câmara e Joâo 
Ledo, acompanhados pelo trio de guitar- 
ras de Antônio Amaro. A noite encerrarâ 
com a actuaçâo do Rancho Folclôrico do 
Académico de Viseu. 

A 4 de Junho, na Casa do Alentejo, 

haverâ a Noite Cultural Portuguesa, com 

abertura oficial da exposiçâo de Belas 

Artes na Galeria Alberto de Castro. 

Depots do jantar com comida regional 

alentejana, segue-se o espectâculo com o 

Grupo de Ginâstica Ritmica da Casa do 

Alentejo e Fado Falado de Joâo Villaret. 

Noite de Fado com Mârio Jorge, Guida 

Figueira, Joâo de Brito, Dina Maria, 

acompanhados pelo trio de guitarras de 

Antônio Amaro. Por volta das 21h30, serâ 

a apresentaçâo do Prémio de Mérito. 

No sâbado, dia 5 de Junho, com o 

patrocinio exclusivo do bcpbank, patroci- 

nador de platina, jâ hâ alguns anos a esta 

parte, realiza-se a jâ conhecida Parada da 

Semana de Portugal, ao longo da Dundas 

entre a Lansdowne e a Bathurst, um even- 

to que ano apôs ano apresenta mais par- 

ticipantes e maior nümero de carros 

alegôricos. 

Tal como acontece todos os anos, as 

Festividades do Dia de Portugal 

prosseguem as festividades do dia de 

Portugal no Trinity Bellwoods Park, com 

o patrocinio do ScotiaBank. No palco 

junto à Dundas, terâ lugar o 11° Festival 

de Folclore “Raizes do Nosso Povo” e que 

este ano conta corn a participaçâo espe- 

cial do Rancho Folclôrico e Etnogrâfico 

“Os Azeitoneiros”, das Caldas da Rainha. 

As 17h30, abre o palco principal, também 

conhecido pelo palco da cova, corn 

Jessica Amaro e Steve Medeiros, os 

Panteras, Isabel Sinde, Tabù e Liz 

Rodrigues. As 19h30, vindo directamente 

do Brasil, a actuaçâo do grupo que 

atravessa geraçôes, os The Fevers. 

Pela segunda vez em Toronto para parti- 

cipar nas festividades do Dia de Portugal, 

vem de Portugal os Delfins, também 

conhecida pela banda de Fernando 

Cunha e Miguel Angelo. O encerramento 

da noite de sâbado serâ corn Shawn 

Desman, uma participaçâo especial do 

cantor que estâ, neste momento, a traba- 

Ihar num novo disco. 
As festividades prosseguem no domingo, 
6 de Junho, por volta das llhOO, corn 
uma Homenagem aos Pioneiros, junta- 
mente corn o comité dos 50 anos, junto ao 
monumento do pioneiro no High Park. 
De regresso ao Trinity Bellwoods park, 
por volta das 15h00, começa o segundo 
dia do 11° Festivas de Folclore “Raizes do 
Nosso Povo”, corn a participaçâo especial 
do Rancho Folclôrico e Etnogrâfico 
“Agua-Alva”, vindo dos Açores. No palco 
principal, actuarâo, a partir das 16h00, 
Crystal Pontes, Steve Vieira e Mikâ, 
Sarah Pacheco, Mexe Mexe e Reno. As 
18h30, a segunda actuaçâo dos The 
Fevers. Seguir-se-â a actuaçâo do agrupa- 
mento Starlight, a comemorar o seu 20° 
aniversârio, seguida da segunda actuaçâo 
dos Delfins. As actividades no palco prin- 
cipal terminarâo corn a actuaçâo de um 
rancho folclôrico a sortear e a Aliança dos 
Artistas Comunitârios. 

As cebraçôes prosseguem, no dia 7 de 

Junho, corn Noite Cultural Açor.iana, na 

Casa, dos Açores, corn exposiçâo de Belas 

Artes, actuaçâo do Rancho Cantares e 

Bailados de S. Miguel e G.F. da Escola 

Portuguesa do Transmontano, a peça de 
teatro “Por mares nunca dantes navega- 

dos” e fado corn Luciana Machado e 

Tony Câmara, acompanhados pelo trio 

de guitarras de Tony Melo. A gastrono- 

mia açoriana serâ servida pelo restau- 

rante “Tabico”. 

O Dia de Camôes, Portugal e das 

Comunidades Portuguesas, 10 de Junho, 

serâ proclamado no parlamento provin- 

cial, Queen’s Park, às HhOO horas, corn o 

deputado provincial Peter Fonseca e, pos- 

sivelmente, a participaçâo do primeiro 

ministro Dalton McGuinty. Às 20h00, 

serâ feita a homenagem ao grande poeta 

que dâ nome a este feriado. Luis Vaz de 

Camôes, no Camôes Square, no 722 

College. 

Para terminar as celebraçôes de 2004, o 

comité da juventude da ACAPO realiza, 
no dia 18 de Junho, um Cruzeiro no Lago 

Ontârio e prosseguimento da noite na dis- 

coteca Docks. 

Neste sentido, gostariamos muito que 

pudessem estar présentés nestas cele- 

braçôes tâo especiais, preparadas corn 

muitas horas de trabalho voluntârio. 
Foi esta a mensagem que o verdadeiro 

sentido da Aliança dos Clubes e 

Associaçôes do Ontario quis deixar para 

as prôximas Comemoraçôes do Dia de 

Portugal. O nome, as cores, o conceito de 

Portugal transbordara em todos as coor- 

denadas corn o novo programa deste, 

numa mistura de influências multicultu- 

rais, cujo valor principal é o Amor a 

Portugal! 

Liberal do Couto/Ana Fernandes 
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Carlos Cruz - prlsâo preventlva era "exageradamente 
gravosa", diz acérdâo 

O Tribunal da Relaçâo de Lisboa, que 
ordenou a libertaçâo de Carlos Cruz, con- 
siderou "exageradamente gravosa" a 
prisâo preventiva do arguido, apesar de 
persistir o "perigo de perturbaçâo da 
instruçâo". 

"O perigo que ainda se verifica (...) - 
perigo de perturbaçâo da instruçâo, 
nomeadamente perigo para a aquisiçâo, 
conservaçâo, veracidade da prova - pode 
ser acautelado impondo ao arguido uma 
medida de coacçâo menos gravosa do que 
a prisâo preventiva, como seja a obri- 
gaçâo de permanência na habitaçâo", lè- 
se no acôrdâo da Relaçâo que hoje liber- 
tou Carlos Cruz e a que a Agência Lusa 
teve acesso. 

Os desembargadores da Relaçâo de 
Lisboa (Cabral Amaral, Marques Leitâo e 
Santos Rita) concluiram que "a prisâo 
preventiva (de Carlos Cruz) séria exage- 
radamente gravosa, nesta fase processual, 
nâo respeitando os principios da ade- 
quaçâo e da proporcionalidade". 

Carlos Cruz libertado 
Um dos mais mediâticos acusados do 

processo de pedofilia na Casa Fia, o apre- 
sentador de televisâo Carlos Cruz, foi 
libertado, apôs quinze meses de prisâo 
preventiva. 

Carlos Cruz saiu do Estabelecimento 
Prisional de Lisboa cerca das 19:00, pas- 
sando a aguardar o desenrolar do proces- 
so em casa. 

O arguido, que estâ acusado de nove 
crimes de abuso sexual de menores e um 
acto homossexual corn adolescente, nâo 
poderâ, contudo, ausentar-se da sua 
residência sem autorizaçâo. 

A alteraçâo da medida de coacçâo foi 
ordenada pelo Tribunal da' Relaçâo de 
Lisboa, em resposta a um recurso da defe- 
sa, que contestou os fundamentos evoca- 
dos pelo juiz Rui Teixeira para manter 
Carlos Cruz em prisâo preventiva. 

Ao contrario daquele magistrado, o 
Tribunal da Relaçâo de Lisboa "entende 
que nâo hâ razâo para alarme social" e 
decidiu que Carlos Cruz fosse "completa- 
mente restituido à liberdade", comentou 
Ricardo Sâ Fernandes, um dos advogados 
do apresentador de televisâo. 

Corn a libertaçâo de Carlos Cruz, ape- 
nas dois dos dez acusados do processo 
continuam em prisâo preventiva: o ex- 
funcionârio casapiano Carlos Silvino 
("Bibi") e o antigo provedor-adjunto da 
Casa Fia Manuel Abrantes. 

Os outros quatre arguidos inicialmente 
presos por ordem do juiz Rui Teixeira, e 
depuis libertados, sâo: o deputado social- 
ista Faulo Pedroso, o advogado Hugo 
Marçal, o médico Joâo Ferreira Diniz e o 
embaixador Jorge Ritto. 

No processo estâo ainda acusados o 
humorista Herman José, o arqueôlogo 
sub-aquatico Francisco Alves e a propri- 
etâria de uma casa em Elvas onde ale- 
gadamente ocorreram abusos sexuais 
corn crianças da Casa Fia, Gertrudes 
Nunes. 

Libertaçâo de Carlos Cruz alimenta 
optimisme de Manuel Abrantes 

O advogado do ex-provedor adjunto 
da Casa Fia disse hoje que tem "razôes 
para supor" que o seu cliente. Manuel 
Abrantes, possa também ser libertado, 
como aconteceu a Carlos Cruz. 

"Temos razôes para supor que a medi- 

da de coacçâo sera alterada corn a decisâo 
instrutôria", disse à Agência Lusa Faulo 
Sâ e Cunha, cujo constituinte é agora um 
dos dois ûnicos acusados do processo 
Casa Fia em prisâo preventiva. 

Frisando que ficou "bastante satis- 
feito" corn o acôrdâo do Tribunal da 
Relaçâo de Lisboa que hoje revogou a 
prisâo preventiva de Carlos Cruz, impon- 
do-lhe a "obrigaçâo de permanência na 
habitaçâo", Faulo Sâ e Cunha relembrou 
que esta decisâo "insere-se no entendi- 
mento da defesa" que sempre considerou 
que "a prisâo preventiva era uma medida 
inadequada e desproporcional". 

O advogado de Manuel Abrantes 
realçou que os desembargadores da 
Relaçâo nâo apreciaram se "os indicios 
sâo fortes, suficientes ou insuficientes". 

"Sempre defendemos que o momento 
prôprio para apreciar isso é a decisâo 
instrutôria", afirmou Faulo Sâ e Cunha. 

O advogado do ex-provedor adjunto 
da Casa Fia destacou também que os 
desembargadores "entenderam que a 
prisâo preventiva é inadequada porque 
excessiva". 

Faulo Sâ e Cunha admitiu ainda que 
aguarda corn expectativa a decisâo 
instrutôria, da juiza Ana Teixeira e Silva. 

"Aguardo corn expectativa, corn um 
optimisme moderado", afirmou o advo- 
gado de Manuel Abrantes, em prisâo pre- 
ventiva desde 01 de Abril de 2003. 

Sustentando que, "por opçâo", a defe- 
sa nâo recorreu do despacho da juiza Ana 
Teixeira e Silva, que a 01 de Abril confir- 
mou a prisâo preventiva de Manuel 
Abrantes no âmbito da reavaliaçâo 
trimestral desta medida de coacçâo, 
Faulo Sâ e Cunha relembrou que nessa 
altura a prôpria magistrada "defendeu 
que o momento oportuno para a revisâo 
da medida de coacçâo séria a decisâo 
instrutôria". 

"A instruçâo tem corrido bem", admi- 
tiu Faulo Sâ e Cunha, considerando que, 
por isso. Manuel Abrantes poderâ ficar 
sujeito a uma medida menos gravosa do 
que foi hoje aplicada a Carlos Cruz. 

"A obrigaçâo de permanência na 
habitaçâo é uma medida muito gravosa", 
afirmou o advogado. 

"Face ao trabalho que foi desenvolvido 
durante a instruçâo poderâ mesmo ques- 
tionar-se se os indicios sâo tâo fortes para 
justificar uma medida de privaçâo de 
liberdade", como a que estâ a partir de 
agora sujeito o apresentador de televisâo. 

O ex-provedor adjunto da Casa Fia 
estâ acusado de 83 crimes de abuso sexu- 
al de pessoa internada, oito crimes de 
abuso sexual de menores, très crimes de 
lenocinio (favorecimento da prostituiçâo) 
e um crime de peculate de uso. 

Garlos Cruz - 
Gronologia 

O envolvimento" do apresentador de 
televisâo Carlos Cruz no escândalo de 
pedofilia na Casa Fia, revelado hâ ano e 
meio, ficou marcado pelos seguintes 
acontecimentos: 

26 de Novembre de 2002 - Os 
nomes do apresentador de televisâo 
Carlos Cruz e do embaixador Jorge Ritto 
começam a ser avançados por alguns 
ôrgâos de comunicaçâo social, depois de 
uma ex- aluna da Casa Fia afirmar que 

encontrou fotografias do locutor numa 
casa do diplomata onde alegadamente 
ocorriam orgias corn menores. 

30 de Janeiro de 2003 - O apre- 
sentador de televisâo Carlos Cruz 
encontra-se corn o Frocurador-Geral da 
Repüblica para tentar impedir a emis- 
sâo de uma reportagem da TVI corn 
depoimentos de jovens que o envolvem 
em actos pedôfilos. 

31 de Jîineiro de 2003 - O apresen- 
tador de televisâo Carlos Cruz, o advoga- 
do Hugo Marçal e o médico Ferreira 
Diniz sâo detidos pela Folicia Judiciâria, 
que os conduz ao Tribunal de Instruçâo 
Criminal de Lisboa. 

01 de Fevereiro de 2003 - Depois 
de um longo interrogatôrio, que se pro- 
longou pela madrugada, o juiz do proces- 
so Casa Fia, Rui Teixeira, décréta a 
prisâo preventiva de Carlos Cruz e do 
médico Ferreira Diniz. Hugo Marçal é 
libertado mediante uma cauçâo de 10 mil 
euros. 

03 de Fevereiro de 2003 - O 
embaixador Jorge Ritto garante, num fax 
enviado à Agência L*isa, que nunca par- 
ticipou "em qualquer encontro, reuniâo 
ou convivio" corn o apresentador de tele- 
visâo Carlos Cruz. 

Carlos Silvino nega conhecer pessoal- 
mente o apresentador de televisâo Carlos 
Cruz. A afirmaçâo consta de uma decla- 
raçâo escrita de "Bibi" divulgada pelo seu 
advogado. Manuel Dôria Vilar. 

04 de Fevereiro de 2003 - A 
Frocuradoria-Geral da Repüblica (FGR) 
esclarece que a detençâo de Carlos Cruz, 
Ferreira Diniz e Hugo Marçal teve por 
base "fortes indicios" da prâtica dos 
crimes de abuso sexual de menores e 
incentive à prostituiçâo corn fins lucra- 
tives (lenocinio). 

17 de Abril de 2003 - Carlos Cruz, 
num depoimento divulgado na TSF e 
RTF, reafirma a sua inoeêneia e sustenta 
que a sua prisâo é baseada em teste- 
munhos "falsos, mentirosos e nâo 
crediveis". 

15 de Julho de 2003 - O advogado 
de Carlos Cruz, Serra Lopes, apresenta 
no Supremo Tribunal de Justiça o pedido 
de libertaçâo ("habeas corpus") do cliente. 

16 de Julho de 2003 - O Supremo 
Tribunal de Justiça récusa o pedido de 
"habeas corpus" interposto pela defesa de 
Carlos Cruz. 

16 de Julho de 2003 - O juiz do 
processo, Rui Teixeira, confirma a prisâo 
preventiva dos arguidos detidos, entre os 
quais Carlos Cruz, depois de reavaliar os 

pressupostos que determinam esta medi- 
da de coacçâo. 

25 Setembro de 2003 - O Tribunal 
Constitucional rejeita o recurso interpos- 
to pela defesa de Carlos Cruz relativo ao 
pedido de "habeas corpus" que havia sido 
indeferido pelo Supremo Tribunal de 
Justiça. 

01 de Outubro de 2003 - O apre- 
sentador de televisâo pede ao juiz do 
processo Casa Fia, Rui Teixeira, para ser 
ouvido no âmbito da reavaliaçâo da 
prisâo preventiva. 

03 de Outubro de 2003 - O juiz 
Rui Teixeira récusa o pedido de Carlos 
Cruz para ser ouvido, no âmbito da 
reavaliaçâo da sua prisâo preventiva, 
sobre todos os factos que lhe sâo imputa- 
dos. 

15 Outubro de 2003 - O juiz do 
processo Casa Fia, Rui Teixeira, confirma 
a prisâo preventiva de Carlos Cruz, no 
âmbito da reavaliaçâo dos pressupostos 
desta medida de coaçâo. 

30 Outubro de 2003 - O Tribunal 
da Relaçâo de Lisboa rejeita o recurso da 
defesa do apresentador de televisâo sobre 
a manutençâo da prisâo preventiva, medi- 
da de coacçâo imposta pelo juiz Rui 
Teixeira. A defesa alegava que continuava 
a desconhecer as circunstâneias em que 
terâo ocorrido os crimes pelos quais 
Carlos Cruz é indiciado. 

27 Novembro de 2003 - Carlos 
Cruz desloca-se ao Departamento de 
Investigaçâo e Aeçâo Fenal para prestar 
declaraçôes no âmbito de varias queixas 
apresentadas contra ôrgâos de comuni- 
caçâo social. 

28 Novembro de 2003 - Carlos 
Cruz desloca-se ao Instituto de Medicina 
Legal para fazer um exame pericial orde- 
nado pelo procurador Joâo Guerra, que 
dirige as investigaçôes do processo Casa 
Fia. 

02 de Dezembro de 2003 - Carlos 
Cruz apresenta um recurso no Supremo 
Tribunal Administrativo contra a decisâo 
da minlstra da Justiça, Celeste Cardona, 
que o proibiu de dar entrevistas à comu- 
nicaçâo social. 

10 de Dezembro de 2003 - O 
Tribunal da Relaçâo de Lisboa ordena 
que o juiz Rui Teixeira ouça novamente o 
apresentador, dando assim provimento a 
um recurso apresentado pela defesa a 
contestar a decisâo do juiz Rui Teixeira, 
que antes rejeitara o pedido de Carlos 
para ser novamente interrogado. 

23 Dezembro de 2003 - O procu- 
rador Joâo Guerra ouve Carlos Cruz no 
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Departamento de Investigaçâo e Acçâo 
Penal de Lisboa. A audiçâo résulta do 
dever do procurador que conduz as inves- 
tigaçôes do processo Casa Pia de ouvir os 
arguidos antes de deduzir a acusaçâo. 

Apôs a audiçâo, Carlos Cruz pede a 
nulidade do interrogatôrio realizado por 
Joâo Guerra, alegando que continua a 
desconhecer as circunstâncias dos crimes 
de que é indiciado. 

29 Dezembro de 2003 - Carlos 
Cruz é formalmente acusado pelo 
Ministério Pùblico de nove crimes de 
abuso sexual de crianças e um crime de 
acto homossexual corn adolescente. 

09 Janeiro de 2004 - O novo inter- 
rogatôrio a Carlos Cruz, ordenado pelo 
Tribunal da Relaçâo de Lisboa, começa 
no Tribunal de Instruçâo Criminal de 
Lisboa. A audiçâo é interrompida ao final 
da tarde. 

12 de Janeiro de 2004 - Recomeça 
O interrogatôrio a Carlos Cruz, sendo 
interrompido novamente ao final do dia. 

13 de Janeiro de 2004 - Os advoga- 

dos que representam a Casa Pia entregam 
um pedido de indemnizaçâo global de 
cinco milhôes de euros contra os dez acu- 
sados no processo de pedofilia, entre os 
quais se encontra o apresentador de tele- 
visâo. 

16 de Janeiro de 2004 - A defesa de 
Carlos Cruz pede o prolongamento do 
prazo para requerer a abertura da 
instruçâo do processo da Casa Pia, fase 
durante a quai poderâ rebater a prova 
acusatôria do Ministério Pùblico. 

Ao inicio da tarde recomeça no 
Tribunal de Instruçâo Criminal o interro- 
gatôrio ao apresentador de televisâo, que 
termina ao final do dia. 

Durante os très dias de interrogatôrio 
a defesa de Carlos Cruz apresentou cen- 
tenas de documentas para tentar provar a 
sua inocência. 

02 de Fevereiro de 2004 - A defesa 
de Carlos Cruz envia por fax as alegaçôes 
finais. O Ministério Pùblico entregou 
igualmente as suas alegaçôes corn vista a 
que o juiz Rui Teixeira se pronuncie 

sobre a manutençâo ou nâo da prisâo pre- 
ventiva do apresentador de televisâo. 

07 de Fevereiro de 2004 - É comu- 
nicada a Carlos Cruz, ao principio da 
madrugada, a decisâo do juiz Rui 
Teixeira de o manter em prisâo preventi- 
va, alegando perigo de perturbaçâo de 
inquérito e alarme social. 

13 de Fevereiro de 2004 - Os advo- 
gados de Carlos Cruz fazem um pedido 
de quebra de sigilo â Ordem dos 
Advogados. 

16 de Fevereiro de 2004 - A defesa 
do apresentador de televisâo pede a aber- 
tura da instruçâo do processo. 

18 de Fevereiro de 2004 - A 
instruçâo do processo Casa Pia é sorteada 
ao 3° Juizo criminal do Tribunal de 
Instruçâo Criminal de Lisboa, onde se 
encontra a juiza Ana Teixeira e Silva. 

27 de Fevereiro de 2004 - A defesa 
de Carlos Cruz entrega no Tribunal de 
Instruçâo Criminal de Lisboa o recurso 
contra a prisâo preventiva do apresenta- 
dor de televisâo, decretada pelo juiz Rui 

Teixeira no inicio de Fevereiro. 
19 de Fevereiro de 2004 - O jornal 

"Pùblico" publica um artigo de opiniâo 
dos advogados de Carlos Cruz a rebater a 
acusaçâo contra o apresentador de tele- 
visâo. 

29 e 30 de Março de 2004 - A juiza 
que conduz a instruçâo do processo, Ana 
Teixeira e Silva, ouve 21 testemunhas 
arroladas pela defesa de Carlos Cruz. 

05 de Abril de 2004 - O recurso 
contra a prisâo preventiva de Carlos Cruz 
é distribuido aos desembargadores da 
5“secçâo criminal do Tribunal da Relaçâo 
de Lisboa Cabral Amaral (relator). 
Marques Leitâo e Santos Rita. 

29 de Abril de 2004 - Carlos Cruz e 
o ex-funcionârio casapiano Carlos Silvino 
("Bibi") estâo frente-a-frente pela primeira 
vez, numa acareaçâo requerida por "Bibi". 

04 de Maio de 2004 - O Tribunal 
da Relaçâo de Lisboa ordena a liber- 
taçâo de Carlos Cruz, obrigando apenas 
o arguido a nâo se ausentar da sua 
residência. 

Moçambique: 

Alta tensâo em Sofala em ane de elelçëes 
A provincia de Sofala, centro de 

Moçambique, volta a ser foco de insta- 

bilidade politica com os dois princi- 

pais partidos politicos a reeditarem 

acusaçôes mùtuas de violência como, 

de resto, tem sido comum em anteri- 

ores anos de eleiçôes. 

Desta vez, a precâria con- 

vivência politica entre a FRELIMO, 

no poder, e a RENAMO, oposiçâo, 

começou a deteriorar-se, quando o 

novo présidente do municipio da 

Beira, capital da provincia de Sofala, 

Deviz Simango (RENAMO), recla- 

mou,,apôs tomar posse, em Fevereiro, 

a devoluçâo de imôveis que alegou 

pertencerem â autarquia, mas que 

estavam ocupados pelo partido no 

poder em circunstâncias supostamente 

irregulares. 

Apoiando aquela posiçâo, o 

présidente da RENAMO, Afonso 

Dhlakama, instou a FRELIMO a 

declarar publicamente os sens bens, 

por forma, alegou, a se distinguir o 

patrimônio da força politica dos bens 

do Estado. 

A FRELIMO, no poder desde a 

independência do pais, em 1975, recu- 

sou abandonar as referidas casas, corn 

o fundamento de ser a sua légitima 

proprietâria, e face ao habituai atraso 

nas diligências encetadas pela 

Procuradoria-Geral da Repùblica para 

esclarecer o caso, os novos secretârios 

dos bairros municipals escolhidos pela 

RENAMO ocuparam â força as 

residências ainda em Abril, desalojan- 

do os membros do partido do governo. 

Ao mesmo tempo e ainda em 
Abril, testemunhas acusaram supostos 

"seguranças" de Dhlakama de terem 

espancado corn gravidade um agente 

da Policia da Repùblica de 

Moçambique (PRM) e um guarda de 

uma açucareira no distrito de 

Marromeu, uma das âreas controladas 

pela antiga guerrilha da RENAMO, 

durante os 16 anos de guerra civil no 

pais. 

No seguimento desses aconte- 

cimentos, o primeiro secretârio da 

FRELIMO em Sofala, Filipe Paùnde 

acusou o lider da RENAMO de ter 

dado ordens aos sens homens, para 
"punirem responsâveis administrativos 

que nâo actuassem conforme orien- 

taçôes da RENAMO". 

Face ao agravar da tensâo, o 

Présidente da Repùblica, Joâquim 
Chissano, manteve um encontre corn 

os bispos catôlicos moçambicanos, a 

quem pediu para intercederem junto 

do lider da RENAMO, no sentido de 

se pôr termo à violência politica que 
se vive em Sofala. 

No dia 31 de Abril, a 

Conferência Episcopal de 
Moçambique, que manteve encontros 

separados corn Joaquim Chissano e 

Afonso Dhlakama, exortou os dois 

dirigentes a apostarem no "diâlogo 

aberto", para a resoluçâo da crise 

politica em Sofala. 

Mas apesar do apelo da hierar- 

quia catôlica, a tensâo em Sofala nâo 

abrandou: um secretârio distrital da 

FRELIMO em Inhaminga exibiu mar- 

cas de ferimentos supostamente causa- 

dos por cerca de dez homens armados, 

que associou â RENAMO. 

As queixas de que mais quadros 

do partido no poder terâo sido agredi- 
dos e torturados por membros da 

RENAMO noutros distritos da provin- 

cia multiplicaram-se nos dias 

seguintes. 

A confrontaçâo fisica juntou-se 

a guerra de palavras, corn o gover- 

nador de Sofala, Felicio Zacarias, a 

acusar de "terrorista por natureza e 

anti-democrata" o lider da RENAMO. 

O governo central jâ ameaçou, 

em comunicado, levar a tribunal os 

autores de alegadas torturas a civis, 

atribuidas â RENAMO, sublinhando 

que nâo se manterâ indiferente pe- 

rante a situaçâo. 

Em reacçâo, a RENAMO negou 

a autoria de quaisquer desmandos em 

Sofala e ligou essas acusaçôes a uma 

suposta estratégia do partido no 

poder, para denegrir a imagem da 

oposiçâo, face à realizaçâo de eleiçôes 

gérais no final do ano. 

Em dificuldade para negar a 
existência de grupos de sens mili- 

tantes armados que se movimentam 

em Sofala, a RENAMO acabou por 

admitir que mantém activo um "sim- 

bôlico efectivo de homens armados" 
em algumas das suas antigas bases 

nesta provincia, que servem como 

"seguranças" do présidente do partido. 

Secretàrio-geral da 
FRELIMO em Portugal a 
convite de institute PSD 

o secretârio-geral da FRE- 

LIMO e candidato do partido âs 

eleiçôes presidenciais moçambicanas 

do final do ano, Armando Guebuza, 

visita Portugal entre domingo e terça- 

feira, a convite do Instituto Sâ 

Carneiro. 
Segundo um comunicado da 

FRELIMO, Armando Guebuza vai 

representar Moçambique numa con- 

ferência sobre o futuro das relaçôes 

luso-moçambicanas, organizada pelo 

Instituto Sâ Carneiro, uma associaçâo 

de estudos e conferências ligada ao 

PSD, liderada pelo présidente da 
Assembleia da Repùblica, o social- 

democrata Mota Amaral. 

Armando Guebuza e Afonso 

Dhlakama, o présidente da RENAMO, 

maior partido da oposiçâo em 

Moçambique, disputam nas eleiçôes 

gérais, previstas para Dezembro, a 

Presidência da Repùblica, ocupada 

desde 1986 por Joaquim Chissano, 

présidente da FRELIMO. 

O PSD e a RENAMO estâo jun- 

tos na Internacional Democrâtica do 

Centro, uma organizaçâo mundial de 

partidos de centro-direita, de que 

Durâo Barroso e Afonso Dhlakama 
sâo vice-presidentes. 

Durante a sua presença em 

Portugal, o secretârio- gérai da FRE- 

LIMO sera recebido pelo Présidente 

da Repùblica, Jorge Sampaio, e pelo 

primeiro-ministro, José Manuel Durâo 

Barroso, e tem agendados encontros 

corn os partidos politicos portugueses 
corn representaçâo parlamentar bem 

como corn militantes e simpatizantes 

da FRELIMO. 
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CàRNEIRO 
21/03 À 20/04f 

_— 

Nesta fase em que Mercürio se encontra em Càrneiro, terâ tendência 
para fazer algumas viagens no exterior em que tirarâ proveito para os 
negôcios, farâ bons contactes e até sentira uma certa diversào. Corn 
calma e ponderaçào terâ lucidez suficiente para avançar para a dis- 
cussâo nos contactes exteriores que enriquecerâo a sua experiência, 
tornando as suas deslocaçôes muito proveitosas. 

~w 
TOLRO 

. 21/04 A 20/05 

GéMEOS 
21/05 A 20/05 

ra 

CâRANQLEJO 
21/06 À 20/07 

LEâQC^ 
22/07 A 22/OS 

ViRGEM 
23/08 4 22^^ 

O seu espirito de iniciativa poderâ entrar em confronto corn 
aspectos previamente estabelecidos e consolidados deste hâ 
muito na sua vida profissional. Desenvolva a disciplina e per- 

severança e aceite a ajuda se pessoas mais velhas que corn a sua 
experiência ajudarâo a alcançar os seus objectivos. 

BALANçA 
23/09 4 22/10 . 

A!A 

CSCORPIÂO 
23/10 4 21/11 

CAPRICORNIO 
22/12 4 20/01 

ÂQIJÂRIO 
21/01 419/02 

20/02 4 20/03 

PalayrasCruzadas 
Horizontal: 

1 - Nauta ^ 

2 - Grandioso; depois ^ 

3 - Laço apertado; Rolls 
3 

Royce; estas 

4 - Meio trio; caminhante 4 
5 - Ruim (inv.); eia 5 

6 - Adv. de lugar; malucos0 

7 - Terra rodeada por ^ 

âgua; nota; campeâo 
0 

8 - Prep. (inv.); faisca (inv.) 

9 - Amargos; brisa 9 

10 - Estradas; surdo 1 0 

1 2 3- 456789 10 

Vertical: 
1 - Preparar psicologicamente; 2 - Defeituoso, cobre (s.q.).; 3 - Letra 

grega, planta trepadeira; 4 - Confrarias; 5 - As pontas do nem; 6 - 

Descendente; 7 - Caseiro; 8 - 3,14/16 (inv.); atomo electrizado; 9 - 

Triturai; rostos (inv.); 10 - Esqueleto; letra grega. 

As SOLUCÔES DA EDICÀO ANTERIOR: 

Horizontais: 1- castigados; 2- ora, rr, un; 3- motorizada; 4- umi, 

italia; 5- nas, ta, in; 6- oradas; 7- doer, ira; 8- ioda, dom; 9- deter, seda; 

10- enorme, ser. Verticais: 1- comunidade; 2- aroma, en; 3- satisfeito; 

4- roer; 5- irrito, drm; 6- gritaria; 7- za, ar; 8- dualidades; 9- ondina, 

ode; 10- aa, somar. 

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

LAWS OF ATTRACTION 

ACTORES ; Pierce Brosnan, Julianne Moore, Parker Posey, 

Michael Sheen, Frances Fisher, Nora Dunn 

Género; Romance Duraçâo: 90 min Director; Peter Howitt 

Provavelmente, é melhor casar primeiro para depois 

se apaixonar. Audrey (Julianne Moore) e Daniel 

(Pierce Brosnan) procuradores de divôrcio, têm visto o 

impacto da falta de amor nos sens processos. Quais 

serâo as suas hipôteses? 

Carlos do Carmo em DVD 

O fadista Carlos do Carmo subiu ao 
primeiro lugar da venda de DVD e cas- 
sates VHS em Portugal, corn "ao Vivo no 
Coliseu dos Recreios". 
Nunca esperou ver-se editado no formato 
video mais recente da tecnologia. Mas 
Carlos do carmo também nâo esperava ter 
tempo de comemorar 40 anos de carreira. 
Problemas graves de saüde nos ûltimos 
très anos fazem-no sentir a vida com par- 
ticular intensidade. E quando revê o con- 

certo comemorativo do Coliseu, sente que 
esta ali muito mais do que um resumo de 
uma vida dedidada ao fado. 
"Hâ aplausos que sâo cùmplices e eu 
percebi logo no primeiro fado e deu-me 
logo uma imensa vontade de chorar. Fui 
fazendo uma catarse ao longo dos 22 ou 
23 temas que cantei. E ao longo das duas 
boras que estive ali corn as pessoas", con- 
fessou o fadista à SIC. 
Para o fadista, trata-se do melhor trabalho 
que fez em 40 anos de carreira. "Quando 
estou a dizer que este é o melhor disco da 
minha carreira, é porque os erros estâo la. 
E esse lado humano é talvez o lado mais 
intéressante que este disco tem, e este 
DVD". 
Acrescenta ainda: "fica ali toda a minha 
fragilidade exposta. E isso é muito bom. 
Normalmente as pessoas 
têm de mim uma imagem de segurança, 
que se prépara muito bem, mas que deixa 
a espontaneidade acontecer, porque o fado 
é um canto criativo, mas que domina gs 
situaçôes. Nâo. Isto aqui é um menino de 
coro, um bebezinho à solta, desprotegido e 
corn todas as emoçôes ali à flor da pele. 
Acho isso uma maravilha". 

Rita lee em Peitugal 
A cantora brasileira Rita 
Lee estâ de regresso a 
Portugal em Julho, para 
concertos em Lisboa e no 
Porto. A cantora paulista 
actua no Coliseu dos 
Recreios a 7 de Julho, 
repetindo a dose dia 9, na 
Cidade Invicta. 
O pretexto para nova visita 
de Rita Lee, 57 anos, ao 
nosso pais é "Balacobaco", 
o novo album, editado no 
final de 2003, e que conta 
no seu alinhamento corn 
doze temas, com produçâo 
e arranjo de Roberto 
Carvalho. Os bilhetes para 
ambos os espectâculo 
estarâo à venda a partir 
desta quarta feira, 5 de 
Maio. 

Mel B acredita no regresso das Spice 
Met B confessou 

que as Spice 

Girls padem 

voltar a juntar- 

se para gravar 

uma nova 

cançâo. A faixa 

deverâ constar 

no "Greatest 

Hits" da girls- 

band britânica. 

«Provavelmente 
vamos fazer alguma 
coisa como grupo, 
mas nâo jâ. Acho 
que vâo lançar um 
album, e por isso 

espero que nos 
voltemos a juntar para criarmos uma 
nova cançâo. Estamos sempre a falar 
nisso, mas depois cada uma de nos 

vai sempre fazer as suas coisas», re- 

velou Mel B ao jornal nova-iorquino 
"Daily News". 
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A matança do porco: tradiçâo, imigraçâo e simbolïsmo 
Foi a fins Novembro que o 
Mestre Tabico me convidou 
para o jantar de matança do 
porco no restaurante familiar. 
Logo à entrada, saudou-nos o 
porco pendurado em peças, 
em vez de inteiro e aberto, 
enfeitado corn mandarinas e 
verduras, como quando o 
Mestre Tabico organizou a 
primeira matança do porco 
em Toronto em 1972, no salâo 
da igreja de Santa Inès de 
Toronto. 
Actualmente, Antonio Tabico confessa-se 
cansado para seguir a praxe ao compléta 
mas no que ele insiste é que se sirva no seu 
restaurante o jantar'da matança a preceito 
nos Açores: a sopa de fervedouro acom- 
panhada corn peles e ossos salgados de 
porco, o chouriço assado no forno, a 
morcela, o debulho ou sarapateco, o torres- 
mo branco e de vinha d’alhos, a batata 
doce e o inhame. O todo finalizado corn 
arroz-doce ou ananas, “para cortar a gor- 
dura”. 
Mestre Tabico referiu que quando se mata 
o porco, o grande dia começa às 5 ou 6 da 
manhà. Quatro ou cinco homens chegam, 
entre eles o “matador”, ou “magarefe” - 
nome derivado do arabe “mugrify”geraf’ 
significando “o que nâo é bom” - prepara- 
se o banco e uma mulher traz um alguidar, 
corn vinagre, para o sangue nâo talhar. O 
matador enfia a faca da garganta ao 
coraçào para o animal morrer lentamente, 
escorrendo-lhe o sangue. Enquanto 
arrefece o corpo, vai-se ao almoço compos- 
ta de bacalhau frito corn inhame e café, 
seguindo o modelo prâtico mas também 
simbôlico, de haver o consumo de peixe, 
associado ao jejum ou fastio, antes de 
morte ou festim de carne. 
Procede-se depois à chamusca do animal 
corn palha incendiada, raspando e lavando 
o porco corn as “raspadeiras” até se lhe 
tirar todo o pêlo. O porco é pendurado na 
“casa do despejo”, adega ou cozinha, mas 
nâo sem se bebef uma cachaça primeiro! 
Seguidamente o porco é aberto e desman- 
chado pelo magarefe. As mulheres encar- 
regam-se de lavar as tripas no “calhau” 
(maré) ou na ribeira. No dia seguinte, elas 
picam o chouriço para temperar e encher, 
assim corn a cebola para as morcelas, 
sendo os enchidos postas à chaminé para 
“curar” durante cerca de um mês. Durante 
o dia, 30 ou 40 pessoas entram e saem da 

casa do dono do porco. 
Séria da praxe que, sendo 
Mestre Tabico o dono, o seu 
melhor amigo lhe “roubasse” 
um lombo do porco, de com- 
binaçâo corn as mulheres, 
para mais tarde pagar ao can- 
tador popular e seu grupo que 
lhe viessem cantar as janelras 
depois do jantar, a partir da 
meia noite. Neste caso foi ele 
prôprio que contou umas ane- 
dotas e que arranjou os müsi- 
cos que acompanharam o 

filho. Tony Câmara, e o fadista castiço 
Humberto Silva. 
Tanto nas ilhas como no continente, a 
matança do porco é das grandes tradiçôes 
de inverno portuguesas que muitos imi- 
grantes ainda praticam. Prâtica que tem 
vindo a ser divulgada num livro e numa 
série de televisâo de um cozinheiro famoso 
de Nova lorque. Anthony Bourdain, que 
assistiu a uma matança do porco no Norte 
de Portugal e a descreve corn frescura e 
humor no livro “A Cook’s Tour. In Search 
of the Perfect Meal” (2003). Anthony 
começou a sua “tour” em Portugal por 
recomendaçâo do seu patrao, o grande 
chefe José de Meirelles, oriundo do Norte e 
co-proprietario do restaurante Brasserie 
Les Halles, em Nova lorque. Bourdain 
também descreve os “three hired assassins, 
itinerant slaughterers/ butchers”, os 
foguetes que anunciam a matança, o papel 
das mulherea a recolher o sangue; a 
chamusca, a raspagem, o desmanchar, a 
lavagem das tripas, a limpeza da cavidade 
abdominal do porco. Segue-se o pequeno 
almoço ao som da concertina (o matador 
sendo também o mùsico e o cantor) e o que 
autor chama de “Portuguese barnyard 
rap” em homenagem ao porco; o vaivém 
de cerca de 30 pessoas e, mais tarde, o jan- 
tar com rojôes, papas de sarrabulho, 
alheiras, bucho recheado, etc. 
Na net encontrei um artigo baseado na tese 
de mestrado de 1996 de Fatima Calça 
Aihante: Etnotecnologia do Alto Alentejo 
- A Matança do Porco na Aldeia da 
Orada, que me deu a perspectiva simbolica 
subjacente desta tradiçâo que eu procura- 
va. Ai ela descreve o que jâ se disse, subli- 
nhando que embora a matança do porco 
em ambiente doméstico jâ remonte aos 
tempos medievais, esta proibida por lei em 
Portugal desde a sua entrada na Uniâo 
Europeia. Que a matança fortalece os laços 

familiares e de vizi- 
nhança dada a compo- 
nente da dâdiva e da 
reciprocidade. 
Mas sem düvida, um dos 
aspectos mais fascinantes 
desta tradiçâo é a formal- 
izaçâo dos papeis do 
homem e da mulher. Ao 
homem compete o acto 
da matança e do esquar- 
tejamento do cadaver, 
sendo o porco um animal 
de porte largo. As mu- 
lheres esta apenas permi- 
tida a morte de animais 
de pequerio porte. E que 
a relaçâo entre mulher e 
porco é de tipo maternai, 
porque é ela que o ali- 
menta à mâo durante seis 
meses e quem mais sofre, 
a par das crianças, no dia 
do “sacrificio”. Embora o 
homem possa matar e 
verter sangue, nâo deve 
tocar-lhe ou mexer-lhe. O 
sangue e as tripas, os 
enchidos, sâo do dominio 
da mulher, o sangue 
sendo elemento poluente 
mas que lhes conféré o 

poder de dar vida, por isso ambivalente e 
corn grande carga emotiva. Mais, acrescen- 
ta a autora, a menstruaçâo é simbolica- 
mente imitada pelo homem no acto de 
verter o sangue do porco. 
Por esse Ontario fora seguramente que 
tiveram lugar este inverno muitas 
matanças do porco nos ditos “farmes” ou 
quintas. Numas segundo a lei, o porco é 
morto a tiro, inspeccionadb, esquartejado e 
entregue ao domicilio, o sangue nâo sendo 
recolhido mas sim comprado nos talhos. 
Noutras matanças menos legais, um grupo 
de homens reùne-se para matar o porco 
segundo a tradiçâo, à faca, para aproveitar 
o sangue que dâ para umas 20 ou 30 
morcelas. O porco é chamuscado ao 
maçarico e é trazido para cidade a fim de 
ser esquartejado na garagem. As mulheres 
fazem o resta. Contudo, ficam privadas do 
seu papel de mexer e recolher o sangue, 
assim como jâ tinham sido privadas do 
terno processo de “engorda” e do ingrato 
trabalho de lavagem das tripas. 
Tentei assistir a uma dessas matanças num 
dos “farmes” que os portugueses conhecem 
na ârea de Toronto mas nâo tive a oportu- 
nidade. Pedi a Domingos Rites para me 

dar apoio na investigaçâo deste tôpico, 
incluindo tirar umas fotos da matança para 
este artigo. Fui gentilmente convidada por 
ele para ir assistir ao encher e à defuma das 
morcelas e dos chouriços na casa dum cu- 
nhado, o grande impulsionador desta 
tradiçâo nesta familia de minhotos, em 
Janeiro. As mulheres dedicavam-se à tarefa 
no quarto frio da cave, onde se armazenam 
as garrafas e os barris. No quintal coberto 
de neve, o anfitriâo defumava o produto 
numa casota de aluminio que ele desmon- 
ta na primavera e guarda na garagem. 
O ambiente era de alegria, tanto mais que 
uma nortenha autêntica estava de visita e 
nâo se coibia de fazer, para nosso grande 
gâudio, os inevitâveis reparos fâlicos aos 
enchidos que, segundo a antropôloga 
acima citada, diz serem comparados ao 
orgâo sexual feminino ou masculino, 
dependendo do pais. Depois soube que a 
dona da casa evitou fazer os enchidos na 
semana em que lhe veio o menstruo, con- 
victa que tudo lhe correria mal, uma alusâo 
subconsciente ao poder poluente do 
sangue. Como se diz por aqui, “she made 
my day”, antropologicamente falando. 

Comentepara ijanuario@oise.utoronto.ca 
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Jorge Sampaio preoGupado corn "tragédia 
nacionar do abandooo escolar 

O Présidente da Repùblica alertou 
que Portugal sera marginalizado no 
futuro se a aposta na educaçâo nâo for 
encarada como a primeira prioridade. 

"Nâo estou disponivel para assistir a 
esta tragédia nacional", acentuou Jorge 
Sampaio no decorrer de uma visita à 
Escola Profissional de Idanha-a-Nova, 
depots de lembrar que 45 por cento dos 
jovens entre os 18 e os 24 anos nâo com- 
pletaram o ensino secundârio. 

Sampaio aproveitou a ocasiâo para 
sublinhar que o seu "recado" nâo se 
dirige ao Governo, ou concretamente ao 
ministro da Educaçâo, David Justino, 
que se encontrava ao seu lado, mas ao 
pais em gérai. 

"Deixemos esta coisa doentia dos 
recados. Nâo se preocupem corn os reca- 
dos que eu estou a dar ao sr. ministro ou 
que o sr. ministro me estâ a dar a mim. 
Estou a dar um recado ao pais", frisou. 

O Présidente insistiu que Portugal 
perderâ a batalha do desenvolvimento 
se nâo colocar a educaçâo como 
primeira prioridade. 

"Ou o pais dâ uma volta séria e diz 
' a formaçâo das pessoas é uma questâo 
central para os prôximos 10 anos', ou 
entâo ficaremos mais marginais", adver- 
tiu. 

Jorge Sampaio sustentou que a edu- 
caçâo, ou a falta delà, "é o principal 
problema do pais" e que, se a situaçâo 
nâo for alterada, isso conduzirâ a "coisas 
terriveis no futuro". 

"Nâo podemos ter tarita gente sem 
instruçâo", alertou p Chefe de Estado no 
segundo dos cinco dias da "semana da 
educaçâo", dedicado à formaçâo profis- 
sional, escolaridade obrigatôria e â pre- 
vençâo dos abandonos. 

Sampaio fez questâo de salientar que 
o objectivo da iniciativa é permitir 
inverter a situaçâo actual e nâo apenas 
para fazer queixas. 

"Nâo venho para lamùrias, mas para 
que o pais possa dar o salto", assegurou, 
depots de visionar um filme corn a apre- 
sentaçâo da Escola Profissional de 
Idanha-a-Nova e de visitas breves a uma 
aula de matemâtica e à sala multimédia. 

Acompanhado por David Justino, o* Idanha-a-Nova para conversar corn 
Présidente da Repùblica deslocou-se jovens que abandonar a escola e inteirar- 
depois para o Centro Cultural de se dos seus problemas. 

PR pede maior articulaçâo ao Governo 
para atrair lovons às escolas 
Jorge Sampàioapelou a uma maior 
articulaçâo entre os ministérios da 
Educaçâo e do Trabalho para tornar a 
formaçâo profissional atractiva e fazer 
corn que os jovens se sintam atraidos 
pelas escolas. 
"Os dois Ministérios têm que trabalhar, 
nâo é sô fazerem diplomas em conjun- 
to. E, no terreno, ver como é que se 
pode dar a volta, ter uma oferta diversi- 
ficada e fazer corn que as pessoas sin- 
tam uma nova atracçâo por estar nas 
escolas", defendeu. 
O Présidente da Repùblica falava apôs 
um almoço corn jovens da Escola 
Profissional de Idanha-a-Nova, no 
segundo dia da "semana da educaçâo" 
dedicado aos temas da formaçâo profis- 
sional e da escolaridade obrigatôria. 
"Temos de ligar a formaçâo profissional 
a sério corn o ensino a sério", acentuou 
o Chefe de Estado, exclamando: 
"esta é uma questâo que ao fim de 20 
anos de Uniâo Europeia faz muita 
pena". 
O Présidente apelou, por isso, ao tra- 
balho em rede, de forma a que "todos os 
agentes que trabalham à volta da escola 
- professores, psicôlogos, associaçôes, 
câmaras, empresas e igrejas - dediquem 

alguma intençâo ao ensino nos seus 
concelhos". 
O ministro da Educaçâo, Davidjustino, 
que acompanha a iniciativa presiden- 
cial, concordou corn Jorge Sampaio, 
mas sublinhou que os maiores passos 
em termos de articulaçâo entre os dois 
ministérios foram dados pelo actual 
Coverno. 
"Os passos que demos na articulaçâo 
entre os ministérios da Educaçâo e do 
Trabalho e Segurança Social sâo passos 
que nunca foram dados", salientou. 
David Justino reconheceu a necessi- 
dade de criar sinergias para que oossa 
nâo sô haver mais oferta, como tan bém 
"fazer corn que essa oferta correspc nda 
às necessidades das comunidades". 
"Nâo intéressa estar a criar um curso de 
formaçâo profissional de mecânica se 
nâo existirem empresas na regiâo que 
utilizem a mecânica", sustentou. 
Para o ministro, o fundamental é "ade- 
quar a formaçâo profissional às necessi- 
dades das regiôes", David Justino lem- 
brou que os cursos profissionais sâo 
tutelados pelo ministério da Educaçâo e 
a Formaçâo Profissional é da respons- 
abilidade do ministério da Segurança 
Social e do Trabalho. 
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DOENÇAS DOS OUVIDOS 
Os dois ouvidos, formados por canais, 

cavidades, e pelo receptor da audiçâo, 
estâo contidos dentro dos ossos temporals, 
na base do crânio. A membrana do tim- 
pano sépara o ouvido externo em forma 
dum funil, do ouvido médio corn a forma 
duma pequena cavidade que comunica 
corn O nariz*. O interior do ouvido exter- 
no esta revestido de pele, e nele pode 
aparecer qualquer uma das doença que 
afectam a pele, incluindo os eczemas, as 
infecçôes, e os tumores. As inflamaçôes 
cutâneas, que podem ser causadas por 
excesso de secura ou humidade, por fun- 
gos e bactérias, ou por eczema e psoriase, 
causam geralmente uma comichâo intensa 
no ouvido. O melhor tratamento para esse 
prurido é tentar resistir à vontade de 
coçar, para quebrar o ciclo vicioso causado 
pela irritaçâo da pele, pois o coçar causa 
cada vez mais coceira. Algumas gotas anti- 
inflamatôrias, ao diminuirem o prurido, 
podem ajudar a terminar esse ciclo vicioso. 

A otite externa, muito frequente nos 
banhistas, é uma celulite infecciosa do 
ouvido externo, quase sempre causada por 
bactérias, mas que também pode ser cau- 
sada por fungos. A âgua das piscinas, 
lagos, rios, ou do mar, pode conter 
micrôbios que, ao entrarem no ouvido, vâo 
infectar a sua pele causando inchaço e 
dores fortes. Os furünculo sào infecçôes 
corn formaçâo de pus na raiz dos pelos, e 
sâo bastante frequentes no ouvido. O trata- 
mento destas infecçôes faz-se corn 

antibiôticos, em gotas ou por via oral. A 
otite média é uma doença frequente nas 
crianças, sobretudo antes dos très anos de 
idade. Começa, quase sempre, depois 
duma infecçâo causada por virus envol- 
vendo as vias respiratôrias superiores. Os 
virus, passam do nariz às trompas* e vâo 
infectar os tecidos do ouvido médio, 
incluindo a membrana do timpano, tor- 
nando-os susceptiveis às infecçôes bacteri- 
anas. A otite média deve ser tratada, 
prontamente e adequadamente, corn 
antibiôticos para evitar danificaçâo dos 
tecidos infectados, incluindo destruiçâo 
ôssea, perfuraçôes do timpano, ou 
infecçôes crônicas, capazes de comprome- 
ter a audiçâo. 

Uma causa frequente de sensaçâo de 
qbstruçâo, corn perda de audiçâo, é a acu- 
mulaçâo de cera endurecida nos canais 
externos dos ouvidos. A cera é geralmente 
fluida saindo para o exterior sem se 
depositar no canal; todavia, em algumas 
pessoas, pode ser mais espessa e, ao secar, 
acumula-se no ouvido. Os ouvidos s6 se 
devem limpar por fora, e os cotonetes nâo 
devem ser usados dentro do canal; em vez 
de os limpar, vâo contribuir para com- 
primir a cera, e esta, ao endurecer acaba 
por tapâ-los. Os algodôes e outros objectos, 
quando introduzidos dentro do canal audi- 
tivo, podem causar irritaçâo, e contribuir 
para o aparecimento de comichôes, ou de 
infecçôes, no ouvido. 

O bom funcionamento das trompas de 

FESTIVAL PORTUGUêS CAN A 

::;s ONSIGO S4 NORAS POR OIA 

General Electrte 
sggoo*. 

Panasonic RX-D13 
*160."* 

Portable Radio 
Ai^/FM /SCMO 

EÏÏL 

AM/FM/ 2»MO« \^D-t_.a5sette Player 
coin Remote Control 

INFORMAçOES: 
.537.1088 

Panasonic RK-FS430 
SIexeo Radio/Cassette Recoxtier 

*125. 

*Plus GST&PST 

Estes radios estâo à venda nos sc* 

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 

;. ■ ■ ■• --:te@a8©8 

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 M2S 

Eustaquio* é importante 
para a saüde do ouvido 
médio e da audiçâo. Estes 
canais que ligam o ouvido 
médio ao nariz estâo normal- 
mente fechados, mas abrem- 
se, intermitentemente, para 
arejar a cavidade do ouvido 
médio e manterem, em igualdade de 
pressâo, o ar dentro e fora da membrana 
do timpano. Quando as trompas nâo con- 
seguem abrir, como acontece na obstruçâo 
nasal, geralmente causada pelo virus, dos 
resfriados ou das alergias, o ar do ouvido 
médio é absorvido e desaparece criando 
um vacuo que puxa a membrana do tim- 
pano para dentro dessa cavidade; 
outras vezes esse espaço enche-se com flui- 
do; nestas situaçôes, o ouvido médio nâo 
deixa transmitir o som adequadamente. A 
presença de fluido nâo infeccioso na cavi- 
dade do ouvido médio origina a otite 
serosa, a doença de ouvidos mais 
frequente em crianças, e a causa mais fre- 
quente de diminuiçâo temporâria da 
audiçâo corn desconforto nos ouvidos. 

Os barulhos no ouvido sâo muito fre- 
quentes. O tinido é uma percepçâo anor- 

mal de barulho no ouvido, ou 
dentro da cabeça, que estâ 
muitas vezes associado às 
doenças das células recep- 
toras do caracol, e é quase 
sempre mais intenso no silên- 
cio, tornando-se irritante por 
interferir corn o sossego 

necessârio para adormecer. Nâo existe 
tratamento médico para este barulho incô- 
modo que, por vezes, pode levar à 
depressâo e desespero. E por isso que os 
medicamentos contra a depressâo podem, 
em muitos casos, ajudar a suportar esse 
incômodo sofrimento. Camuflar o silêncio 
corn mùsica ou barulhos no ambiente, ou 
corn aparelhos amplificadores da audiçâo, 
fazem diminuir a percepçâo do tinido, 
podendo ajudar o doente a ser mais 
paciente. 

“^As trompas de Eustâquio sào 
os canais que estabelecem a comuni- 
caçào de ar, com a sua pressâo atmos- 
férica entre as cavidades (fossas) 
nasais e a cavidade do ouvido médio, 
interior à membrana do timpano de 
cada ouvido. 

KEEP YOUR PROMISE AT THE PUMPS 
QUEEN’S PARK - No âmbito 

de protéger o assalto às carteiras 
de condutores no Ontario, o NDP 
apresentou hoje um proposta na 
legislatura de reduzir o preço da 
gasolina para os preços do ano 

passado de mantê-los a esse preço 
durante pelo menos 90 dias. 

O decreto-lei entitula-se "Keep 
Your Promises at the Pumps Act", 
em honra do decreto-lei (com o 
mesmo nome) apresentado pelo 
deputado de Sudbury, Rick 
Bartolucci, a actual Ministre por 

Desenvolvimento do Norte 
(Northern Development Minister) 

quando este fazia parte da 
oposiçâo. Esse decreto-lei, apre- 

sentado em 2001, fazia exacta- 
mente as mesmas recomendaçôes. 

"Os condutores desta provfncia 
sâo roubados enquanto que as 

companhiaspetroliferas vêem 
grandes lucres", disse Howard 
Hampton, lider do NDP do 
Ontario. O decreto-lei de 
Bartolucci foi apenas uma de sete 
propostas, para controlar precos 
de gasolina, apresentados pelos 
Libérais quando em estes for- 
mavam a oposiçâo oficial. 

"Exigimos a Dalton McGuinty 
para meter em vigor o que é, 
essencialmente, um decreto-lei do 
seu proprio partido" 

O preço da gasolina em 
Toronto esta a 85 centimes por 
litre, e a um minime de 89 centi- 
mes no norte da provincia. Até à 

data, os liberias têm feito nada 
como governo para protéger os 

condutores do Ontario. 

QUEEN’S PARK 
Determined to protect the pocket- 
books of drivers, the NDP today 
introduced a bill that would roll 
back gas prices to last year’s levels 
and freeze them for at least 90 
days. 

The proposed legislation is 
known as the ‘Keep Your Promises 
at the Pumps Act” because it’s a 

copy of a Liberal bill introduced 
in 2001 by Sudbury MPP 
Rick Bartolucci, who is now 
Northern Development Minister. 
Bartolucci’s bill called for a price 
rollback and a 90-day freeze. 

“Drivers are getting dinged 
while oil companies ring up huge 
profits,” NDP Leader Howard 
Hampton said in the legislature. 
“We call on Dalton McGuinty to 

quickly pass what is in effect a 
Liberal bill.” 

Bartolucci’s bill was one of 
seven introduced by Liberals, all 
of which proposed to control gas 
prices. The other Liberals 
involved were Essex MPP Bruce 
Crozier with three bills; Eglinton- 

Lawrence MPP Mike Colle; 
Thunder Bay-North Superior 

MPP Michael Gravelle and 
Tourism Minister Jim Bradley. 

“The Liberals should keep 
your promises at the pump,” said 
Timmins-James Bay MPP Gilles 
Bisson, who introduced the bill. 
“Gas has hit 85 cents a litre in 
Toronto and 88 cents in Northern 
Ontario but the Liberals haven’t 
introduced their own legislation to 
control prices.” 
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Precisa-se 
Cameraman corn alguma experiência. Tel.:416-537-1088. 

Condutor corn carta de conduçâo AZ ou DZ, fluente 
em inglês. Contactât Rosa. Tel.:416-652*0377. 

Vendedor de automôveis corn experiência, fluente em 
português e inglês. Contactât Gabriel. Tel.:416-762-2277. 

Pessoal para jardinagem, adultos, jovens e estudantes. 
Contactât Antonio Rodrigues. Tel.;416-532-5674. 

Barbeiro ou cabeleireira, profissional. Contactât Salâo 
Araûjo. Tel.:416-5344)176. 

Condutor, fluente em inglês. Tel.;905-761-1990. 

Bricklayer para a area de Aurora e Richmond Hill. 
Contactât Tony depois das 5:30. Tel.:905-640-0996. 

Pessoal para fazer renovaçôes, pessoas corn experiên- 
cia e ajudantes. Tel.:416-508-0179. 

Cortadores de came com experiência. Tel.:416-432-2425. 

Marceneiro, para armârios de cozinha, para a area de 
Toronto. Contactât Victor. Tel.:416-99T3944. 
Pasteleiro/a. Tel.:416-537-2993. 

Padaria précisa de pasteleiro e pasteleira. Contactât: 
416-537-2993. 

Apartamento para alugar 
I a 2 quartos, cozinha e quarto de banho 
completamente renovados e situado na area da 
Dundas e Dufferin. 
Contacta: (416) 534-7933. 

Carpinteiros corn ou sem experiência. 
Tel.:647-287-5338. 

Encarregado e um pedreiro para companhia de jardi- 
nagem. Tel.:905-331-3166. 

Pessoal para companhia jardinagem e um condutor, 
com carta de conduçâo A-Z. Contactât Manuel. 
Tel.:416-676-3267. 

Pessoal para companhia de limpeza. Contactât Carlos. 
Tel.:905-338-3538. 

Pessoal com o minimo de 5anos de experiência em tra- 
balhos com cimenta. Tel.:416-243-3333. 

Pessoas para trabalhar em salâo de châ, part-time e 
full-time. l'el.:416-5884624. 

Caixeiro/a para Petro-Canada Gas Station. Chame 
Emil Nasr: 416 685-0587. 

Pessoas para trabalhar em salâo de châ, part-time e 
full-Üme. Tel.:416-588-4624. 

Bate-chapas corn licença e 5 anos de experiên- 
cia. Contactât Frank Borges. 
Tel.:416-236-9996. 

Pedreiros e operadores de forklift.Tel.:416-762-5947. 

Aluga-se 
Parcelas de terreno para guardar material pesado, 
camiôes, material da construçâo, contentores e outros 
artigos. Terreno fechado. Os interessados podem con- 
tactât pelo telefone: 416 604-4555 

Autêntica Cozinha 
Portuguesa 

Faça JÂ a sua 
réserva para o 
DIA DA MÂE 
e receba uxna 

surpresa. 

Encerrado às 
2"' feiras 

Almoços e Jantares 

836 College St. ^ 

DÛ® 

Temos um bom apartamento 

mobilado em Portimâo, Algarve, 

para alugar. Optimo para dois casais e 

duas crianças. 

Tel: 416 253-6194 

Comunicado 
(urgente) 

o executive da Casa dos Poveiros informa que se 
realiza na igreja de S.Mateus, na prôxima Terça-féira 
dia 11 de Maio pelas 19:00 horas, uma missa em 
memôria de Herminia Campelos, Mâe de D.Manuela 
Silva Présidente desta Casa. 

À familia endereçamos as sentidas condolências 
e convidamos os sôcios e simpatizantes da Casa dos 
Poveiros e a Comunidade em gérai a estarem pré- 
sentes nesta sentida ceremônia. 

Laurentino Esteves 

Relaçôes Pùblicas 

Weekend of Modem Portuguese Cinema (w/ 
english subtitles! 
l'he Department of Spanish and Portuguese, the Consulate-General of 
Toronto and the Instituto Português de Cinema are pleased to present 
at innis College, 2 Sussex Ave. (at St George, south of Bloor) 

SATURDAY MAY 22, AT 7H30PM 
ZONAJ 
A drama portraying the life of urban teenagers by director 
Leonel Vieira. For children of labourers and cleaning ladies, life 
is tough in Lisbon. The dreams of deprived young people are 
hard to fulfill. Winner of Globos de Ouro (1999) for Best Film 
and Best Actress (Ana Bustoff) 

SUNDAY, MAY 23, FROM 3H30PM-6H30 
BREATHING UNDER WATER 
It was awarded the Iberic Cinema Festival of Badajoz for the 
Best Short film. Best Director and Best Cinematography (2001). 
A love story all filmed in Coimbra with spectacular acting from 
students of high schools. It was directed by Antonio Ferreira. 

HAIRCUT 
Rita has beautiful, long, black hair. She works at the perfume 
shop at the Shopping Center. She is getting married. She goes to 
the hairdresser. She decides to cut her hair short. Paulo, her 
fiancé is waiting at the town hall. What is going to happen? 
You,11 have to see it to believe! 

FOR TICKETS CALL: 416 532 3233 OR EMAIL: 
congress@bellnet.ca 
ALL PROCEEDS WILL GO TO PORTUGUESE-CANADI- 
AN NATIONAL CONGRESS 

Gambas Gigantes Suadas em Caril 

Ino^tDitriTES: 
02 Batatas 

* 02 Cebolas 
*01 Alho Francis 
* 150gr. Leite de Coco 
*01 Maçâ Reinette 
* 01 Banana 
* 1/2lt. Caldo de Marisco 
* 20gr. Caril 
* 1/2dl. Oleo de Amendoim 
* 45gr. Gambas L3 
* 500gr. Arroz Branco 
* q.b. Manteiga de amendoim 
* q.b. Frutos Secos 

COnECCÇflO: 
Preparar um refogado com oleo de amendoim, " 
as cebolas, o alho froncés e as batatas, cortados 
em cubos grandes. 
De seguida adicionar o caldo de marisco e 
deixar ferver, junior a maçâ e a banana corta- 
dos em cubos, deixar ferver cerca de 40minutos. 
Adicionar o p6 de caril e deixar ferver cerca de 
ISminutos. Passar tudo pelo chinés e varinha e 
vai ao lume, junior o leite de coco, mexer até 
obter uma textura espessa. 
Adicionar este preparado âs gambas jâ descas- 
cadas (deixando apenas a cabeça) e levar a ferv- 
er lentamenie durante lOminuios. 
Acompanha com arroz bronco cozido, salieado 
com manieiga de amendoim. Deitar o arroz 
numa forma redonda, dispondo as cabeças das 
gambas ao redor do arroz. 
Decorar com frutos secos. 

Sobremesa: 

Bavaroise de Chocolate 

IriCPEDIEttTES: 

* 8 foUias de gelatina 
* 400 ml de nota 
* 1 lata de leite condensado 
* 400gr. de chocolate para Culinâria 
* 1 base depao de lô 

(OnEECÇflO: 

Coloque as foUias de gelatina numpouco de 
agua moma e leve um minuto ao micro ondas. 
Seguidamente leve ao micro ondas conteûdo da 
lata de leite condensado. 
Assim queftcar momo, junte-lhe asfolhas de 
gelatina espremidas e o chocolate partido em 
pedacinhos. 
Leve mais um minuto a aquecer, misture tudo e 
deixe arrefecer completamente. 
Envolva suavemente as notas. 
Entretanto foire o fundo de uma forma de aro 
amovivel ou no caso de nào ter, coloque a base 
de boh numa tarteira corn a medida suficiente, 
e encha corn o creme que preparou. 
Leve ao congelador até solidificar e desenforme. 

Bom Apetite! 
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Gnnica a lisiâKis 
0 nom cicio - DESENVOIVER PARAIEMMENTE AO CRESCER 
(DaMoçâoaoCongressoRegional) , 

A saida significativa da Madeira, do 
Objective 1, que muito nos orgulha pelo 
que fomos capazes, de forma alguma alte- 
rarâ a continuidade do investimento pübli- 
co e O conséquente arrasto do investimen- 
to privado. 

Mas nâo hâ düvida de que numa 
Europa a 25, e porventura a 28 dentro de 
pouco tempo, onde os Fundos se mantêm 
em volume mais ou menos semelhante ao 
actual, para além de subordinados a 
critérios diferentes, o Povo Madeirense, 
sob pena de estagnaçâo, terâ de adoptar 
posturas inovadoras que nos façam conti- 
nuar a ganhar os desafios. 

Que pode fazer cada cidadào? 
Identificar o que esta nas suas mâos actu- 
ar, para tornar a Madeira e o Porto Santo 
ainda mais progressives. 

Envolver amigos, parceiros e conheci- 
dos em novas iniciativas. Discutir corn as 
Entidades Pûblicas as suas intençôes, bem 
como o melhor caminho para as con- 
cretizar. Organizar visitas de pessoas de 
fora, que nos interessem. 

Os Concelhos e as Freguesias fazem a 
identidade madeirense. O desafio é arras- 
tar todos no processo de Desenvolvimento 
Integral. Dai que, em todo o nosso ter- 
ritôrio autonome, haja que organizar a 
forma de as populaçôes terem ainda me- 
lhor acesso a Serviços mais eficientes e 
mais receptiveis, para o efeito consideran- 
do as especificidades ambientais e susci- 

tando o envolvimento dos residentes, num 
reforço da IDENTIDADE LOCAL e da 
PARTICIPAÇÂO CÎVICA. 

Tal implica a mobilizaçâo, por exem- 
ple, das instituiçôes locais de negôcios, 
Escolas e outras associaçôes, comprome- 
tendo todos num processo de interactivi- 
dade. 

Alcançado corn sucesso o présente 
estâdio de Desenvolvimento Integral, o 
objective, agora, é extinguir progressiva- 
mente as diferenças entre os locais mais 
ricos e os menos. 

Embora o desenvolvimento sustenta- 
do de uma Regiâo assente também nas 
obvias diversidades peculiares a cada loca- 
lidade, tal nâo impede o acesso de 
TODOS a todos os Serviços, püblicos e 
privados, que caracterizam os Direitos de 
cada um. 

TODOS, püblicos e privados, temos 
de trabalhar para uma INCLUSÂO 
SOCIAL a cem por cento. É desafio que se 
coloca a cada Madeirense e a cada 
Portossantense, o de destruir barreiras que 
possam ainda emergir. 

Mas todo este reforço da cidadania, 
obriga a uma coordenaçâo competente, 
bem como à troca de informaçâo entre os 
agentes envolvidos em cada um dos 
processos diversos. 

Troca de informaçâo, inclusivamente 
corn agentes externos, susceptivel de sig- 
nificar cooperaçâo corn interesse, ou novos 

mercados. 
O que, por sua vez, exige o 

culto da rapidez de processos e 
de forma racional, uma 
Informaçâo bem preparada aos 
agentes externos de interesse ao 
nosso territôrio, e uma boa 
mobilidade de pessoas e bens. 

Por isso, os Centros Civicos 
e os Fôruns que estâo a surgir 
no arquipélago, devem consti- 
tuir, também, importantes bases de 
INTERACTIVIDADE. 

A SEGURANÇA das pessoas e das 
estruturas de qualquer tipo, implica a 
colaboraçâo de TODOS no combate às 
diversas formas de criminalidade. 

Trata-se de matéria absolutamente 
essencial para a continuidade do 
Desenvolvimento Integral do Povo 
Madeirense e, inclusive, para a 
arrecadaçâo dos meios financeiros que sâo 
seu Direito. 

Porque é matéria ainda sob demasiada 
dependência do regime de Lisboa, que 
colonialmente, também aqui, estabeleceu 
compartimentos estanques, justifica-se, da 
nossa parte, uma ainda maior atençâo e 
empenho para ultrapassar as deficiências 
résultantes do sistema imposto, incluso 
assente, neste âmbito, numa ridicula con- 
sideraçâo das Autonomias como uma 
espécie de “inimigo”. 

O actual sistema tem de partir para 
uma evoluçâo, decisiva para o futuro da 
Segurança da Regiâo Autônoma e sens re- 
sidentes, de forma a que os Orgâos de go- 
verno prôprio nâo estejam colonialmente 
afastados das responsabilidades corn este 
âmbito dos sens Direitos Fundamentais. 

Também para o futuro, hâ que reforçar 
a defesa intransigente e rigorosa, mas 
sobretudo SÉRIA, do AMBIENTE. 
Articulada de forma eficiente corn o 
Desenvolvimento Integral e corn a aposta, 
que se révéla possivel, em novos factores 
energéticos e na utilizaçào racionalizada 
de todas as fontes de Energia, incluso corn 
promoçâo de eco-economia em diversas 
areas produtivas. 

Ganha a batalha da Agua, hâ agora 
que racionalizar cada vez melhor, da cap- 
taçâo e aduçâo, até à distribuiçâo, sabendo 
conservar um bem que é nossa riqueza 
fundamental. 

Estabelecido o nùcleo essencial das 
NOVAS ACESSIBILIDADES, hâ que pas- 
sar a um seu aproveitamento melhor e 
mais barato, assente numa BOA 
INFORMAÇÂO. 

Desenvolver uma filosofia de bom 
aproveitamento econômico e ecolôgico 
dos meios e redes de transportes, incluso 
corn a consideraçâo de aconselhâveis 
colaboraçôes, quer entre pessoas, quer 
entre empresas. 

O futuro da Regiâo Autônoma exige 
que se reme contra a maré, e se robusteça 
as COMUNIDADES FAMILIARES. 

Nestas, bem como no sistema educati- 
vo, que hâ que modelâ-lo mais de acordo 
corn os VALORES e OBJECTIVOS do 
arquipélago, fazer incidir a educaçâo dos 

jôvens e das crianças, para os 
NOVOS PROBLEMAS que 
resultam da profunda e 
constantemente râpida trans- 
formaçâo deste mundo novo. 

A Universidade da 
Madeira tem de ser revolu- 
cionada nalguns dos seus 
Departamentos, nâo podendo 
estes continuar recifes dentro 
da ilha, sem utilidade, e hâ 

que fazer incidir a investigaçâo univer- 
sitâria sobretudo em très âreas: encomen- 
das externas que se prospeccionem no 
mercado internacional; economia; 
questôes endôgenas ao arquipélago. 

Por outro lado, a estratégia visando o 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
deverâ se basear: a) na criatividade regio- 
nal; b) na aquisiçâo de todo o conheci- 
mento corn VALOR UNIVERSALISTA. 

Acresce que a SOCIEDADE DE 
APRENDIZAGEM que é a realidade do 
mundo de hoje, passa também pelos 
MEIOS DE COMUNICAÇÀO SOCIAL. 
A estes cabe uma importante tarefa 
responsâvel, que nada tem a ver corn 
conhecidos cultos de mediocridades e de 
pessimismes domésticos, apontados a um 
umbigo provincianamente isolacionista, e 
instrumentos para catarses de taras, com- 
plexes ou frustraçôes. 

Cabe aos cidadâos nâo ceder às ten- 
taçôes da bilhardice paroquial - vicie 
destruidor, durânte séculos, na nossa 
sociedade - e impôr no mercado, 
nomeadamente por iniciativa e pressâo 
dos agentes econômicos, uma 
INFORMAÇÂO à Opiniâo Pùblica corn 
nivel, e apontada às realidades impor- 
tantes do mundo que nos rodeia. 

O progresse tecnolôgico e o aumento 
de necessidades que o Desenvolvimento 
Integral faz nascer nas pessoas, acarretarâ 
Serviços de Saûde cada vez mais comple- 
xes e caros. 

Impôe-se um aperfeiçoamento 
racional, humanizado, rigoroso e 
constante nas estruturas e nos meios 
que os Serviços de Saûde propiciam, 
sobretudo através da INFORMAÇÂO e 
da PREVENÇÂO. 

E apostar, tanto quanto possivel, nas 
organizaçôes de Solidariedade Social, do 
mais diverse teor, bem como na dignifi- 
caçào e no reconhecimento colectivo do 
Voluntariado. 

A evoluçâo demogrâfica no 
arquipélago, faz da Terceira Idade a 
prioridade das prioridades no campo 
social. 

No piano dos Direitos Sociais e 
ganha a batalha da Habitaçâo face à 
desgraçada situaçâo de hâ vinte e cinco 
anos atrâs, haverâ agora que incidir 
mais na Recuperaçâo e na 
Conservaçâo, reduzindo racionalmente 
a construçâo de iniciativa pùblica e 
deixando tal iniciativa mais para os 
sectores privado e cooperative, corn os 
quais se farâo os acordos que as situ- 
açôes justificativas de intervençâo 
pùblica exigirem. 

PV 
iŸaoHUts 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canadà 

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

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

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem 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-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Très barcos de pesca portugueses 
apresados ao largo da Terra Nova 

Très barcos de pesca por- 
tugueses foram apresados esta 
semana por navios da mari- 
nha e da guarda-costeira do 
Canada, em âguas interna- 
cionais do Atlântico, ao largo 
da Terra Nova, por alegada 
pesca ilegal, anunciou quinta- 
feira o governo canadiano. 

Na sequência da operaçâo 
de fiscalizaçào, dois dos très 
barcos de pesca de arrasto 
encontram-se ainda apresa- 
dos, e apenas um foi autoriza- 
do a seguir viagem. 

Numa das très embarcaçôes portugue- 
sas, a "Aveirense", de pesca da solha, foi 
encontrada, escondida na messe dos ofici- 
ais, uma espécie de peixe cuja pesca se 
encontra regulamentada, anunciou o mi- 
nistro das Pescas canadiano, Geoff Regan. 

O ministre acrescentou que as redes de 
um outro barco português, identificado 
como "Brites", foram cortadas antes que a 
guarda- costeira tivesse entrado a bordo da 
embarcaçâo. 

A operaçâo lançada segunda e terça- 
feira, levou ainda ao apresamento de um 
terceiro barco português, o "Santa 
Mafalda", e duas embarcaçôes russas, 
tendo todavia estas très embarcaçôes sido 
autorizadas a seguir o seu caminho. 

O ministre sublinhou que as inter- 
vençôes respeitaram o direito interna- 
cional, ainda que levadas a cabo para la da 

zona econômica canadiana, de 200 milhas 
maritimas, pois decorrem de uma missâo 
de vigilância confiada ao Canada no 
quadro da Organizaçâo de pescas do 
Atlântico Norocidental (OPANO). 

"A pesca ilegal estrangeira por navios 
fora-da-lei e pelos sens proprietârios é ina- 
ceitâvel para os canadianos", declarou em 
comunicado Paul Martin. 

"E preciso pôr-lhe fim, e nos vamos 
pôr-lhe fim", acrescenta o ministre na nota 
oficial. 

Por outro lado, o ministre dos 
Négociés Estrangeiros canadiano, Bill 
Graham, adiantou que jâ solicitou ao go- 
verno português e à Uniâo Europeia que 
os barcos "Aveirense" e "Brites" sejam le- 
vados para o porto mais proximo - Saint- 
Jean da Terra Nova -, para que o inquérito 
prossiga os seus trâmites. 

Policîa de Toronto acusada 
de mais crimes ^ 

As autoridades policiais de Toronto 
estâo a enfrentar novas acusaçôes, pela ter- 
ceira vez em menos de seis meses. Desta 
vez, quatre policias estâo envolvidos em 26 
novas acusaçôes relacionadas corn ale- 
gaçôes de que estes informariam os donos 
de bares da baixa da cidade sobre visitas 
surpresa, em troca de bénéficiés e outras 
regalias. 

O chefe da policia, Julian Fantino, jun- 
tamente corn a RCMP, realizaram uma 
conferêneia de imprensa, no inicio da 
semana, para anunciar os novos cases. Os 
policias envolvidos no novo escândalo sâo 
Bill McCormack Jr, filho do ex-chefe de 
policia William McCormack, Rick 
McIntosh que se demitiu temporaria- 
mente do cargo de présidente da 
Associaçâo de Policias de Toronto, George 
Kouroudis e Jody Watson. As acusaçôes 

incluem violaçâo de confiança por uma 
autoridade pùblica, fraude e influência em 
investigaçôes. Este é o segundo grande 
escândalo a atingir a policia de Toronto, 
somente este ano. Em Janeiro, seis autori- 
dades da esquadra da droga foram detidos 
e acusados de roubo e agressâo. 

Nâo obstante o numéro de escândalos, 
Fantino diz ainda acreditar na confiança 
do püblico na força policial. 

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

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

Contactem 

Joe: 416 258-8322. OU 416 539-6829 
Nelson: 416 2584842, OU polO fOX: 416 539-9689 

Ex-juiz admite ter abusado 
de adelescentes 

Um ex-juiz de British Columbia 
deixou amigos e colegas de profis- 
sâo admirados ao confessar ser 
culpado das acusaçôes de abuso 
sexual de raparigas adolescentes, 
incluindo uma acusaçâo de abuso 
fisico. Num tribunal de Prince 
George, David William Ramsay 
confessou, no inicio da semana, 
ser culpado das cinco acusaçôes 
que datam de hâ nove anos quan- 
do Ramsay era juiz do tribunal 
provincial de British Columbia. 

O ex-juiz apresentou-se calmo 
em frente ao juiz e admitiu ser cul- 
pado das cinco acusaçôes, incluin- 
do pagar a menores em troca de 
sexo, abuso sexual e fisico e vio- 
laçâo de confiança. 

Enquanto no tribunal, Ramsay 
nunca olhou para as vitimas que 
estavam acompanhadas de amigos 
e assistentes sociais. As adoles- 
centes tinham idades compreendi- 
das entre os 12 e 16 anos na altura 
em que foram sexualmente abu- 
sadas. Ao que tudo indica, Ramsay 
conhecia o histôrial destas vitimas 
que incluia abuso sexual, tendên- 
cias suicidas e longos periodos em 
que viveram na rua, sem abrigo. 

Segundo a declaraçâo lida em tri- 
bunal, “Ramsay escolhia estas 
raparigas da rua, em ocasiôes 
diferentes, conduzia-as para uma 
ârea rural junto a uma prisâo e 
pagava-lhes para terem relaçôes 
sexuais”. Ainda segundo o comu- 
nicado, quando uma das vitimas 
lhe pediu que usasse um preserva- 
tive, Ramsay bateu violentamente 
corn a cabeça delà contra o carro 
até a fazer sangrar e perseguiu-a 
quando ela se colocou em liber- 
dade. Na mesma ocasiâo, terâ 
agredido a rapariga, abusado se- 
xualmente delà, apelidando de 
prostituta enquanto sorria. Outra 
das vitimas foi deixada nua junto 
da auto-estrada sob ameaça de 
morte se contasse a alguém o que 
tinha sucedido. 

O advogado de Ramsay disse 
que o seu cliente nâo se recordava 
de todos os detalhes, mas que nâo 
negava a responsabilidade pelo 
acontecido. O advogado de 
acusaçâo pediu cinco anos de 
cadeia para Ramsay que se encon- 
tra em liberdade condicional, sob 
fiança, até ao dia 1 de Junho, data 
em que serâ julgado. 

Holly will live through art 
HOLLY JONES will not be jBI 

forgotten in the west-end neigh- ■■ 
bourhood where she grew up. 
Thanks to local artist Olaf IH 
Schneider, a 2-metre-by-2- 
metre portrait of Holly will be 
unveiled Tuesday at 7 p.m. in 
the Perth Parkette at Randolph 
Ave. and Perth St. during a 
candlelight vigil marking the ^ 
one-year anniversary of the lit- 
fie girl's murder. JH 

Schneider jumped at the |H| 
chance to paint a portrait of JÊB 
Holly whose remains were fBÊ 
found last May 13, the day WÊÊ 
after she went missing while 
walking home from a friend's house. 

Schneider, 40, who usually paints 
advertising billboards, was eager to 
donate his services when approached 
by vigil organizer Jack Fava. 

"My motivation in doing it is for 
the community and the people, and 
out of love," Schneider said. 

"Right away I said, 'Yes.' 
Whenever you're called to be of ser- 
vice to your neighbours, you never 
say 'no' to that." 

HE'S PAINTING IT FREE 
Schneider said the going rate for 

murals similar to the Holly painting, 
which he began working on last 
night, is between $5,000 and $10,000. 

The painting will be done on two 

sheets of plywood and mounted on a 
fence in the parkette. 

Schneider, who originally wanted 
to remain anonymous, agreed to 
paint the portrait at no cost, with 
supplies bought using corporate and 
private donations. 

Fava said he obtained permission 
from the city - as well as the okay 
from Holly's parents - before he 
began work. 

"I don't want to make this politi- 
cal at all, but I'm hoping it will send 
a message - we shouldn't be burying 
our children, and we shouldn't be 
having vigils, but we are," Fava said. 

"The message is, let's not forget 
the safety of our children," Schneider 
said. 
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20 mil jovens participaram 
O director regional da Juventude, 

Emprego e Formaçâo Profissional revelou 
que cerca de 20 mil jovens participaram, 
em 2003, nos diverses programas de verâo 
promovidos pelo executive açoriano. 
Num encontre corn a comunicaçâo social, 
Rui Bettencourt disse que o Governo, 
através da Direcçâo Regional da 
Juventude, Emprego e Formaçâo 
Profissional, investiu mais de um milhâo 
de euros na execuçâo da “Semana da 
Juventude” e dos programas de 
“Ocupaçâo de Tempos Livres dos Jovens” 
e “Mobilidade Juvenil”. 

No âmbito das actividades para o 
verâo deste ano, a Direcçâo Regional da 
Juventude, Emprego e Formaçâo 
Profissional vai promover novamente os 
programas “Ocupaçâo de Tempos Livres 
dos Jovens, OTLJ/2004” ; “Férias Jovens”; 
“Semana da Juventude”; “Voluntariado 
Juvenil - Janela de Oportunidades”; 
“Juventude” e “Mobilidade e Intercâmbio 
Juvenil”. Considerou que, deste modo, os 
jovens podem enriquecer a ocupaçâo dos 
seus tempos livres, adquirindo novos 
saberes, de forma saudâvel, e contribuin- 
do para o seu desenvolvimento e realiza- 
çâo pessoal, bem como de toda a comu- 
nidade. 

Programa OTIJ 2004 

o programa OTLJ/2004 é consti- 
tuido por cinco sub-programas, nomeada- 
mente, “Ocupaçâo em Férias”; 
“Ambiente”; “Ciência em Férias”; “Jovens 
Solidârios”; e “Jovens Estudantes”, que 
proporcionam aos participantes uma ocu- 
paçâo ütil dos seus tempos livres, através 
do contacte corn diversas areas de activi- 
dade profissional. 

Existe o Programa “Férias Jovens”, 
que procura responder aos novos desafios 
da juventude açoriana, desenvolvendo-se 
de acordo corn as acçôes “Espaços de 
Juventude” e “Campos de Férias”. 
Sublinhou, igualmente, que a IV Semana 
da Juventude dos Açores, viabiliza o 
desenvolvimento de projectos promovidos 
pelos jovens, estimulando o seu contacte a 
nivel social, cultural e recreative, como 
protagonistas de acçôes de animaçâo em 
d"iferentes localidades da Regiâo 
Autônoma. 

Quanto à Janela de 
Oportunidades 

Rui Bettencourt salientou, ainda, a 
realizaçâo do Programa de Voluntariado 
Juvenil - Janela de Oportunidades. Neste 
âmbito, disse que “Janela de 
Oportunidades” é um programa de 
voluntariado juvenil que possibilita aos 
jovens, residentes nos Açores, e às enti- 
dades sem fins lucrativos a intervençâo 
social e comunitâria nas ilhas, e que o 
Programa Juventude destina-se a jovens 
corn idades compreendidas entre os 15 e 
os 25 anos, facilitando a sua participaçâo 
em intereâmbios, estabelecer projectos 
por iniciativa prôpria, em diversas areas 
de intervençâo, trabalhar num projecto 
sem fins lucrativos no estrangeiro, 
enquanto voluntârios e por um periodo 
que pode ir até um ano. 

Programa de Mobilidade 
e Intercâmbio Juvenil 

Em relaçâo ao Programa de 
Mobilidade e Intercâmbio Juvenil, o 
director regional da Juventude, Emprego 
e Formaçâo Profissional afirmou que este 
constitui um incentivo aos jovens, indivi- 
dualmente ou em grupo, para con- 
hecerem, debaterem e confrontarem pon- 
tos de vista, através do contacto e vivência 
de realidades sôcio-culturais e econômicas 
diferentes. 

Especificou que aquele programa 
esta organizado em très medidas, respec- 
tivamente, Medida I - Projectos de 
Mobilidade e Intercâmbio Juvenil nos 
Açores e no restante territôrio nacional; 
Medida II - Projectos de Intercâmbio nos 
Açores e Medida III - Projectos de 
Intercâmbio nos Açores corn jovens das 
comunidades açorianas, radicadas nos 
Estados Unidos e Canada. 

VISITA À ILHA GRACIOSA 

No final de uma visita de dois dias 
à ilha Graciosa, o Executivo regional 
decidiu reclassificar como Monumento 
Natural Regional a Caldeira da Graciosa. 

Segundo o comunicado final, esta 
decisâo visa “o estudo cientifico e divul- 

gaçâo, a valorizaçâo e preser- 
vaçâo corn a criaçâo de infra- 
estruturas que facilitem a sua 
exploraçâo ordenada, e o condi- 
cionamento de diversas activi- 
dades naquela area protegida”. 

Por outro lado, o Conselho 
de Governo decidiu ainda, quan- 
to à “ilha Branca”, “aprovar o 
Centro de Visitantes da Fuma 
do Enxofre elaborado pelo 
Governo Regional, concretizan- 
do-se assim mais um dos objec- 
tivos definidos no protocolo fir- 
mado em Outubro de 2002 en4re a 
Secretaria Regional do Ambiente, a 
Câmara Municipal de Santa Cruz e o 
Centro de Vulcanologia da Universidade 
dos Açores para a salvaguarda e a gestâo 
adequada daquela Fuma, aprovar uma 
Resoluçâo que estende ao Centro de 
Saùde de Santa Cruz da Graciosa um 
regime especial de incentives à fixaçâo de 
clinicos gérais deslocados do exterior, 
.autorizar o Centro de Saùde de Santa 
Cruz da Graciosa a lançar os procedimen- 
tos legais necessârios corn vista à 
aquisiçâo de uma équipa compléta de 
medicina dentâria, bem como de um 
novo equipamento para realizaçâo de 
anâlises clinicas, bem como iniciar, na 
sequêneia dos procedimentos burocrâti- 
cos em fase de ultimaçâo, as obras de con- 
servaçâo e adaptaçâo do Centro de Saùde 
de Santa Cruz da Graciosa. 

Estas obras vâo também permitir a 
instalaçâo do novo aparelho de RX, cuja 
aquisiçâo jâ foi autorizada. Ambos os 
investimentos terâo um custo superior a 
400 mil euros”. 

Na reuniâo realizada, o VIII 
Governo decidiu ainda, entre outras 
medidas, “encarregar o Institute de Aeçâo 
Social de elaborar o projecto para as 
futuras instalaçôes do Centro de 
Actividades Ocupacionais para cidadâos 
portadores de deficiência na ilha 
Graciosa, dar orientaçôes à 
Administraçâo Portuâria da Terceira e 
Graciosa, no âmbito da empreitada jâ 
consignada do Porto de Pescas da Praia e 
na oportunidade técnica da obra em 
curso, para procéder ao enchimento de 
areia na zona balnear a sul da nova estru- 
tura portuâria, e autorizar o lançamento 
do concurso pùblico para a atribuiçâo de 

lotes, no lugar das Dores, destinados à 
promoçâo de habitaçâo em regime de 
auto-construçâo, concluindo-se assim o 
loteamento na Vila de Santa Cruz”. 

INSTITUTO AÇORIANO 
DE CULTURA 

Em parceria corn o Museu Jorge 
Vieira, de Beja, e corn o elevado empenho 
da Galeria Graça Brandâo, do Porto, o 
lAC-Instituto Açoriano de Cultura realiza 
nos Açores uma exposiçâo de Rui Chafes, 
artista cuja projecçâo jâ ultrapassou larga- 
mente as fronteiras nacionais para se situ- 
ar ao nivel dos mais destacados artistas 
portugueses contemporâneos corn pre- 
sença e cotaçâo asseguradas no 
estrangeiro. 

Dando, assim, continuidade ao 
desenvolvimento e execuçâo do seu pro- 
jecto cultural, o lAC-Instituto Açoriano 
de Cultura promove a apresentaçâo, em 
Angra do Heroismo (Palàcio dos Capitâes 
Générais) e em Ponta Delgada (Academia 
das Artes dos Açores), desta exposiçâo 
integrada por catorze esculturas em ferro 
de Rui Chafes (onze da série Devastaçâo e 
por uma de cada uma das seguintes: 
Pâlpebra, Würzburg Bolton Landing e 
Müd und flügelschwer). 

A excelêneia da obra de Rui Chafes 
justifica a apresentaçâo nos Açores deste 
conjunto de esculturas em ferro, propor- 
cionando, assim, a um maior nùmero de 
açorianos o conhecimento da sua obra. 

A exposiçâo sera inaugurada hoje, 
Sexta-feira, dia 7, pelas IShOO, no Palâcio 
dos Capitâes Générais e esta aberta ao 
pùblico até ao dia 21. Em Sâo Miguel, 
estarâ exposta na Academia das Artes dos 
Açores, de 7 de Junho a 9 de Julho. 

> CSNFIE I 
EXPERIÊNCIAE 

* HONESTIDADE 
AOVOSSO 

1 SERVIÇO 2612 St. Clair Ave. W 
(esauina corn a Jane SU Toronto, 

0nt.MliH4âsr 

Teiyrax: 416-533-2439 Estimativas gratis 

Aceitamos encamendaa, 
com eapeciais 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 
6 DUS POR SEMANA DAS 10flM-8PM • FECHADO A 2^ FEIRA • 6^ EEIRA 10AM-9PM 

2828 KingSWay Drive^ OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • 
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Amigos de Angola em testa de apoio 
Os "Amigos de Angeja" 

realizaram um encontro para 
angariaçâo de fundos para o 
Centro Social Paroquial de 
Angeja. A festa decorreu ani- 
madissima e teve o resultado 
desejado. 

Présenté, como convidado especial, o 
Padre Querubim da Silva, dinâmico 
homem da terra e do Centro Social. 

Entrevistado por Luis Fernandes 
para a FPtv, demonstrou toda a sua ale- 
gria pela vivência que teve entre nos e 
nâo escondeu a alegria pelos resultados 
alcaçados. 
Luis Fernandes - Deslocou-se ao 
Canada corn a missâo de angariar fun- 
dos para o Centro Social Paroquial de 
Angeja. Como decorreu o evento? 
Rev. Querubim da Silva - A festa 
correu muito bem. Foi uma iniciativa 
que teve como pretexto a minha vinda a 
Toronto. Hâ uns tempos que os ange- 
jenses me motivavam para visitar a 
comunidade e a minha vinda proporcio- 
nou, dessa forma, a oportunidade de 
fazer a festa. Nâo é tan to o produto 
econômico dai résultante que me anima, 
mas a iniciativa - uma vez que é a 
primeira vez que uma comunidade de 
angejenses organiza algo no estrangeiro 
- em favor de uma causa filantrôpica na 
sua terra. Como disse, a obra é o Centro 
Social Paroquial. Trata-se de uma casa 
que nos foi ofertada pela câmara em pés- 
simo estado, para se restaurar corn 
restriçôes e obrigaçôes. Tem como 
funçâo principal prestar apoio à terceira 
idade para os tirar um pouco da sua 
solidâo. Angeja é um sitio pequeno e as 
pessoas podem voltar para casa à noite, 
mas o facto de se juntarem durante o 
dia, terem uma refeiçâo em comum e 
estarem apoiados por quem os ajuda a 
fazer higiéne, dâ uma qualidade de vida 
diferente. Esse é o objective fundamen- 
tal, embora estejamos corn o projecto 
introduzido para um Centro de Noite, 
ou seja, para aqueles que porventura te- 
nham receio de ficar em casa sozinhos, 
possam ficar ali o tempo que for 
necessârio. Por outre lado, temos o gosto 
de juntar corn os idosos, os mais 
pequenos. Hâ a possibilidade de acolher 
cerca de 40 crianças que depuis da esco- 
la, ou durante as férias, ali sâo recebidos 
para fazer os trabalhos escolares, a cria- 
tividade, enfim. 
L.F. - Que tipo de apoios é que estas 
pessoas têm ou deveriam ter por parte 
das entidades? 
Rev. Querubim da Silva - Uma 
coisa sâo os que tem, outra os que deve- 
ria ter. Na prâtica, as instituiçôes parti- 
culares de qualidade social, como é esta, 
fazem aquilo que o Estado nâo faz, mas 
deveria fazer. Se as pessoas fazem os 
sens descentes, o Estado deveria garan- 
tir uma qualidade de vida boa até ao seu 
fim. O Estado, muitas vezes, serve-se da 
sociedade civil mas nâo serve a 
sociedade civil. Portante, deveria dar um 
apoio forte na construçâo do equipa- 
mento, o que nâo acontece. Nos recebe- 
mos um pequenissimo montante, mas 
corn muitas restriçôes que atrasaram o 
programa e nos tivemos que completar a 
obra, o que nos levou a contrair um 
empréstimo bancârio. Por isso, estamos 
à espera de fundos comunitârios para 
cobrir este déficite, o que nos tem criado 
algumas dificuldades porque a situaçâo 

das pessoas nâo se compadece corn estas 
restriçôes. De qualquer modo, hâ acor- 
dos corn a segurança social que dâ à 
instituiçâo um tanto per capita. Os 
apoios, mesmo assim, sâo escassos e 
necessitamos de viver de iniciativas 
como esta que também jâ organizâmos 
na nossa terra. 
L.F. - Satisfeito corn este movimento de 
solidariedade? 
Rev. Querubim da Silva - Muito 
satisfeito. Mais do que o produto 
econômico que é muito importante, é o 
gesto desta comunidade que resolveu 
voltar a dizer que veio de lâ, mas que 
nâo esqueceu a sua terra e que pensa nos 
sens idosos e crianças. 

Estâo de parabéns todos os amigos 
de Angeja. Parabéns pela festa, pela 
angariaçâo e demonstraçâo de amor ao 
proximo. E corn gente desta que o sonho 
se transforma em realidade. 

JMC/Ana Fernandes 

restas do Senhor Santo Cristo na 
Igroja do Santa Maria de Toronto 

As tradicionais 
Festas do senhor 
Santo Cristo dos 
Milagres, na Igreja 
de Santa Maria de 
Toronto, terâo lugar 
nos dias 15 e 16 de 
Maio de 2004. 

Depois de uma se- 

mana de pregaçôes e 

oraçôes, no sâbado, dia 

15 de Maio, às 17h30, 

realiza-se a Mudança da 

Imagem do Senhor, corn 

Missa solene e sermâo à 

entrada da Procissâo. 

No sâbado, dia 15, 

entre as 20h00 e 

as23h00, decorrerâo os 

concertos pelas Bandas 

de Santa Helena, Santa 

Inès, Brampton e Santo 

Cristo. 

No domingo, dia 16, 

Procissâo às 15h30, no 
giro habituai, corn Missa 

campai e sermâo ao 

recolher da Procissâo. 

A seguir, pelas 19h00, 

e até às 22h30, actuaçôes 

de Décio Gonçalves e 

Sarah Pacheco e das 

Bandas de Brampton e de London. 

Na segunda-feira, dia 17, Missa 

de Festa de Aeçào de Graças, às 

19h00, por todos os devotos do 

Senhor santo Cristo. 

Informaçôes: 416 703-2326 

A ORIGEM DA IMAGEM 

No Convento da Caloura, 

em Âgua de Pau, começa a 

histôria do culto do Senhor 

Santo Cristo dos Milagres, 

em S. Miguel. Reza a tradiçào 

que foi neste lugar que se 

erigiu o primeiro Convento de 

Religiosas nesta Ilha, convento 

cuja fundaçâo se deveu, prin- 

cipalmente, à piedade das 

filhas de Jorge da Mota, de 

Vila Franca do Campo. 

Mas para que tal comunidade 

fosse estabelecida como dévia, 

foi necessârio que alguém fosse 

a Roma impetrar 

a respectiva Bula 

Apostôlica. 

Largaram, por isso, 
de S. Miguel a cami- 

nho da Cidade 

Eterna, duas reli- 

giosas. Ai solicitaram 

ao Papa o desejado 

documento. Tâo bem 

se desempenharam 

dessa missâo que o 

Sumo Pontifice nâo 

sô lhes passou a 

ambicionada Bula 
como ainda lhes ofer- 

eceu uma Imagem do 
Ecce Homo. De 

regresso a Vale de 

Cabaços, a singular 

imagem foi posta 

num nicho onde se 

conservou por 

poucos anos. 

Porque o lugar era 
ermo e muito exposto 

às incursôes dos 

piratas, o pequeno 

Mosteiro ficou, certo 

dia, deserto, pois parte 

das religiosas seguiu 

para Santo André, de 

Vila Franca do Campo, e a outra 

parte se encaminhou para Ponta 

Delgada, para o Mosteiro da 
Esperança, acabado de fundar pela 

viüva do Capitào Donatârio, Rui 

Gonçalves da Câmara. 

Mas a Imagem do Senhor Santo 

Cristo nâo ficou esquecida em 

Vale de Cabaços, porque a reli- 

giosa galega Madré Inès de Santa 

Iria a quis trazer para Ponta 

Delgada. 
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Governo enaltece trabaliio das associaçôes das comunidades açorianas 
A directora regional das Comunidades, 

Alzira Silva, enalteceu em nome do 
Governo Regional, o trabalho desenvolvi- 
do pelas associaçôes das comunidades aço- 
rianas em prol da preservaçào das suas 
raizes. 

Alzira Silva falava em Artesia, na 
California, na abertura do “Encontro da 
Açorianidade”, um evento que esta a 
decorrer junto de diversas comunidades 
emigradas naquele Estado norte-ameri- 
cano, por iniciativa da Presidência do 
Governo. 

“Tanta saudade, tanto trabalho a 
favor da preservaçào da cultura e das 
tradiçôes da nossa terra, sâo motivo de 
orgulho e merecem um pùblico reconhe- 
cimento da nossa parte”, enfatizou a 
directora regional. 

Alzira Silva explicou, também, que 
estes “Encontros da Açorianidade” visam 
mostrar às comunidades “um pouco da 
realidade dos Açores de hoje” e, ao mesmo 
tempo, “receber da vossa parte um teste- 
munho do trabalho que realizam na 
comunidade”. 

Nestes encontros, a delegaçâo açoriana 
apresenta conferências sobre a realidade 
sôcio-econômica dos Açores de hoje, sobre 
O patrimônio histôrico e sobre outros 
aspectos culturais, como as danças de 
Carnaval da Terceira. 

No primeiro caso, a exposiçâo esta a 
cargo de Augusto Elavai, director regional 
de Estatistica, Marcolino Candeias, direc- 
tor do Gabinete da Zona Classificada de 
An^ra do Heroismo fala sobre patrimônio 
e Alamo Oliveira aborda a realidade das 
danças de Carnaval da Terceira, uma 
tradiçâo enraizada nas comunidades de 
émigrantes dos Estados Unidos e Canada. 

Os encontros incluem também uma 
parte de animaçâo, tendo actuado em 
Artesia os cantadores de desafio Joâo 
Leonel e Antonio Mota, bem como André 

Jorge, finalista do programa da RTF 
“Operaçâo Triunfo”, que teve muita 
audiência junto dos portugueses da 
California. Da parte da comunidade de 
Artesia, cantaram os artistas locais Moisés 
Lourenço e Julie Santos. 

Idêntico evento se realizou ontem, 
sâbado, em San Diego, onde o encontro 
teve inicio corn a execuçâo dos hinos, pela 
Filarmônica Uniâo Portuguesa, seguindo- 
se uma alocuçâo em que Alzira Silva rei- 
terou o apreço pelo trabalho daquela 
comunidade na defesa da cultura por- 
tuguesa e açoriana. 

Antes das très conferências jâ citadas. 
Mary Giglitto, activista da comunidade, 
falou sobre a importância dos portugueses 
em San Diego, nomeadamente dos açori- 
anos, pioneiros nas frotas de pesca locais e 
na indüstria do atum, que chegou a abaste- 
cer 60% do mercado norte-americano. 

A animaçâo esteve a cargo de André 
Jorge e dos artistas da comunidade de San 
Diego Zé Duarte, Paulo da Rosa e 
Amanda da Rosa. 

O “Encontro da Açorianidade” vai 
ainda realizar-se em Tulare, Sacramento, 
Turlock e Sâo José. 

±-\ 

Finalmente em Montreal 

TV jâ. estâ no ax 

PORTUGAL SIC INTERNACIONAL 
Programaçâo local: 
Jonial da noite - 2* à 6* feira às IdhOO 

Stadiiun -- 2* às 20h00 

Tribuna do Cidadâo - 3* feira às 20h00 

Sem fronteiras - 3* às 20h30 

Haja Saude - 4* feira às 20h00 

Bancada Central - 5* feira às 20h00 

Fala Brasil - 6"^ feira às 20h00 
Africando - 6* feira às 20h30 

Telenovela O Jogo - 2* a 6* às 14hl5 

com repetiçâo às 21h00. 

Telenovela Sangue do meu Sangue - 
2* a 6* às 21h45 com repetiçâo no dia 

seguinte às 13hl5 

Loja da Musica - Domingo às 19h00 

Noticiarios - Diarios 

HERMAN SIC 
Domingos à noite 

PAPÉIS RESICLADOS 

4* feira à tarde 

e muito mais... 

Musica 

Para mais informaçôes contactar a Videotron 

ou um dos distribuidores Portugueses 

abaixo mencionados 

Desporto 
-Jomal de Desporto ■ Diôrio 

-Jogos do Benfico fora de casa 

-Programa "0 dia seguinle" - 3° feira 

VKlé^^ton 

l.«UV«N 

Vencedor da semana anterior: Sabor eie a F 

! 
veja 

neste copo! 
feça STELLA 
ARTOIS 

Augusto Pontes, Toronto CIIl OU 3. COCK)* 
‘Resp.: A Paixao de Cristo 1- 

Cerveja importada! 

"Per gunta: 
Quai foi 0 filme com maior numéro de 
nomeaçôes na ultima cerimônia de 
distribuiçào de Ôscares em Hollywood? 

0 vencedor terâ 
como prémio 6 

copos de cervga 
Stella Artois. 

Contacte BOB RAPOSO 

416-240-3068 
para receber no seu bar 
ou restaurante a cervga 

STELLA, 

Nome: 

Moradæ 

Tel:. 

ENVIAR RESPOSTA PARA: 

O MnjÉNio - CoNCURSO LABATT 
1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J 1W9 

A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 3* FEIRA, 

DIA 11 DE MAIO, 2004. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 
ENCONTRAR O VENCEDOR. 

‘Resp.: 


