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nn lapMez e tepna^a BsaMto • laca fs^Ma SMOB 
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- EscrUério <te Representaçâo em Toronto 
TeL:416-S30-1700 Fax: 41&S3(H»67 

860-c Coitege ST. Toionto. ON M6H1A2 
Joue BES Oiredo Memacional 0118000 247-365Q 

Fcrade Toronto 1400-79441176 

FAX : (416) 588-8295 

1462 Dundas St. W. 
Toronto (prôximo à Duffenn) 

Locals de PAGAMENTÔ 
no BALCÀ0 - Reals USS 

Minas Gerais 
Ai mores * Se/o Horizonte 
Carafmga ♦ Conseiheiro Pena 
Engenheiro. Caldas • Fernandes Tourinho 
Galiieta • Governador Valadares 

Guanhâes • Ipalinga • Itanhonti • Mantena 
Resplendor • S. Joào do Oriente 
Sobralia > Tarumirim - Teôfilo Otoni 

EsPli ito Santo 
Vitoria e R^iôea * Mantervàpolis 

Alto Rio Novo 
Santa Catarina 

Dos È.Ü.A veio Maria Alvez, 
c/79 anos e uma voz maviosa 

XVI Semana Cultural 
Medeirense 

Luis José de Carvalho 
e O seu quadro sobre a presença Portuguesa. 

Criciuma e Regiôea - Flortapolis e Regiôes 

Sào Pauio e Regiôes 

RIO de Janeiro e Regiôes 
GÔi~ Goiania e Regiôes 

0 Cliente esta SEMPRE em 1^ lugar! 

ACIDBITE HE CARRO? 
Consulte um profissional 

10 Anos de Experiência!! 

Luiza MoHna, BJL 

Osegurodo 
carropaga; 

- Reposiçâo 
Salarial 

- Tratamento 
Métfico 

- Empregada 
doméstica 

- Baba para 
seus filhos 

(416) 568-3691 
Ugue agora 

ôerviço u "^omfcflio 

LM CONSULTING 
Services 

No ex-First, em Honra 
dos Pioneiros Portugueses. 

Consul de Portugal- 
Dr. Âlamo de Menezes, 
Embaixador de Portugal, Ministre N.E. 
Dr. José Cesàrio e Présidente P.S.D. 

IHvliianisiwB 
Ministre dos Négocies Estrangeiros 
Dr.Antônio Martins da Cruz 
de passagem por Toronto coiaborou 
nas homenagens 
aos Pioneiros -1953/2003. 

IMPORT & EXPORT 

1411 MFim sr. TQBMTO, M 418 S33^3SS1 
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MACEDO 
Wine Grape Juice Ltd. 

Vendemos todo 

0 Equipamento 

para fazer 

T. (416) 537*0416 (junto da Queen St. W.) 
30 Ossington Ave oSEUVINHO 

50 Caledonia -Toronto 
(entre a St. Clair W. e Davenport) 

T.(416) 652-0416 
AMELHORQUAUDADE 
em Mostos da California 

lO 

ei 
' Ü/ÜIN 

faça 0 SEU 
PRÔPRIO VINHO 

connosco 

Frango 
com 
pimentos 

Inffrt'dienCos- 

Frango; 1 
Alhos: 6 
Cebolas: 2 
Pimentos; 2 
Louro: 2 
Tomates: 5 
Sal e pao: q/b 

l'iu;a uin rcfofiadoioin 2 (clmlas |)ka(las. (ideiitosdc allio])icadi)S(‘ 1 lollia dc louro csinaiiada.OuaiMt» a 
(vl)ola estivcr alourada dcitc o frango partido aos bocado^ c tmijM’iado com sal. I'arta n tomates bem 
maduros. tirc-llios a j)clc c as pcvidcs. csmagiic-os com as mfios niitn rcci])icntc c dcitc-os no 
rcfogado.Dcixc apnrar nm ponco..Vssc |)imcntos no forno c (giando estivemn assados parta-os com 
cnidiulo. dc forma a nâo perdemn a âgna (pic ti'm dentro. Dcitc cssa âgna no frango. parta os pimentos 
aosb()cadoscjnntc-osnorcfogado.l)cixca|)nrarcsina porcimadefatiasdepaofrito. 

—CHURRASQUEIRA 
A VEÊRENSE 

P 

1184 BloorSt. W 
Toronto (1 bloco a W. da Duffehn) 

Fins-de-semanacorn^" T. (416) 538-3197 
“IVIûsiGaaoVîvo”! 

Aceitam-se Encomendas de 
FRANGO no Brasa (carvôo) 

e LEITÀ0 tipo "Bairrada" 

Durante TODA a semana 
Almoços e Jantares 

Festas em Salas Climatizadas 

com capacidade para 
230 Pessoas 

Aniversarios 
Casamenfos, Bapti^ados, etc. 

CONSULTE-NOS 
Manuel Gonçalves 

416-538-3197 

VISO SHIPPING 
Tel.: 416-533-9127 
Fax:416-539-0173 

896College Street 
(College & Dovercourt) 
Toronto. ON M6H 1 A4 

Whiripoed AMnnO APMIRAL Gtniiral Electric 

Tel.: 416-531-2847 
Fax:416-539-0173 

e-mail : postmaster@viso-viseu.com 

I Sony HitachiSAXC 

Maquinas de lavar roupa desde $589 
Garantimos melhor preço 

nas mesmas marcas 

VISO SHIPPING INC( 

VENDEMOS 
Mobi'lias de 

COZINHA 
grande 

.variedade e 
LBOM PREÇO 

Melhor preço e service garantido 
no contenter a sua porta em Portugal 

com tudo page. 

Aceitamos carga até 16 de Junho/03 para os Açores 

taxa de financiamento 
  para todos os nowos 

’fcMcstrT”) modelos Honda 2003 

Nos ültimos 5 anos 
(Exceto para o Civic Hybrid 
& Civic Sir) 

Estaremos no Bellwoods/Parque na Semana de Portugal 

MANUEL CARVALHO 

Honda 
“0 Primeiro Concessionàrio da 

Honda no Canada” 

Daniel Da Silva 
Mob.: 416-986-8671 

H01VD7V 

2343 EGLINTON AVE. W. 44 £ 7QQ_Ai HI 
(Esquina da Eglinton com a Caledonia) 4 I w m I U I 
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MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÙBLICA 

por ocasiâo da comemoraçào do 
cinquentenàrio da chegada do primeiro 

contigente de de Emigrantes 
Portugueses ao Canadà 

Por: Tomàs 
Ferreira 

$■ ABRB3H 

Boas noticiasi 
Foi a 13 de Maio de 1953 que chegou ao porto de 

Halifax, na costa atlântica do Canada, o primeiro con- 
tingente de émigrantes vindos de Portugal, mais pre- 
cisamente oriundos do Continente, da Madeira e dos 
Açores, 

Dm pouco por todo o espaço canadiano onde vivem 
portugueses têm-se vindo a celebrar o acontecimento 
e ao mesmo tempo, em actos civicos de meritôrio sig- 
nificado, homenageado alguns dos pioneiros ainda 
vivos. 

O Présidente da Repùblica Portuguesa, Dr. Jorge 
Sampaio, no mesmo dia em que se assinalavam 50 
anos da presença oficial lusa em terras canadianas, 
endereçou através da RTP Internacional e do canal 
canadiano Omnil a mensagem que transcrevemos na 
integra: 

"Eu quero saudar toda a Comunidade Portuguesa e 
Luso Canadiana que vive no Canadâ. 

É para mim completamente inesquecivel a visita que 
fiz ao Canadâ hâ 2 anos. E fiquei corn redobrado 
respeito pela vossa capacidade, pelo vosso esforço, 
pela vossa forma como têm ajudado a crescer o 
Canadâ. 

E por isto, neste aniversârio da vossa chegada ao 
Canadâ hâ 50 anos, é um grande abraço que daqui 
vos envio. 

Um abraço de amizade, de grande respeito por aqui- 
lo que têm feito do ponto de vista da vossa integraçâo 
na sociedade canadiana. Fazendo o caminho certo 
que é precisamente essa integraçâo, e ao mesmo 
tempo terem mantido e até desenvolvido as ligaçôes 
afectivas corn o vosso pais de origem. 

Quero dizer-vos que temos muita honra na vossa 
capacidade, no vosso trabalho, e por isso desejo-vos 
grandes felicidades nâo sô para este dia de cele- 
braçâo, mas que os prôximos 5o anos sejam a reafir- 
maçâo daquilo que tem sido a vossa vida, a vossa 
actividade, a vossa capacidade. 

Muito boa sorte, e mantenhamo-nos unidos porque 
hâ ideais que nos sâo obviamente comuns e é para 
eles que temos todos de trabalhar. 

Muito obrigado." 

In "Portugal llustrado" digital 

FERNANDO FELICIANO DE MELO 

NASCEU A 23 DE FEVEREIRO DE 1929 

FALECEU A 13 DE MAIO DE 2003 

A COMUNIDADE FICOU MAIS TRISTE E MAIS 
POBRE. O NOSSO SEMANÀRIO PERDEU UM SEU 
COLABORADOR QUE ESTEMÀVAMOS MUITO E 
QUE JÀ CONHEdAMOS QUANDO COLABORAVA 
NO ALMANAQUE BERTRAND - LISBOA 
NADA MAIS NOS RESTA QUE APRESENTAR 
À CASA DOS AÇORES E AOS SEUS FAMI- 
LIARES OS NOSSOS SENTIDOS PESAMES. 

(Ver pàgs.l2 e 15) 

FAÇA AS CONTAS 

Jâ parou para pensar quanto dinheiro gasta por dia em 
tabaco? Baseados nos preços actuals por maço de 
cigarros, uma média de dois euros, fizemos as contas do 
que custa fumar em Portugal, ao longo dos anos. Saiba 
quanto pouparia se deixasse de fumar jâ hoje. 

lOanos ISanos 20anos 
3600 5400 7200 
5400 8100 10800 
7200 10800 14400 
9000 13500 18000 
10800 16200 21600 
14400 21600 28 800 
18000 27000 36000 
21600 32000 43 200 
25 200 37 800 50400 

CADA EUROCUSTA$1.70 

n°decigarros/dia 1 ano 5 anos 
10 360 1800 
15 540 2700 
20 720 3600 
25 900 4500 
30 1080 5400 
40 1440 7200 
50 1800 9000 
60 2160 10800 
70 2520 12600 

A W.H.O. (Organiza- 
çào Mundial de Saùde) 
acaba de colocar Toronto 
ao nivel de Lisboa ou 
Ponta Delgada, duas cida- 
des corn aeroportos aonde 
tanto se temia a vinda de 
luso-canadianos -livre de 
infecçào corn o Sindroma 
Respiratôrio Agudo. Sem 
novos casos hâ quase très 
semanas, a doença estâ 
reduzida a cerca de uma 
dùzia de doentes, que es- 
tào em tratamento. Segun- 
do os especialistas da 
W.H.O., uma vez que nào 
hâ casos novos da doença 
ela estâ debelada, e hoje o 
risco de contrair o Sindro- 

ma Respiratôrio Agudo 
em Toronto, sâo as mes- 
mas do que em qualquer 
parte do mundo, em que a 
doença nunca foi identifi- 
cada, como serâ o caso de 
Portugal. 

Os nossos compatrio- 
tas, que vivem na terra 
màe, podem pois estar des- 
cansados que nem nos 
andamos, a cair mortos 
pelas ruas de Toronto, nem 
os iremos infectar, quando 
os formos vi sitar. Agora sô 
precisam de aprender o 
nome da doença e de 
deixar de lhe chamar 
"Pneumonia atipica", no- 
me criado hâ vârias deze- 

nas de anos e que se usa, 
geralmente para designar a 
infecçào respiratôria cau- 
sada por um micrôbio cha- 
mado Mycoplasma pneu- 
moniae. Como é sabido o 
S.A.R.S. existe hâ 3 me- 
ses. Também sâo boas no- 
ticias para todos os que tra- 
balham na indùstria hote- 
leira, turismo, aviaçào e 
tantas outras actividades, 
que foram afectadas pelo 
medo do S.A.R.S.. Por 
exemplo, a AIR Canadâ, a 
transportadora aérea naci- 
onal deste pais, tem estado 
a perder 5 milhôes de dô- 
lares por dia e calcula-se 
que o aparecimento desta 

doença nova, trazida por 
um casai que visitou Hong 
Kong, tenha custado à 
cidade de Toronto e ao 
Canadâ mais de um biliào 
de dôlares. 

Espera-se que uma 
companha de publicida- 
des, lançada corn a ajuda 
dos govemos federal, pro- 
vincial e municipal, consi- 
ga fazer voltar os turistas a 
esta cidade, considerada 
até agora uma das maiores 
atracçôes turisticas da A- 
mérica do Norte e corn 
isso readquirir milhares de 
postos de trabalhos perdi- 
dos. 

Iw oiir diildrcïi to be liappy àiMl hcaldiy, üicy need many tilings. Some arc free, but 
many arc not. The National Gliild Benefit (NCB) gives financial support to 
low-ttieome fainiUes. This helps parents ivork cowards a bri^iter future firr 
tlieir cliildrai. it also helps to rcxiuce dbiid jiovcrty in Canada. 

To f»d OBt more aboit ail oursorvbes for chtUrei a ad their farrilies aid to receive )reur pide: 

a 1800 O-Canada 0 800 622-6232) 
TT¥;1 8ÛOœ«/?35 

B canada.gc.ca 
B Service Canada Acceea Centra Canada 
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E Verâo esta chegando IcOMUNIDADE 
Seu ar condicionado 

précisa de manutençâo? 

Chame agora mesmo 
Costa Heating 

and Air Conditioning 
Tel.: 905-826-5658 Pager: 416-563-8208 
Chame Luis Costa (licenciado) 

Maquinas de Aquecimento 
v Ar condicionado Centrai 
>/ Canalizaçâo de Gàs 

Humidificadores 

V' Preços Baixos 
Honestidade 

v' Profissionaiismo 

Aceitamos VISA 

Academia do Bacalhau 
6*.feira 30/05 -Noite de 
entretenimento corn a miss 
2003 do Club de Oshawa. 
Mais inf. Tel: 416-254-7060 

Aliança dos Clubes 
6“. Feira - 06/06 -Celebraçào 
dos 50 anos de imigraçâo no 
Canada corn a emissâo dum 
selo comemorativo do 1°. 
carteiro português em terras 
de América do Norte. Jan- 
tarcom a pre-sença do 1 °. Mi- 
nistro Português Durâo 
Barroso.lnf.Tel: 416-536-5961 

MAIS UM LIVRO NA COMUNIDADE 

"Oflciais do mesmo ofiçio ", os dois médicos e jornalistas no lançamento 
do livro "NO CICLO DA VIDA", pelo Dr. César Cordeiro, realizado na Casa 
das Beiras e apresentado pelo seu colega e nosso colaborador Dr. Tomàs Ferreira, 
que teceu elogios à obra fazendo notar que o autor abordava os problemas de 
saiide. nào sô do ponto de vista médico mas também politico, moral e social. 

BELEM TRAVEL 

CRIMINOSOS MATAM DOIS 
POLICIAS 

Rio de Janeiro- Dois poHcias foram assassinados durante 
O fim-de-semana no Rio de Janeiro elevando para mais de 
60 O numéro de agentes policiais mortes desde Janeiro. 
O corpo do policia André Prata, desaparecido desde quinta- 
feira, foi encontrado esquartejado dentro de dois sacos de 
plâstico no morro Jorge Turco, no sul da cidade. A policia 
acredita que o policia, que tinha antécédentes criminais, tenha 
sido morto por traficantes de drogas a que estava 1 igado. 
O inspector da policia Edson Fernandes foi iTîorto corn dois 
tiros quando se encontrava num supemiercado IcKalizado 
em Vassouras, a 116 quilômetros do Rio de Janeiro. 
Os dois assassinates ocorrem dias antes da tomada de posse 
do future secretârio de Segurança do Estado do Rio de Ja- 
neiro, o ex- govemador Anthony Garotinho. 
O ex-govemador, nomeado para o cargo pela sua mulher e 
actual govemadora do estado do Rio de Janeiro, Rosinha 
Matheus, prometeu tomar as medidas necessârias para acabar 
corn a onda de violêneia que assola a cidade desde o inicio do 
ano em consequêneia de confrontes entre grupos de 
traficantes e entre traficantes e forças policiais. 

0 PONTO DEPARTIDA 
para as suas férias 

Viaje com 
um amigo 

Viaje corn a 
Agência Belém 

Vasco Belém, o seu 
Notàrio Publico 

1601 Dundas St. W. 

Toronto, ON M6K 1T9 

T. 416-535-2800 

COMUNIDADES / 
FRANCA 

Lisboa- Os ex-militares 
portugueses no estrangeiro vào 
processar o Estado português 
por ainda nâo lhes ter sido rec- 
onhecido o tempo de tropa para 
efeitos de reforma, anunciou, 
em comunicado, a Associaçào 
dos Refoimados e dos Ex- 
Mi litares Portugueses em 
França (ARMPF). 
A aeçào a apresentar no Tri- 
bunal Administrativo de Lisboa 
esta a ser conduzida por uma 
advogada do Porto, segundo 
disse à Agência Lusa Joâo 
Machado, membro daquela 
associaçào. 

Casa do Alentejo 
Sâb. 24/05 - Noite do Fado 
corn jantar. A guitarra Gabriel 
Teves, Viola Januârio Araùjo 
e fadistas Teresa Lopes e 
Humberto Silva. Mais 
inf.Tel:416-537-7766 

Can.Madeira Club 
Sâb.24/05- Com. dos 50 
anos da Emigraçào Port, e 
abertura do parque. 
Sardinha para assar oferta da 
Ferma Import & Exp. Mais 
inf Tel: 416-533-2401 

Consulado de Portugal 
5-.feira 29/05 - Convida 
a co-munidade Portuguesa 
para a cerimônia de aber- 
tura da XVI Semana de 
Portugal, nas instalaçôes 
do Consulado às 17,30 pm. 

Comlssâo de Nossa 
Senhora da Luz 

Sàb. 24/05 - Festa Anual 
dos .^migos da Comissào c/ 
jantar seguido de mùsica e 
jantar. Mais inf Tel:416- 
653-1297 ou 416-658-0255 

First Portuguese 
Oferece Curso de Introdu- 
çâo aos Computadores.Mais 
inf Tel:416-531-1647 

1-. Irmandade do 
Div.Espirito Santo 

Dom. 22/06 - Missa corn 
coroaçâo de crianças, logo a 
seguir as tradicionais Sopas 
do Div.Esp.Santo.Filarmoni- 
ca Lira Bom Jesus de Oakville. 

Oriental Sports Club 
Sâb.14/06 - Tourada à 
Corda à moda da Terceira. 
Dom.15/06 - Tourada à 
Corda à moda da Terceira. 
Mais inf:Tel:519-623-2020 

Portuguese C. Centre 
of Mississauga 

62, Sàb a Dom. 23,24,25/5 
Festival Carassauga 2003 
Mais informaçôes 
Tel:905-286-1311 

Revista Portugal 
Dom. 31/05 - Entrega do 
troféu Presti'gio e Dedicaçào das 
Comunidades Portugue- 
sas.Para mais informaçôes 
Tel:519-623-2020 

St.Mary’s Church 
Sâb, 24/05 - Festas do Sr. 
Santo Cristo dos Milagres de 
Nossa Senhora de Fâtima 
corn partidados peregrinosàs 
5.00 horas da Dufferin Mail 
Dom.,25/05 - Procissâo no 
recinto do Santuârio. Para 
mais informaçôes,contacte 
asua parôquia. 

Sporting Clube 
Sâb. 31/05 - Jantar de 
apresentaçào das équipas de 
Juvenis seguido de baile corn 
D/J. Mais informaçôes 
Tel :416-763-1707 

Sport Club Lusitânia 
Sâb. 24/05 - Baile abrilhan- 
tado pelo conjunto Viciados. 
Sâb.31/05 - Fim da época. 
Baile abrilhantado pelo 
conunto Os Vadios. Mais 
informaçôes 

Tel: 416-532-3501 

COMUNIDADE 

Discount Mort 
Variety Store & Laundry (4i6) 603“8959 

DAO'rntTTr'r ‘•e2*a6‘.feira-das9àsl9h POST OFFICE S^ados-das9àsl8h 

16/05/2003 

Correio 48h 
p/Açores, 

Continente 
e Madeira 

e 
24 h. 

no Canada 

12-13-17-21-23-40-45 27 (Bonus) 
ENCORE: 150348 

17/05/2003 

11-17-29-39-41-48 25 (Bonus) 

tÜI^Ëi ENCORE: 385293 

lomi# 17/05/2003 

919 DUNDAS ST. W, 
859 DUNDAS ST W. 

09-14-29-35-36-42 24 (Bonus) 

^^1 ENCORE: 385293 

EARLY BIRD 02-19-30-45 

ABBA TRAVEL CONSULTANTS INC. 
Vem por este meio informar os seus clientes e amigos 
que a partir de 01 de Junho as suas instaiaçôes mudar- 
se-âo para: 

1350 Dundas Street West 
Toronto, Ontario - M6J 1Y2 

(Lisgar & Rusholme St.) 

BORGES FOOD 
21®. Aniversârio e B.B.Q. Anual 
Domingo, dia 01 de Junho, 2003 corn inicio 

às 2 horas nas suas instalaçôes: 
1831 Mattawa Ave., Mississauga 
(Dixie & Dundas, 2 semâforos a Este da Dixie) 

Haverâ variedades corn artistas convidados tais 
como:Porfirio Ribeirodùlio Sampaio,Carlos Borges 
e o conjunto "Os Vadios". Mùsica de acordeào c/ 
Virgilio Gonçaivas, Manuel Silva e Os Amigos do 
Acordeâo.PalhaçoDiegoCarrasco.Folclore. 

I.ocuçâo de Carlos Firmino. 
Venha corn a famflia passar um dia agradavel 
Todos os donativos destinam-se para a construçào da Sede 
da Sociedade dos Déficientes da Comunidade Portuguesa 

rr A LE! VIGENTE DE ACDRDD CDM 

EFECTUAMDS 
INBPECÇDES 

com aparelhagem 
Faça a sua Marcaçao; electfônîca 
CRAWFORD Service Station: 

(416) 533-4800 
(Carlos) - 723 CollOgC St. (c/Crawford St.) 
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OS AMANTES DO FADO 
NOITE DE FADO, Sexta-Feira, 23 de Maio 

na Casa do Benfica sita no n°. 1 Robina Ave 
(St.Clair com Oakwood) Jantar, seguido do show 

apresentado por Carlos Firmino. 
Gabriel Teves à guitarra e Tony Melo à viola 

e corn a actuaçào dos seguintes fadistas: 
Porfirio Ribeiro, Maria Hidé; Teresa Lopes e Jùlio Sampaio. 

Réservas: Tels. 905-278-8629 ou 416-260-9673 
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VISITANDO O PIER 21 
A doca numéro 21 do porto de Halifax, na Nova Ëscocia, foi o ponto de entrada da primeira imigraçâo 

portuguesa organizada para o Canada, iniciada hà 50 anos. Um sitio histôrico para os luso-canadianos. 

É importante para os seres 
humanos,comemorar datas e lo- 
cals que tiveram importância para 
a sua vida. Desde, ao nivel indi- 
vidual, a data e o sitio do nosso 
casamento, nascimento dos nos- 
sos filhos ou até no caso dos luso- 
canadianos a chegada ao Canadâ, 
até ao nivel das sociedades e na- 
çôes, acontecimentos como a 
chegada à India ou ao Brasil pelos 
portugueses, a chegada do navio 
"Matyflower" em Dezembro de 
1620, trazendo 102 colonos ingle- 
ses, que desembarcou no que é 
hoje Plimouth nos Estados Uni- 
dos, que organizaram e iniciaram 
a colonizaçào britânica nesta parte 
do mundo e a expediçào dirigida 
pelo francês Jacques Cartier que 
em 1534 desembarcou nas Ilhas 
Magdalene e do Principe Eduar- 
do, iniciando a colonizaçào da 
area que é hoje Quebeque e Mon- 
treal iniciando assim a formaçào 
da naçào que hoje se chama 
Canadâ. 

CONSTRUINDO 
UMA NAÇAO 

o Canada foi construido pelos 
pn'meiros "imigrantes", os explo- 
radores ffanceses alias precedidos 
por Jhon Cabot em 1491, um na- 
vegador inglês, que à semelhança 
dos jogadores de fiitebol moder- 
nes jogava por varias équipas de 
diferentes nacionalidades e fora 
Giovani Caboti em Itâlia e ao que 
parece Joào Caboto em Portugal. 
Esse Canadâ original, uma naçâo, 
pequena, atrasada e corn uma po- 
pulaçâo incapaz de colonizar todo 
o seu territôrio, sô se viria a trans- 
formar no estado modemo e pros- 
péré que é hoje, graças aos imi- 
^rantes, vindos da Europa, China, 
India e Japâo nos sécuîos XIX e 
XX. ^ 

O grande passe em frente para 
a industrializaçào do Canadâ, que 
se iniciara durante a segunda 
^erra mundial de 1939 a 1945, 
sô se viria a materializar corn o 
influxo de imigrantes que durante 
as décadas de 50, 60 e 70 cha- 
garam de vârias partes do mundo. 

Dessa vaga de imigrantes, que 
vieram a ajudar a transformar o 
Canadâ dum pais colonial, e 
atrasado numa das sete naçôes 
mais ricas do mimdo faz parte a 
imigraçâo portuguesa, em massa, 
iniciada em 1953. Dessa maneira, 
a data do inicio dessa imigraçâo 
em 13 de Maio de 1953, quando o 
navio italiano SATURNIA desem- 
barcou em Halifax, na Nova 
Escôcia corn 69 portugueses a que 
se seguiria o VULCÂNIA corn 7 
em 23 de Maio e o NEA HEL- 
LAS em 2 de Junho corn 103, 
marca, o inicio desta nova des- 
coberta de novos mundos para a 
gente lusitana e uma data impor- 

tante para os luso-canadianos e 
para esta naçào que é hoje o 
Canadâ. 

A propôsito, é importante notar 
mais uma vez, que as autoridades 
canadianas nào nos fizeram um 
favor. Os portugueses que che- 
garam em 13 de Maio de 1953, e 
os milhares que viriam depois, 
ajudaram a construir, esta naçào 
que hoje conhecemos, na quai 
participamos e a quai muitos de 
nos sentimos como nossa. 

Como é sabido, um grupo de 

portugueses, organizaram em 
Toronto um comité para comemo- 
rar os cinquenta anos da chegada 
da primeira imigraçâo portugue- 
sa. Das dificuldades encontradas, 
nào é agora a altura de falar, mas 
iremo-nos concentrar numa ini- 
ciativa organizada por esse grupo 
corn a colaboraçào do pequeno 
numéro de luso-canadianos, que 
vivem na ârea de Halifax, à quai 
tivemos a oportunidade de assistir. 

OS PRIMEIROS? 
Quando me peigqntam nesta 

terra, quem foram os primeiros 
imigrantes portugueses, men- 
ciono sempre os navegadores, os 
irmàos Corte Real, que por aqui 
estiveram nos primeiros anos do 
século XVI. Nào indo, tâo longe, 
ainda nào existia no Canadâ o 
conceito de imigraçâo, jâ por câ 
existiam portugueses, sendo tal- 
vez o mais famoso de todos eles o 
primeiro carteiro do Canadâ 
Pedro da Silva, que em 1693, co- 
meçou a distribuir cartas no que é 
hoje a provincia do Quebeque. A 
propôsito, o "Canadâ Post", o 
serviço de correios deste pais, vai 
editar um selo comemorativo de 
Pedro da Silva dentro de poucos 
dias. Devo acrescentar que a 
ediçâo deste selo nào aconteceu 
devido à gentileza das entidades 
canadianas, mas ao esforço tenaz 
de um gmpo de compatriotas nos- 
sos, que hâ anos tem vindo a lutar 
por esta causa. Sem ir tào longe 
como 0 século XVII, sabe-se que 
ao longo dos anos, muitos por- 
tugueses que vinham pescar 
bacalhau na Terra Nova, aban- 

os, muitas vezes atrai- 
dos por alguma beleza 
local e por câ ficavam. 
Muitas pessoas neste 
pais, especialmente 
nas provincias mariti- 
mas e na Terra Nova 
mencionam que os se- 
us antepassados eram 
portugueses, como é o 
caso deuma famosa 
cantora de folclore 
canadiano. Também, 
antes de 13 de Maio de 
1953, existiram alguns casos 
esporâdicos de portugueses, que 
imigraram legalmente, como 
Antônio Viola que, conheci em 
Toronto e de Alvaro Marques, 
Manuel Mota e Manuel Ferreira, 
citados no livre "With Hardened 
Hands", de Domingos Marques e 
Manuela Marujo, que aconselho a 
todos os leitores, interessados em 
conhecer a his-tôria da nossa 
gente no Canadâ. 

Enfim, era precise ter uma data 
e nào hâ dùvida que 13 de Maio 
de 1953 é sem dùvida a data da 
primeira imigraçâo organizada. 

O PIER 21 
A maioria dos imigrantes que 

chegaram ao Canadâ nas pri- 
meiras sete décadas do século 
XX, fizeram-no em grupos que 
vinham da Europa, em navios fre- 
tados para esse fim. 

Esses barcos, atracavam numa 
doca do porto da cidade de 
Halifax, chamada Pier 21. Ai os 
imigrantes eram recebidos pelas 
autoridades canadianas e envia- 

dos para diversas partes 
muitas vezes para trabalharem em 
condiçôes péssimas e serem pa- 
ges salârios, muito inferiores aos 
que recebiam os canadianos. Nào 
é 0 fim deste artigo abordar as 
dificuldades porque passaram os 
nossos compatriotas que câ che- 
garam nos anos cinquenta e ses- 
senta, mas é importante que nào 
nos deixemos levar à certa, por 
uma versào lirica dos aconteci- 
mentos. As autoridades canadi- 
anas queriam trabalhadores como 
'hardened hands" (màos calejadas 
como référé um documento ofi- 
cial mencionado por Domingos 
Marques e Manuela Marujo no 
seu livre), para trabalharem 
muitas vezes em mâs condiçôes e 
serem explorados. Os serviços de 
ajuda e apoio aos imigrantes que 
hoje existem, eram desconheci- 
dos, nos tempos em que chegaram 
os primeiros imigrantes. Hoje, 
passade meio século, as coisas 
parecem muito bonitas e român- 
ticas, mas os portugueses que nos 
precederam sofferam, trabalha- 
tnm harHiiampntp p vpze«s 

Maurido Almeida e o seu 
trabalho em madeira, 

Duas geraçôes de luso-cana- 
dianos Dr. Teresa Costa, irma e 
filha ËUane. 

Fotos; Dr. Tomas Ferreira / Voice 

Anténio e Charles Souza pai 
pioneiro, filho envolvido nas 
atividades comunitârias. 

foram explorados e mal tratados. 
O Pier 21 em Halifax é hoje, 

uma espécie de museu, que acon- 
selho a todos que o poderem 
fazer, a visitar. Nele se vêm ima- 
gens e recordaçôes desses mil- 
hares de imigrantes, que deixaram 
as suas terras para virem para o 
Canadâ, à procura de um mundo 
melhor. A apresentaçào é muito 
intéressante, como é o caso da 
parte, em que o visitante tem a 
noçào que estâ num comboio a 
atravessar o Canadâ e ouvem as 
histôrias dos imigrantes, ou um 
filme projectado num écran que 
parece ser o mais largo do mundo. 
No entanto, e isto é uma critica 
aos ' organizadores da exposiçâo, 
os fâctos sào apresentados duma 
forma excessivamente optimista 
esquecendo-se o sofiimento por 
que alguns passaram ao viram 
para uma terra, muitas vezes difi- 
cil, pouco acolhedora e at" hostil 
Para aqueles que nos precederam, 
0 Canadâ, nem sempre foi um 

mar de rosas, e os dôlares nào 
cairam das ârvores. O Pier 21 
é ou deveria ser um monu- 
mento, à coragem dos imi- 
grantes e às dificuldades que 
eles enfi’entaram. 

UMA CERIMONIA 
DIGNA 

No dia 13 de Maio, no Pier 
21, realizou-se a cerimônia 
comemorativa da chegada 
daqueles que hoje sào os pio- 
neiros da imigraçâo portu- 
guesa para o Canadâ. 

Vârios pioneiros ou seus 
descendentes e esposas esti- 
veram présentes e um gmpo 

cerca de 40 portugueses vin- 
dos de Toronto, assim muitos 
luso-canadianos da ârea de 
Halifax. De notar na assistêijcia, 
vârios casos de duas geraçôes de 
imigrantes como era o caso de 
Antônio Sousa, um pioneiro e ele- 
mento destacado na nossa comu- 
nidade e de seu filho Charles, 
"Senior manager" do Royal Bank, 
bem conhecido pelo seu envolvi- 
mento nas actividades comu- 
nitârias. 

Também, vimos na assistência 
a Dri. Teresa Costa, professora da 
Medicina Genética na Univer- 
sidade de Dalhousie em Halifax e 
sua filha Eliane que acaba de con- 
cluir, 0 seu mestrado em psicolo- 
gia na mesma Universidade. Ou- 
tre par de duas geraçôes foi a 
présidente do Comité oiganizados 
Clara Fonseca e sua filha Natacha. 
Estou a mencionar estes nomes, 
nào porque pretendo fazer deste 
artigo, uma crônica mundana mas 
para fazer realçar o facto, que 
embora muitos de nôs consig- 

contlnua na oàaina a 
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"ENCONTRO 
INESPERADO " 

CONTO 
Em Memoria; Fernando Feliciano de Melo 

"As duas ou très vezes que 
'jantamos corn vocês, voltou a 
prosseguir a Henriquêta, mo- 
dificaram por completo a 
nossa vida familiar. Meu 
marido sempre que lhe servia 
as refeiçôes desenchabidas 
que preparava, vinha logo 
corn a Laura para o barulho; 
aquilo é que é uma cozin- 
beira! Nào me surpreende que 
o Napoleào esteja fora da 
marca; aquele felizardo teve 
sorte corn o casamento! 

- Nunca me sensurou aber- 
tamente, mas as comparaçôes 
corn tua mulbef, bem o sabia, 
eram recriminaçôes indirec- 
tas. Tinba de fazer qualquer 
coisa para acabar corn elas e a 
ünica forma, séria convencer 
meu marido a mudarmo-nos 
para outra cidade. 

Contava de antemâo que 
ele nào ofereceria resistência 
à minba ideia." 

- Como pudeste fazer tal 
coisa a teu marido? Henri- 
quêta, cortou o Napoleào, 
incapaz de se conter. Sablas 
como ele era feliz no colégio 
onde ensinava, no meio em 
que vivia e tinba todas as suas 
amizades! 

.. .Foi crueldade e egoismo 
impensado da tua parte, o tê- 
lo feito!.. .Rematou o inveter- 
ado comilào 

Que queres?... - agora é 
tarde!.. A minba estùpida ve- 
leidade, Joaquimi... Paguei-a 
corn a vida, respondeu triste- 
mente a Henriquêta. 

Sabia que se ficâssemos 
por ali, cedo ou tarde teria de 
mudar o género de cozinba 
que usava. Por esse tempo, 
acredita-me, nào podia prever 
as consequências! ..." 

- Nào vale a pena recrimi- 
nares-te mais, minba amiga, 
ambos exagerâmos nos nos- 
sos caminbos, tentou consolar 
o Joaquim. 

Meneando a cabeça como 
a concordar a Bandeira con- 
tinuou; 

- Julgo ter cbegado o 
momento de falar-mos a sério 
de um piano, que possa de 
al^m modo, trazer felicidade 
aos dois seres que amâmos na 
Terra e vivem soffendo pelos 
nossos abusos, propos Hen- 
riquêta Bandeira, a mais 
energética das duas sombras, 
envolvidas naquele piano de 
salvaçâo tardia. 

- Apoiado, aquiesceu o 
Napoleào, como se preten- 
desse por em movimento um 
exército; jé tens algum ? 

- Jâ, disse de màos nos 
quadris a sombra esquelética, 
que tinba os lâbios entreaber- 
tos num prenùncio de sorriso. 

- E quai é ? 
- Casâ-los, respondeu a 

estrategista. 
- Nào acbas que pode- 

riamos olbar para outras so- 
luçôes? Quiz saber o Joa- 
quim, meio desapontado corn 
a sugestào. 

- Olba para ele! ... Zombou 
a Bandeira, Parece-me baver 
dûmes ai para o teu lado; por 
Deus bomem, joga-os fora; 
aqui nào é possivel trazer 
desses sentimentos ruins, sem 
correres o risco de fazer mal a 

tua mulber, a quem queres 
ajudar. 

- Nào é bem isso... Tu 
sabes?... a pobre da Laura é 
timida!... 

- Se vamos olbar para esse 
aspecto, o meu marido tam- 
bem éacanbado. Ambos pre- 
cisam um ligeiro empurrào, 
que sô nos Ibes poderemos 
dar, caso contrario, nào irào a 
lado nenbum sem uma ajuda. 

- Pensa sô meu amigo, a 
Laura voltarâ a ter um apreci- 
ador dos seus pratos, o que é 
um dos seus maiores prazeres 
e o Acâcio, alguem para 
amenizar a aridez e solidào 
em que se encontra!... Sei 
bem que ele é incapaz de 
viver sô. 

- Esta bem, acabaste por 
me convencer, concordou o 
Napoleào, a quem estava a 
custar aceitar a derrota, na- 
quela escaramuça. 

- Màos â obra, concluiu a 
Bandeira. 

De novo as duas sombras 
apertaram as màos. Como da 
primeira vez, elas passaram 
através uma da outra, sem que 
desta feita tivessem manifes- 
tado espanto. Tinbam de por 
de parte tal gesto de cortezia, 
que nào fora idealizado para 
aquelas paragens! 

★ * * 

A noticia vinba nos jomais: 
"O professor Tomaz Bar- 

reto, demitiu-se do seuxargo 
de professor secundârio no 
Colégio dos Espimbos, afim 
de ir residir para o estran- 
geiro. O lugar encontra-se 
vacante e qualquer professor 
com as credenciais neces- 
sârias, pode fazer a sua apli- 
çaçào na secretaria deste esta- 
bdecimento de ensino." 

Acâcio mal podia acreditar 
em tal coincidência. Tratava- 
se do mesmo colégio e da 
matéria que antes lecionara. 
Podia ver naquela noticia, 
uma resposta ao desespero 
dos seus ültimos tempos e 
sem saber porquê, a imagem 
da esposa veu-lbe ao pensa- 
mento. Como num sussurro, 
a visâo que ele nào podia eiu- 
ergar, segredou-lbe : 

- Vai, nào tenbas receio, 
estou a trabalbar para isso! 
Esse lugar esta â tua espera! 

No dia seguinte, apôs as 
dévidas formalidades, o pro- 
fessor Acâcio Bandeira era 
pela segunda vez admitido à 
sua antiga classe na escola 
dos Espinbos. 

A pouco e pouco alguma 
ordem começava a estabele- 
cer-se na sua vida. 

Agora era tempo de refazer 
velbas amizades. 

Em sonbos sua mulber 
encorajava-cr a tal. Pelos vis- 
tos, a esquelética senbora 
nossa conbecida, nào tinba 
por bâbito perder tempo, ape- 
sar do seu aliado nào ter fica- 
do muito entusiasmado corn 
os pianos de ver a mulber 
deitada corn o seu amigo. 

continua na prôxima ediçâo 

Cronica Picoense 
, , , Pai^ Lufs Àvila A CAMARA DAS LAJES 

HOMENAGEOU DIVERSOS 
CIDADÀOS 

Em final de Comemoraçâo dos 502 
anos da sua existência e como Edi- 
lidade mais antiga da llha, a Câmara 
Municipal das Lajes do Rico, pro- 
curou dar uma certa solenidade aos 
diversos cidadàos que se distinguiram 
ao longo dos anos, quer no cumpri- 
mento de acçôes meritôrias, quer no 
cumprimento de seus misteres. 

Em SESSÂO SOLENE, nos Paços 
do Concelho, o Présidente Claudio 
Lopes, trouxe à memoria das pessoas 
que enchiam por completo aquela sa- 
la, aqueles que duma maneira ou dou- 
tra mais se distinguiram durante vâri- 
os anos. nas mais diversas actividades. 

A titulo pôstumo entregou a Meda- 
Iha de Mérito Social a DAVID FER- 
REIRA, mùsico e Regente de Filar- 
mônica, de Sâo Joâo, e a MARIA 
ROSA DOS SANTOS PORTO, das 
Lajes do Rico, como fundadora do 
Escutismo na llha do Rico e como 
promotora de diversas actividades. 

A Medalha de Mérito Social, foi 
concedida a MARIA HUMBERTO 
FREITAS FERREIRA DA SILVA, 
como a primeira Enfermeira do Hos- 
pital das Lajes e pelos seus préstimos 
caritativos e sociais, que ainda dis- 
pensa apesar de aposentada a muitos 
doentes em visitas domiciliârias sem 
receber qualquer remuneraçâo. A 
ANTONIO SILVEIRA, das Ribeiras, 
como baleeiro (oficial e trancador) 
mais antigo do concelho' e quiçâ da 
llha. A MARIA DA GRAÇA LOPES 
MACHADO ÀVILA, como funcio- 
nâria mais antiga e dedicada da Se- 
cretaria da Câmara Municipal das La- 
jes. A Medalha de Mérito Cultural, foi 
atribuida ao GRUPO CORAL DAS 
LAJES DO RICO, pela sua prestaçào 
dentro e fora da llha e como um 
grande divulgador da mùsica folclôri- 
ca, tanto a m'vel local, como Regional 
e Nacional. À ESCOLA BÂSICA E 

RIBEIRENSE, pelo m'vel que tem 
conseguido atingir no desporto a nivel 
Nacional e Intemacional, contribuin- 
do assim para a divulgaçâo turistica 
da nossa llha e ao jovem PEDRO 
MENESES, Campeào Regional do 
Clube Desportivo Escolar das Lajes 
do Rico, que recentemente se con- 
sagrou campeào regional de iniciados 
na categoria de Hexatlo Masculino, 
corn 0 total de 2907 pontos, colocan- 
do-o no podium, como o atleta mais 
completo na categoria de iniciados da 
Regiâo Açores. 

Apesar de ser fora da sessâo ca- 
marâria, foram ainda homenageados 
no Salào da Silveira, corn nome de 
Rua e na casa onde nasceu, o distlnto 
compositor e Maestro Orfeônico que 
foi 0 PADRE JOSÉ DE ÀVILA, cujo 
nome foi dado ao Caminho Velho da 
Silveira que agora se passarâ a 
chamar Rua Padre José de Àvila. Na 
sessâo o Escritor Ermelindo Àvila, 
dissertou palavras sobre este distinto 
Lajense, uma vez que também cantou 
debaixo da sua batuta. Também foi 
homenageado outro homem de nome 
MANUEL CONSTÀNCIAS, pela sua 
tenacidade, força e aprumo corn que 
colocava nos trabalhos de ferreiro que 
desenvolvia conjuntamente corn o 
irmào. Foi convidado para proferir al- 

SECUNDÀRIA DAS LAJES DO PI- gumas palavras de circunstâneia o Di- 
CO, pelos 25 anos de existência, co- 
mo primeira Escola da llha e como 
Escola que se tem distinguido a m'vel 
Nacional, corn a obtençâo de vârios 
primeiros prémios. E fmalmente corn 
a Medalha de Mérito Desportivo foi 
distinguido o CLUBE DESPORTIVO 

rector do Museu do Rico, Museu dos 
Baleeiros, Manuel Francisco Costa 
Junior. 

A terminar este ciclo cultural e 
comemorativo, teve lugar a sessâo de 
encerramento das comemoraçôes, no 
Auditôrio Municipal das Lajes do 

Pico. 
Muito pûblico esteve présente e 

como convidados compareceram, o 
Ministro da Repûblica para a Regiâo, 
em Representaçâo do Présidente da 
Repûblica, a Dra. Berta Cabral, Prési- 
dente da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, como Présidente da Associ- 
açâo dos Munidpios da Regiâo Autô- 
noma dos Açores e o Présidente da 
Câmara Municipal do Machico da 
Regiâo Autônoma da Madeira, como 
Câmara geminada corn a das Lajes do 
Rico. 

Queremos salientar o facto de que 
o concelho mais antigo da llha, con- 
tinua a distinguir-se no campo cultur- 
al, 0 que de alguma forma constitui 
um lenitivo para superar o atraso em 
que noutros campos é, e em relaçâo 
aos outros dois, nitidamente defi- 
citârio. Mas nâo se pode ter tudo aos 
mesmo tempo... 

Antes de terminar quero referir a 
mâgoa que senti pela noticia da morte 
inesperada de outro colaborador deste 
jomal e que quando esteve nesta llha, 
foi meu hôspede, o Sr. FERNANDO 
FELICIANO DE MELO. Sentiremos 
bastante a sua falta nas colunas desse 
semanârio, paredes meias corn a mi- 
nha. Para a familia daqui deste recan- 
to longinquo, no meio do Atlântico, 
que ele muito apreciou e também do 
Manuel Tomâs, outra casa que visi- 
tou, endereçamos à familia enlutada, 
Sentidas Condolêneias e que Deus o 
tenha na Sua Etema Gloria. 

Até para a semana...se Deus quiser! 

CUBA ABAIXO-ASSINADO 
Ojomalistacubano Miguel Rivero, daAsociaciôn Encuentrode 
La Cultura Cubana, esta a recolher assinaturas contra a actual 
repressào exercida pelo regime de Fidel Castro. Para aderir à 
iniciativa bastaenviar os dados pessoais (nome e profissâo) para 
o "e-mair-mrivero@netcabo.pt. 

TIMOR CRIMES CONTRA A 
HUMANIDADE 

Dezasseis pessoas, entre elas oito militares e civis indonésios, 
forma acusados por um tribunal de Dili de crimes contra a 
Humanidade por actos cometidos em Timor-Leste em 1999. 

Produtos BORGES 
Garantia 

de Qualidade 

Toronto - 1989 
Leia do autor: A llha do 
Dolphin e Folhas Levadas 

P'io Vento 

c f m t 
internations 

COBRINDO 90% DA 
POPULAÇÀO DO ONTARIO 

PROGRAMAS DIÂRIOS 
AUDIÊNCIA GARANTIDA 

para publicidade contacte 
Manuel Pereira 

416 260-3647 

OLIMPICO 
JOVEM VAI 

ATÉ 
GUIMARÂES 

Lisboa - A pista de 
atletismo Gémeos Cast- 
ro, em Guimaràes, 
recebe no fim-de- 
semana a 2P ediçâo do 
Tomeio Olimpico Jov- 
em, a mais importante 
competiçâo de atletismo 
em Portugal para os 
escalôes jovens. 
Cerca de um milhar de 
jovens dos escalôes de 
iniciados e juvenis, 
agrupados em selec- 
çôes representativas de 
todas as associaçôes 
regionais do continente, 
bem como delegaçôes 
das Regiôes Autônomas 
dos Açores e da Ma- 
deira, competem dur- 
ante todo o dia de 
sâbado e a manhà de 
domingo. 
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Conteüdo da Ediçâo Digital - de 1 de Maio de 2003 

www.home.eol.ca/~azorean 

• A Minha Nota 
• Mensagem Do Présidente da Repùblica 
• 0 Cargo do Ministro da Repùblica 

e a Reforma do Sistema Autonômico 
• A Vida Humana nâo é sô Genoma 
• Mulher Sempre Mae 

• A Pau Corn a Escrita 
• Triste Destine o Nosso - A Exploraçâo Continua 
• Da Carta do Canadâ - Os Mexilhôes do Civisme 
• Felicidade e Razâo 
• Maria Vieira do Coûte, 50 anos junto ao forno - 

0 Pâo Também Tem Alma 
• Crônica de Montreal - Da Pneumonia Atipica 
• Paz e Liberdade 
• Repentito 
• Jâ Começou 
• Dois Velhos Inimigos 
• Sobre Durâo Barroso 
• Quando 0 Mau Exemple Vem de Cima... 
• 0 Lince de Malcata 
• Comunidade - Quatre Pioneiros Açorianos 

Foram Homenageados em Oakville 
• Comunidade - Fernando Feliciano de Meio deixou-nos... 
• Comunidade - Semana de Portugal em Toronto 
• Comunidade - Carassauga - 

Um Festival de Cultures Corn a Presença Portuguese 
• Comunidade - «Açores - A Globalizaçâo de 

um Povo» - Tema do 17® Cicio de Culture Açoriana 
• A Saùde Pela Alimentaçâo - Espinafres 

• Ediçâo Especial de «Vida Açoriana» dedicada 
ao Culte ao Senhor Santo Cristo 

• Açores - Brandos Costumes Beliscados na llha de S.Miguei 
• Açores - Na llha do Faial foi Inaugurado um Monumento 
Comemorativo da Autonomie 
• Açores - Governo Regional Aposta em 

Novos Equipamentos para Bombeiros 
• Açores - Por Decisâo da CE o Açücar 

Açoriano Pode Ser Exportado 
• Imagens dos Beatos Chegaram a Fâtima 

e Foram Benzidas no Dia 13 de Maio 
• Em Portugal - Vitimas da Idade 
• Peixes Estâo a Desaparecer 
• Ciência - Arroz Para Diabéticos 

OLIVENÇA / 
PONTE DA 

AJUDA 
Lisboa- O Grupo Amigos de 
Olivença denunciou cri- 
m inalmente o Estado espanhol, 
a empresa "Freyssinet" e os 
présidentes do Instituto do 
Patrimônio e da Câmara de 
Elvas pela continuaçào das 
obras "ilegais" na Ponte de 
Nossa Senhora da Ajuda, em 
Elvas. 
"Estamos perante um crime 
qualificado", afirmou o pré- 
sidente do GAO à Agéncia 
Lusa, justificando que as obras 
estâo a ser efectuadas a 
mando do Estado espanhol 
sem a necessâria autorizaçâo 
da administraçào portuguesa, 
o que impi ica a "violaçâo de 
fronteira e do territôrio na- 
cional". 
"O Governo português tem de 
agir e olhar corn outra atençào 
para factos desta gravidade, 
que se traduzem num Estado 
espanhol que, sem autorizaçâo, 
se atreveu a fazer obras num 
monumento pùblico port- 
uguês", argumentou Antonio 
Marques. 

’’PARLAMENTO 
JOVEM” 

Funchal- Setenta alunos em 
representaçâo de escolas dos 
onze concelhos da Madeira 
participam quarta-feira, no 
Funchal, no "Parlamento Jov- 
em", numa sessào plenéria na 
Assembleia Legislativa Re- 
gional. 

soMos 0 CHURRASCO VERDADEIRt) NO CANADâ 

Para Encomendas: 416- 658-0652 

O Gerente espera por SL. TAKE-OUT 
• Vz Frango Assado na Brasa 

• 1 Frango no Espeto 

Peru Simples ou Recheado • Pato 
Faisào • Leitào • Galinha de Campo, etc... 

ACOMPANHAMÉNTOS 

Saladas (Caesar & Garden). Arroz 
Batatas Assadas • Pâo de Milho 

SOBREMESAS 

Pudim Caramelo • Doces Caseiros 

SANDUICHES 

Apetitosas Sandes de Frango, Pregos, etc 

Encomendas Normals: 
se possivcl, encomende com Vz h de aiitecedência 

HORARIO 
2°s. Feiros a Sâbs,- 9 am - 8:30 pm 

Domingos 9 am - 7 pm 
Tel. 416-658-0652 Fax: /-5973 

679 St. Clair Ave W.. Toronto 

NÛTi'CIfiS frésquinlias e PÂO QUENTINHO 

DOCE MINHO 
Pastry & Bakery 
416-1652-8666 

HORARIO 

Domingo a Quinta-feira 
das 5:30 a.m. as 10 p.m. 

Sexta-feira e Sâbado 
das 5:30 a.m. às 0 horas 

2189 DUFFERIN ST.(entre a Rogers e a Eglinton) 

Aos Domingos 

MO eofiw 
e RECUEIFAS 

TODOS OS dias 
às 6 p.m. (18 h) 

PAO S ALOW... quentinhoîî 

BREVEMENTE a ESPLANADA ira funcionar 

ESTACIONAMENTO fàcil ao pé da porta 

PAO e DOÇARIA ao gosto bem PORTUGUES 

CAIXA ALTA 
Principals TITULOS que iemos 

na Imprensa Regional de Portugal 

• UMA VILA BONITA E DESENVOLVIDA - Paredes de Coura nâo é ex- 
cepçâo à crise nacional do desemprego e da escassez de meios 
ao nivel das classes trabalhadoras, sobretudo quando, como 
aqui, os empregos se baseavam nas empresas alimentadas por 
subsidios estatais e apoios comunitàrios. Hà muito se dizia que, 
quando a CEE fechasse a torneira, as coisas iam complicar-se 

"O COURA"- Paredes de Coura 

• CÂ SE FAZEM... DEPOIS SE PAGAM - Isabel Damascene da Câmara 
Municipal de Leiria, afirmou Segunda feira que a autarquia deve, 
neste momento 5 milhôes de euros a fbmecedores. A declaraçâo da 
Edîl foi féita apôs a reuniâo do executive na quai os vereadores da opo- 
siçâo voKaram a questionar o montante das dividas da autarquia. 

"REGIÀO DE LEIRIA"- Leiria 

• VOZ DA SAUDADE - O Grupo "Voz da Saudade"oriundo da regiâo de 
Toronto, foi presenteado no dia 26 de Abril corn a Chave da cida- 
de de Lowel no estado americano de Massachussetts, durante 
uma deslocaçào àquela cidade. Este Grupo composte por cerca 
de trinta elementos recebeu ainda uma citaçào de mérite do pré- 
sidente Rita Mercier. 

"LUSITANO"- Lisboa 

• PONTE DA BARCA - Gastronomia, Artesanato e Animaçâo marcaram 
o fim de semana, além de um concerto comemorativo dos 20 
anos da Escola de Mùsica da Câmara e ainda a actuaçâo dos 
ranchos folclôricos de S. Martinho de Castro e de Vila Nova 
de Mûia, conciuindo o programa corn um recital de mùsica de 

câmara corn o trio de guitarras "Trissonâneia". 

"FALCÀO DO MINHO"- Viana do Castelo 

• FOI-NOS VENDIDO UM AEROPORTO DE PAPEL - O Governador Civil 
de Beja considéra que os atrasos verificados no arranque das 
obras do aeroporto de Beja, estâo relacionados corn o facto do 
anterior governo ter feito "crer que as obras iriam começar muito 
em breve", apesar da existência de muKos problemas técnicos 
por resolver, que sô agora foram resoividos. 

"DIÂRIO DO ALENTEJO" Beja 
• ECOMUSEU NACIONAL DO SEIXAL - Em todo o mundo o dia 18 de 

Maio é considerado o Dia internacionai dos Museus e este ano 
inspirado no tema "OS MUSEUS E OS SEUS AMIGOS" sendo no- 
tôrio ponderar o papel social dos amigos dos museus e as for- 
mas pelas, quais as suas associaçôes podem contribuir nâo 

sô para melhorar aspectos de funcionamento como também para 
intervir positivamente na sociedade em gérai. 

B.M. do SEIXAL - Seixal 
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Acompanhe a telenovela 

O CLONE 
de segunda a sexta 

das 16:00 às 17:00 horas 

A clonagem humana 

O mundo isiâmico. 
 3^-^^ Dois jovens, duas culturas 

diferentes, duas religiôes diferentes. 

Uma hîstôria de amor impossivel que 
nem o tempo podia apagar. 

ï 
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Para publicidade. 
Mary Jo Madeira Manuel Pereira 

416-260-3646 416-260-3647 
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Recuperaçâo de estrades no pais 
custaria R$ 2,5 bilhôes 

Deputados discutirâo em Portugal casos 
de brasileiros em situaçâo irregular 

O Ministério dos 
Transportes necessi- 
tarâ de mais 1,1 bilhâo 
de reals no orçainento 
para recuperar estra- 
das e inelhorar a infra- 
estrulura da inalha ro- 
doviâria do pais, quan- 
tia esta que se somaria 
a uma verba de cerca 
de 1,4 bilhâo, de que a 
pasta jâ dispôe para 
aplicar em infra-estru- 
tura. 

O secretârio-executi- 
vo do ministério, Keiji 
Kanasbiro, disse que o 
montante que esta 
sendo pedido séria su- 
ficiente para inelhorar 
a qualidade de cerca 
de sete mil quilôme- 
tros de estradas. 

Coin O aporte de 
mais 1,1 bilhâo, a pas- 
ta teria 2,5 bilhôes pa- 

O présidente Luiz 
Inâcio Lula da Silva, 
durante almoço coin a 
hancada do PSD B, que 
aprendeu coin os eiTos 
cometidos pelos tuca- 
nos na passado em 
relaçâo às reformas. 

O présidente disse 
que O PSDB en ou du- 
rante o govemo Fernan- 
do Ffenrique Cardoso 
por nâo ter construido 
apoio para viabilizar as 
reformas tributâria e da 
Pre\idência. 

No encontro, oconi- 
do na residência do pré- 
sidente daw Câmara, 
Joâo Paulo Cunha, do 
PT, o présidente reiter- 
ou que é necessârio 
sempre insistir no diâlo- 
go para tentar conse- 

ra pôr em prâtica uma 
das metas do Governo 
Lula: a recuperaçâo de 
parte da inalha rodovi- 
âria do pais antes de 
setembro - quando 
tem inicio a tempora- 
da das chuvas. 

Para o ministre do 
Planejamento, Orça- 
mento e Gestâo, Guido 
Mantega, a liberaçâo 
dos recursos é pratica- 
mente certa, emoora 
ainda sein data nre- 
vista. 

Apesar de R$ 3,9 bi- 
lhôes estarem previs- 
tos no Orçamento do 
Ministério dos Trans- 
portes, neste ano ape- 
nas R$ 1,4 bilhâo estâo 
disponiveis. 

Mantega fez sua de- 
claraçâo depois de 
uma reuniâo de :aais 

guir novos apoios. 
Segundo o deputado 

Nârcio Rodrigues, do 
PSDB, um dos pri- 
meiros a deixar a reu- 
niâo, Lula disse que nâo 
hâ interesse pessoal 
envoK'ido nas reformas 
e, por isso, acha possivel 
o diâlogo coin todos os 
partidos. 

Falando aos tucanos, 
o présidente condenou 
o tratamento de inimigo 
dispensado aos oposi- 
tores politicos. 

Lula disse que essa é 
uma forma arcaica e 
atrasada de se fazer 
politica. E lembrou que 
a boa convi\'ência foi 
estabelecida pelo prô- 
prio présidente Fernan- 
do Henrique Cardoso 

de duas horas coin os 
ministros Anderson 
Adauto, dos Transpor- 
tes, e Antonio Palocci, 
da Fazenda, para dis- 
cutir o assunto. 

Os recursos deverâo 
ser aplicados em obras 
prioritârias como a BR 
116 (Bahia), a F’ernâo 
Dias (Minas Gerais- 
Sâo Paulo) e a BR 101 
(Sâo Paulo-Rio Gran- 
de do Sul). 

De acordo coin Ka- 
nashiro, os recursos 
que forem liberados 
serâo aplicados priori- 
tariamente nas obras 
que estâo praticamen- 
te concluidas - coin 
mais de 70 por cento 
de execuçâo. 

"A pior obra é a que 
nâo termina", enfati- 
zou o secretârio. 

ainda na transiçâo. 
O lider do PSDB na 

Câmara, Jutahy Junior, 
affnnou que os tucanos 
têm uma atitude positi- 
va em relaçôes às refor- 
mas e que, justamente 
por isso, o partido nâo 
vai abrir mâo de analis- 
ar tecnicamente cada 
item que sera votado 
para "prevalecer o inter- 
esse do povo brasileiro." 

Ele ainda afirmou 
que o PSDB foi punido 
pelas umas por defend- 
er essas reformas que 
agora o PT defende. 

Esta ùltima afinna- 
çâo foi contestada pelo 
lider do governo no 
Senado, senador Aloizio 
Mercadante, que argu- 
mentou que o PT gan- 
hou a eleiçâo pela tra- 
jetôria de Lula. 

Lula fez questâo de 
deixar claro que nâo 
pennitirâ nenbuma re- 
taliaçâo a parlamen- 
tares que nâo estejain 
de acordo coin a opi- 
niâo do govemo. 

Lma comitiva presi- 
dida pela deputada 
Zulaiê Cobra e forma- 
da por membros das 
Comissôes de Relaçôes 
Exteriores c de Defesa 
Nacional da Câmara 
dos Deputados man- 
terâ conversaçôes cin 
Portugal, de segunda a 
quinta-feira, sobre a 
situaçâo de brasileiros 
em condiçâo irregular 
no pais CLiropcu. 

As condiçôes em vi- 
gor atuahnente, decor- 
rentes da nova Lei de 
Imigraçâo, que foi ofi- 
cializada no ultimo dia 
12 de março, dificulta 
a situaçâo dos bra- 
sileiros que residem e 
trabalham em Portu- 
gal. 

"Recebemos infor- 
maçôes sobre brasi- 
leiros que estâo per- 
dendo emprego, sendo 
detidos e deportados. 
E uma situaçâo grave e 
nâo podemos permitir 
que isso aconteça en- 
tre dois paises que têm 
um histôrico de rela- 
cionamento amigâ- 
vel", disse Zulaiê Co- 
bra. 

Segundo a legisla- 

Dina comitiva de 
diplomatas da China 
visitou nesta segunda- 
feira a Agência Espa- 
cial Brasileira (AEB), 
onde confirmou, em 
reuniâo coin o prési- 
dente da entidade, 
Luiz Bevilacqua, o mes 
de setembro proximo 
como a data para o 
lançamento do Satélite 
Sino-Brasileiro de 
Recursos Terrestres 
(CBERS-2). 

O lançamento sera 
na base espacial de 
Taiyuan, na provincia 

çàü em \ igor, sô po- 
dem ser legali/.ados os 
estrangeiros que pos- 
suem um \isto de tra- 
balho concedido por 
um consulado portu- 
guês no pais de ori- 
gem, processo que po- 
dc levai' atc seis meses. 

As estimativas sâo 
de que existam 68 mil 
brasileiros residindo 
cm Portugal. Destes, 
cerca de 15 mil estâo 
em situaçâo irregular 
junto ao Serviço de 
Estrangeiros e Fron- 
teiras (SEF) e seus 
empregadores, sendo 
que cinco mil possuem 
contrato de trabalho e 
recolhem impostos 
para a Segurança So- 
cial e para o Imposto 
de Renda de Pessoa 
Singular - 1RS (o équi- 
valente português ao 
imposto de renda). 

"Mesmo contribuin- 
do normahnente coin 
o erârio, essas pessoas 
correm o risco de se- 
rein repatriadas", afir- 
mou a deputada. 

Desde que a nova 
Lei de Imigraçâo en- 
trou em vigor, 80 es- 
trangeiros foram de- 

chine.sa de Shanxi, a 
cerca de 800 quilômet- 
ros de Pequim. 

O satélite faz parte 
de um programa de 
cooperaçâo espacial 
entre os dois paises. 

Os Chineses rcafir- 
maram que jâ estâo 
avaliando os termos 
propostos ao novo 
acordo entre os dois 
paises para o desen- 
volvimento de mais 
dois satélites de senso- 
riamento remoto - os 
CBERS 3 e 4, ao custo 
de 200 milhôes de 

pôrtados para seus 
paises de origem, in- 
cluindo 13 brasileiros. 

Cerca de 300 brasi- 
leiros estâo detidos 
pelo SEF, aguardando 
para serein repatria- 
dos. 

"Além do embaix- 
ador do Brasil em Por- 
tugal, vamos nos en- 
contrar corn os brasi- 
leiros que estâo viven- 
ciando essa situaçâo e 
levar suas reivindi- 
caçôes às autoridades 
portuguesas", afirmou 
Zulaiê. 

"Vale lembrar que a 
cooperaçâo mütua en- 
tre Brasil e Portugal 
sempre foi um fator 
importante no rela- 
cionamento entre os 
dois paises. E'm 180 
anos de independên- 
cia, milhôes de por- 
tügueses vieram para o 
Brasil sem que hou- 
vesse uma ünica ex- 
tradiçâo. O que se pe- 
de é que seja dadp o 
mesmo tratamento aos 
brasileiros que moram 
em Portugal", con- 
cluiu. 

dôlares. 
Desse total, 150 mi- 

lhôes serâo aplicados 
na construçâo dos 
satélites e 50 milhôes 
nos lançamentos. As 
despesas sâo divididas 
meio a meio. 

O CBERS-1 foi 
lançado em 1999 e tem 
gerado imagens sobre 
desmatamentos e 
queimadas na Ama- 
zônia, além de ajudar 
em previsôes de safra, 
planejamento urbano, 
cartografia, hidrologia 
e geologia. 

cores ou preto e branco 
• Loge^ • Menus 
• Cartoes • Convites 
“ Capas p/vîdeo 
• Panfletos • Cartazes 
• Formulârios 
• Dîgitalizaçào de fotografia (scanner) 
• Catâlogos 
• Ap>ostîlas • Livres • Etc... 

17 Laugjbton Ave. 
Wanderley 

Tel.: 416-651-6922 

Lula diz que aprendeu corn os erros do PSDB 

Brasil e China iançarâo segundo satélite em setembro 

ACADIA TRAVEL AGENCY AQUELA QUE VOCE PREFERE 
• Serviços consulares • Pacotes de Viagem • Preço Especiais para os EUA • Excurçôês 

Especialista em Brasil 
Europa (Portugal) oferece-mos o melhor serviço pelo melhor preço 

850 College St. Toronto, Ont. M6H 1 A2 
E-MAIL: ACADIA TRAVEL@CA.INTER.NET 

FAX: (416)535-7658 Tel.: (416)^537-2643 
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10 11 12 13 1415 
HOROSCOPO 

HORIZONTAIS: 1 - Qualquer ins- 
trumento de ataque ou defesa; 
sectârio do babismo; espadim, 2 - 
Espécie de ameixa de Macau; 
jaqueta; abreviatura de anà em 
receitas médicas. 3 - Grito afiitivo; 
desaba; senhor (abrev.); germe 
(fig.): 4 - Boca grande; avenida 
(abre.); abade (abrev.). 5 - 
Albergar; iluminar. 6 - Mulo; antes 
de Cristo (abrev.); argola; dez 
vezes dez. 7 - De lado a lado; qui- 
nhâo. 8 - Baixio; embocadura; ofe- 
rece; outra coisa. 9 - Deus egipcio; 
arte mâgica; trago. 10 - Espécie 
de sapo da regiâo do Amazonas; 

face inferior do pâo; prep. que 
désigna diferentes relaçôes, como 
posse, matéria, lugar, providência, 
etc.; nome de duas espécies de 
cotovias. 11 - A tua pessoa; pes- 
soa que escreve romances. 12 - 
Alienar; patio; antes do meio-dia 
(abrev.). 13 - Actuaram; contr. da 
prep. a corn o art. def. o (pl.); red. 
de para. 
VERTICAIS: 1 - Desejavam; metal 
branco e precioso, muito düctil e 
maleâvel. 2 - Nome prôprio mas- 
culine; delà; pequena ara. 3 - 
Terceira nota musical; bismuto (s. 
q.); televisâo(abrev.); mercürio (s. 

SOLUCOES 
Palavras Cruzadas 
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SENHORA 

BENEDETTA 
FALA PORTUGUÊS 

Psîquica • Deita Cartas e lê a Palma da Mâo 
Lê na pàlma da mâo e..nas cartas. 

Conhecida da TV e da Râdio. 
AJuda em todos os tipos de problemas: 

mor, casamento, separaçâo, negôcio, saûde, 
depressâo, decisôes famlliares, alcoollsmo. 

Dotada por Deus para ajudar os outros. 
Resultados garantidos. 

Pergunta GRATIS 

625 Sheppard Ave W. 
Junto à Bathurst 

T, (416) 638-0582 

CARNEIRO 21/3 a 20/4 
Sera capaz de diagnosticar as eoisas 
acertadamente. escolhendo as 
pessoas ccrtas. Procure estar mais 
disponivel para os convites dos 
outros. as oportunidades 

¥ 
TOURO 21/4 A 20/5 

Atravessa um momento de insta 
bilidade. Evite indisciplina na pro- 
fissào. cuidado para nâo pressionaros 
seus superiores. Sera uma semana 
bastante diftcil para si. 

m 
GEMEOS 21/5 A 20/6 

Aproveite para a superar obstâculos 
e assuntos pendentes. Terâ maior 
poder de transf'ormar-se em si 
mesmo. Semana positiva para as novas 
amizades. 

CARANGUEJO 21/6 22/7 

Semana que favorece as viagens, os 
esportes e o lazer. Aproveite e faça 
uma viagem. No entanto terâ que ter 
mais perspicâcia para resolver certos 
problemas que lhe véo surgir. 

LEAO 22/7 A 22/8 
A conjunçâo da Lua e Plutâo provocr 
abalos que tem o efeito de transformar 
Faça o mesmo corn a sua vida emociona 
e protissional. Tenha mais paciêncir 
para levar a sua âgua ao moinho 

© 
VIRGEM 23/8 A 22/9 

Terâ que empreender alguns esforços 
para que obtenha sucesso numa meta 
que pretende atingir brevemente.Poderâ 
sentir que esta semana nâo esta na mellioi 
tbrmaanlvel fisico. 

LENDAS E MITOS E SUPERSTIÇOES 
SERNANCELHE - Vila da Ponte 

Continuaçào 

Namoro 

2° - Rapariga que deseja saber o nome do namorado, 
escreve nomes diferentes em alguns rolos de papel e deita- 
os num copo cheio de âgua. O seu namorado sera aquele 
cujo papel, corn 6 seu nome escrito, se desenrolar primeiro. 

Saûde 

1° - Para que os dentes cresçam bem, atiram-se quando 
se arrancam, para a cinza da pilheira ou para très das 
costas, dizendo: 

Dentinho, dentào 
Vai-te para que nasça outro sào 

2° - Desaparecem os soluços se se pegar um grande susto 
ao doente. 

3° - Nâo se deve beber âgua parada, mas sim a âgua da 
corrente, porque “agua de corrente nâo mata gente” 

Continua na prôxima semana 

Ana Alice Baptista 

q.). 4 - Grudaram; govema- 
dor de algumas provfncias 
muçulmanas. 5 - Lugar 
onde crescem cacaueiros; 
o espaço aéreo. 6 - 
Armazém de panos; unha 
aguçada e curva de feras e 
aves de rapina. 7 - 
Levantar; aragem. 8 - 
Borda; ecoa; perversa. 9 - 
Institute de Camôes 
(abrev.); fileira; indicaçâo de 
época, ano, mês ou dia em 
que se deu ou vem a dar- 
se um facto. 10 - Aquelas; 
espécie de boi selvagem; o 
marido da filha, em relaçâo 
aos pais delà. 11 - Pemada 
de érvore; contr. da prep, 
de corn o art. def. o; pref. 
de origem latina, que expri- 
me a ideia de aquém de, do 
lado de cà de, deste lado 
de. 12 - Palavra havaiana 
que désigna lavas àsperas 
e escoriâceas; observe!; 
elemento quimico, de 

carâcter metâlico, muito oxidével e 
que faz parte da composiçâo de 
muitos alimentes (leite, queijo, 
etc,), sendo fundamental para a 
constituiçâo ôssea e dentâria. 13 - 
Âtomo ou grupo de âtomos ou 
molécula que perdeu a sua neutra- 
lidade eléctrica por ter captado ou 
perdido um ou mais electrôes, 
adquirindo carga positiva ou nega- 
tiva; pergaminho da pele de vifela 
(ant.); aqui esté. 14 - Baquefa corn 
que se percute o tambor; amarrar. 
15 - Debaixo de; saco de pano ou 
couro quase sempre fechado corn 
cadeado; aia. 

DICAS E 
TRUQUES 

Cacau 
O cacau deve empregar-se 
em pô. que deve ser penei- 
rado corn os ingredientes 
secos. ou misturado corn 
um pouco de liquido da re- 
ceita. ou corn manteiga. a 
fini de formar uma pasta 
que serâ adicionada depois 
dos ovos ou das gemas.- 

Empregando-se o chocolate 
em barra, deve derreter-se em 
banho-maria, acres-centando- 
o à massa sô de-pois de ter 
arrefecido um pouco. 

Cakios de carne 

Para os caldos de galinha ou 
de came, o arroz deve eozer- 
se à parte num tacho corn 
uma porçào desse cal-do. 
Antes de servir junta-se-lhes 
o restante caldo. Nâo se deve 
cozer o arroz em todo o caldo 
por que às vezes engrossa em 
dema-sia (especialmente 
quando se tem de esperar 
muito antes de ir para a 
mesa). Os caldos de galinha 
nunca se devem servir sem 
pri-meiramente se desen- 
gordurarem. 

ERVASESAÛDE 
Calêndola- Nome Cientifico: Calendula officinalis 
Caracteristicas: E planta anual e atinge até 60 cm de altura, 
A cor das flores pode variar de amarelo claro a alaranjado. 
E originâria da Europa.Margarida-dourada, maravilha-dos- 
jardins e malmequer sâo alguns dos nomes dados a esta 
planta. Rùstica e resistente, possui valor também como 
planta ornamental. 
Indicacôes e Usos; Antialérgica, cicatrizante, refrescante, 
antiinflamatôria, bactericida e anti-fûngica, esta planta age 
contra acné, pele seca, feridas e queimaduras. Também 
empregada como mecanismo auxiliar regulador do ciclo 
menstrual e calmante de seus sintomas dolorosos Ex- 
temamente, sob a forma de pomadas, atua corn eficâcia em 
contusôes, feridas, queimaduras, frieiras, etc. Apôs a extraeçâo 
dentâria, usa-se sob a forma de bochechos. Na indùstria 
cosmética, é utilizada na composiçâo de xampus, cremes e 
sabonetes, e na indùstria alimenticia, como corante natural. 
Hâ registros da calêndula ter sido usada por médicos em 
campos de batalha, para tratar soldados feridos. 

Compilado por: 

Ana Alice Baptista 

BALANÇA 23/9 a 22/10 
Certa sensaçào de insegurança. 
instabil idade e incerteza. Irâ se sentir 
contraditôrio e corn tendência ao 
retraimento. Nâo se distancie demais, 
tenha cuidado corn fantasias. 

ESCORPI AO 23/10 a 21/11 
Aproveite esta semana pararecarregai 
as suas baterias. Clima positive para 
seus ob jeti vos, aumentar seu carisma. 
Terâ de enfrentar alguns confrontos e 
ins-tabilidades familiares. 

SAGITARIO 22/11 A 21/12 

Certa sensaçào de insegurança, 
instabilidade e incerteza. Irâ se sentit 
contraditôrio e corn tendência ao 
retraimento. Nâo se distancie demais. 

CAPRICORNIO 22/12 A 19/1 
émana que favorece atividades 
prâticas, realizaçâo de desejos. Mais 
atençào a finanças. Maior comu 
nicaçâo corn parentes. Alteraçôes em 
seus pianos e pfojectos. 

AQUAR1O20/1 A18/2 
Estarâ mais optimista e expansiva, 
corn chance de veneer obstâculos. No 
entanto surgirâo alguns problemas que 
se tiver bom senso poderào ser 
resolvidos sem deixar marcas. 

PEIXES 19/2 A 20/3 
Estarâ mais optimista e expansiva, corr 
chance de veneer obstâculos. No 
entanto surgirâo alguns problemas qu£ 
se tiver bom senso poderào se 
resolvidos sem deixar marcas. 

ONDE ESTAO AS DIFERENÇAS ? 
F.stes dois desenhos pareceni iguais. Na rcalidade. existem pelo menos 6 
diferenças entre eles. E um teste a sua capacidade de observaçâo. Descubra-as 

1 -A falta de âgua é a prin- 
cipal causa de cansaço 
durante o dia; Pesquisas 
indicam que 8 a 10 copos 
de âgua por dia podem 
aliviar as dores nas costas 
e nas articulaçôes a cerca 
de 80% dos doentes; 
2 - Um mero decréscimo de 
2% nos m'veis de âgua no 
corpo pode significar al- 
teraçôes na memôria a cur- 
to-prazo, dificuldades na 
resoluçào de problemas 
matemâticos simples e na 
focagem de um écran de 
computador ou de uma folha 
impressa. 

3-0 soro do iogurte nâo 
deve ser eliminado, pois 
contém protemas de alto 
valor biolôgico. O iogurte 
nâo deve ser guardado em 
recipientes de vidro trans- 
parente, pois a luz destrôi a 
vitamina B2 existente no 
produto. 

ANUEL 
CONSELHEIRO ESPIRITl^L 
“Leitura de cartas” i/4 

Conselheiro corn sucessos i ^ 
na Europa e Norte da América V * 

ÀJUDA: 
No amor, casamento, separaçâo, negocio, 

saûde, depressâo, decisôes familiares, 
aicoolismo e problemas da prostata. 

Protecçôes contra o mau olhado e inveja 

CONSULTA GRATIS • NÀO SOFRA MAIS 
Apontamentos: 

Segunda a Sexta - das 10.00 am às 7.00pm 
Sàbados - das 9.00 am às 3.00pm. 

425 ROGERS RD 416 
TORONTO ONT. 654-9133 
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"Venezuela esta intraauila 

Crise na gasolina desperta 
criatividade de venezuelanos 

Os militares sublevados na Praça de Altamira, agora Praça da Liberdade, dizem-se dispos- 
tos a evitar novos massacres. Quem ganharà este braço de ferro? A pergunta continua à 
espera de respostas. Enquanto isso, os venezuelanos tentam arranjar soluçôes para a falta 
de gasolina. 

Sào dias de grande incerteza os que se 
vivem na Venezuela. Oposiçâo e oficialistas 
continuam o braço de ferro e tudo leva a crer 
que a resoluçào da crise politica pela via 
pacifica esta cada vez mais distante. A cada 
manifestaçào que é agendada, toma-se difî- 
cil saber se a violência voltarâ a manchar as 
ruas de sangue. Alias, para os jomalistas 
venezuelanos, é jâ um hâbito ter de cobrir os 
acontecimentos vestidos a rigor, ou seja, 
coletes à prova de balas, capacetes e mas- 
caras anti-gâs. 

Apesar das garantias do mediador César 
Gaviria, secretârio-geral da OEA (Orga- 
nizaçào dos Estados Americanos), ao gover- 
no português de que a soluçâo poderâ estar 
para breve, a verdade é que ambas as partes 
prometem nào recuar nem um milimetro, 
dado que isso poderia ser entendido como 
uma derrota. Para os chavistas, agora con- 
hecidos por oficialistas, a renùncia do prési- 
dente Châvez ou qualquer emenda à consti- 
tuiçào bolivariana esta fora de questào. 
Quanto aos que reinvindicam a saida do 
présidente paraquedista do poder, dizem que 
nem um passo atrâs nas suas aspiraçôes. 

Para demonstrar a sua força, a oposiçâo 
decretou uma greve gérai que perdura hâ jà 
oito semanas. Bancos, escolas e estabeleci- 
mentos comerciais, estâo fechados e as 
padarias trabalham sô meio-dia devido à 
escassez de trigo. Bebidas é algo que tam- 
bém nào existe. Apenas sumos, âgua, café e, 
de vez em quando, o whisky. A cerveja, uma 
das grandes indûstrias da Venezuela, esta 
completamente parada e o stock hâ muito 
que rebentou. 

Mas é o petrôleo que continua a ser o 
principal problema do confronto politico na 
Venezuela (o quinto maior produtor do 
mundo), tal como em 1936, 1937 e 1950, 
quando decorreram outras grèves parecidas. 

As coisas começaram a complicar-se para 
o Présidente Hugo Châvez em Fevereiro de 
2002, quando foi nomeado como présidente 
da Petrôleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 
Gaston Parra Luzardo, em substituiçâo de 
Guaicaipuro Lameda, originando grande 
descontentamento intemo na empresa. Os 
trabalhadores acusaram o govemo de querer 
terminar corn a tradiçào de "meritocracia" e 
dâo um ultimate ao governo de Hugo 
Châvez. Ou rectifica ou haverâ greve. 

Assim foi, mas Châvez nào desistiu e 
substituiu grande parte das direcçôes da 
PDVSA, por forma a retomar o reabasteci- 
mento de combustivel a uma cidade que, de 
um momento para o outre, viu todos os 
problemas de trânsito serem solucionados 
corn a diminuiçào drâstica do trâfego. Em 
contrapartida, nos postos de abastecimento, 
as énormes filas davam os primeiros sinais 
da carência de combustivel. Duas, très horas 
ou até mesmo um dia, era quanto podia 
demorar a espera para o desejado reabastec- 
imento. 

Mas, num pais onde a crise parece ter 
reavivado a criatividade dos venezuelanos, 
existiam fonpas alternativas de arranjar 
combustivel. A beira da estrada, era vê-los a 
vender garrafoes com o "precioso" liquide, 
ainda que a um preço exorbitante. Por vezes, 
cerca de 100 euros por 5 litres, contra a 
insignificante quantia cobrada por um 
deposito cheio em tempo de normalidade. 

Comunidade prisioneira 
Prisioneira deste "jogo de guerra", estâ a 

comunidade portuguesa, a mesma que con- 
tribuiu ao longo dos liltimos anos para o 
desenvolvimento do pais e que agora receia 
ver todo o trabalho de uma vida ser destrui- 
da. Na visita que o JM efectuou durante seis 
dias à capital, fomos ver "in loco" como 
vivem os nossos émigrantes estes dias con- 
turbados. 

Voltar a Portugal é algo que nào estâ no 
horizonte imediato de muitos. Mas outres hâ 
que-se pudessem, saiam no imediato. Em El 
Valle, lâ para os lados de Forte Tiùna - o 
mesmo onde esteve detido Hugo Châvez, 
apôs a tentativa falhada de golpe de estado 
de Abril -, hâ madeirenses, e nào sô, à espera 
de uma oportunidade para vender os seus 
négociés e partir definitivamente. O proble- 
ma, dizem, é a desvalorizaçâo do bolivar, 
moeda oficial do pais. E que, para comprar 
um dôlar (o mesmo é dizer um euro, jâ que 

as cotaçôes sào praticamente équivalentes) 
sào hoje necessârios 1.500 boh'vares. Num 
pais de grande riqueza, tanto industrial 
como cultural e até mesmo agricola, onde 
um bolivar jâ rendeu 20 escudos, aos olhos 
de quem vem de fora e é confrontado corn 
esta situaçào toma-se dificil compreender 
este jogo de interesses que estâ a destmir o 
pais. 

Fala-se que na Venezuela estâo, hoje, 400 
mil émigrantes. Numéros que nào têm em 
conta as segundas e terceiras geraçôes, 
porque ai a soma ascende a um milhào. 
Dedicados ao pais que os acolheu, muitos 
sào os que se juntam à causa da oposiçâo. 
Ainda assim, aqui e ali, e até mesmo nas 
manifestaçôes, é possivel encontrar alguns 
apoiantes de Hugo Châvez. Todos reinvin- 
dicam o mesmo: a perda de alguns privilé- 
gios por parte da classe alta venezuelana. 
Aliâs, este tem sido o discurso de Châvez, 
que promete nivelar a vida de cima para 
baixo e nào ao contrârio. O mesmo é dizer, 
perda de poderes da classe alta, enquanto 
que a baixa continua cada vez mais pobre. 
Todavia, mantêm-se fiéis ao présidente, e hâ 
até quem encontre uma explicaçào obvia: o 
dinheiro distribuido pelo présidente a alguns 
destes apoiantes assim o garante. 

Durante a visita do secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas, José 
Cesârio, e do secretârio regional dos Recur- 
sos Humanos, falou-se corn alguma insistên- 
cia na preparaçâo do piano de emergência 
português, que mais nào é do que um pro- 
jecto de recolha e abrigo em diversas institu- 
içôes como o Consulado Gérai, o Centro 
Português ou a Missâo Catôlica Portuguesa 
em Caracas, entre outros. No entanto, hâ 
quem nào queira ser apanhado desprevenido 
e até falâmos corn diverses émigrantes que 
têm preparados o seu prôprio piano. Estâo 
agrupados, armados e preparados para 
defender a sua familia e todo o patrimônio 
de uma vida. 

Por exemple, nas zonas mais altas da 
cidade de Caracas, grandes quantidades de 
azeite estâo a ser armazenadas e em caso de 
revoluçâo, prometem espalhâ-lo pelas 
estradas, por fonqa a impedir qualquer 
intensâo de saque. E o salve-se quem puder 
num pais onde cada hora parece ser a con- 
tagem decrescente para o rebentar de uma 
bomba-relôgio. 

Apesar de tudo, os madeirenses mantêm o 
optimisme e recolhem-se no Centro 
Português ou na Missâo Catôlica. Juntam- 
se, bebem, conversam, riem, tentando esque- 
cer que, ali bem perto, as dificuldades 
aumentam e as incertezas permanecem num 
pais cada vez mais dividido." 

Responsàvel pela Missâo Catôlica 
alerta para a falta de sacerdotes 
Actualmente, a Missâo Catôlica Portu- 

guesa conta apenas corn um sacerdote: o 
Padre Alexandre Mendonça, mas o seu tra- 
balho estende-se também ao Centro Luso- 
Venezuel^no e ao Centro Português de 
Caracas. É também sacerdote da diocese de 
Caracas, tendo a seu cargo a capitania da 
Policia Metropolitana, nomeadamente a 
brigada motorizada - um departamento cuja 
actuaçâo no conflito estâ a ser muito contes- 
tada. A seu cargo estâ também o assessora- 
mento nacional do Movimento Sacerdotal 
Mariano. 

Tem um programa de râdio, escreve para 
a imprensa e desloca-se muitas vezes aos 
colégios e sobretudo às universidades onde, 
no final do ano, célébra as missas de gradu- 
açâo. 

Enfim, muito trabalho para apenas uma 
pessoa, como o prôprio constata. O seu 
desejo é que houvesse pelo menos mais dois 
sacerdotes, apesar de haver trabalho para 
cinco ou seis, nào sô em Caracas como tam- 
bém em Maracay, que tem graves carências 
de assistência pastoral para a comunidade 
portuguesa. 

Contudo, o padre Alexandre reconhece 
que esta falta de padres nâo é sô na 
Venezuela. "A situaçào de urgência e de 
crise vocacional, quer aqjui quer na Europa, 
estâ praticamente igual. E uma crise imensa 
e cada vez mais assiste-se a uma escassez de 
sacerdotes", lamentou. 

FADISTA 
MARIZA 

Nova lorque - A fadista 
portuguesa Mariza 
encheu sexta-feira à noite 
a prestigiada sala Town 
Hall, em Manhatan, em 
mais um espectâculo da 
sua digressâo aos Esta- 
dos Unidos. 
Integrado numa série de 
concertos destinados a 
apresentar o seu segundo . 
album, "Fado Curvo", 
Mariza voltou a cantar em 
Nova lorque, desta vez 
para mais de 1600 
pessoas, que nào se can- 
saram de a aplaudir. 
"Cantar aqui - no Town 
Hall de Nova lorque - é a 
concretizaçào de um so- 
nho", disse Mariza, em 
inglês, duas vezes durante 
o concerto. 
A assistência que esgotou 
o Town Hall era com- 
posta por um misto de 
portugueses e ameri- 
canos, mas Mariza optou 
explicar em inglês os 
fados que cantava. 
Jâ no final do concerto 
pediu, desta vez em 
português, que a acom- 
panhassem no refrâo de 
um fado popular. 
A digressâo de Mariza 
pelos Estados Unidos 
inclui ainda os seguintes 
espectâculos; 
+++ EUA Berkiee Per- 
formance Center 12 Maio, 
Minneapolis, MN, Cedar 
Cultural Center 14 Maio, 
West Hollywood, CA, 
House of Blues 16 Maio, 
Sait Lake City, UT, Liv- 
ing Traditions Festival 18 
Maio, Chicago, IL, Hot- 
House 20 Julho, Hampton, 
VA, The American Thea- 
tre 21 Julho, Alexandria, 
VA, The Birchmere 23 
Julho, Philadelphia, PA, 
Kimmel Center 25 Julho, 
Cleveland, OH, Cleveland 
Museum of Art 26 Julho, 
Santa Fe Chamber Music 
Festival 31 Julho, Santa 
Fe, NM, Humphries Con- 
certs by the Bay 2 Agosto, 
San Diego, CA Bimbo's 
365 Club 3 Agosto, San 
Francisco, CA Rio 
Theater 8 Agosto, Santa 
Cruz, CA Canada Ottawa 
International Jazz Festival 
27 Julho, Ottawa Mission 
Folk Music Festival 29 
Julho, Mission, BC Ed- 
monton Folk Festival 9 
Agosto, Edmonton, Al- 
berta AOL/CFF 

CORRUPÇÂO 
Lisboa- A PoHcia Judiciaria 
(PJ) deteve mais dois fun- 
cionârios da Direcçào de 
Finanças de Setùbal suspeitos 
de corrupçào naadministraçào 
fiscal, elevando para 17 o num- 
éro de detidos no âmbito desta 
mega investigaçào. 
Fonte da Judiciâria adiantou à 
agência Lusa que as detençôes 
foram feitas por elementos da 
Direcçào Centrai de Investi^çâo 
da Corrupçào e Criminalidade 
Econômica e Financeira (DCI- 
CCEF), no âmbito da inves- 
tigaçào que Jâ estâ em curso hâ 
alguns meses e que levou à 
detençào dos outros suspeitos. 

* Paulo J. Rafael (pauloirafael@ig.Gom.br) Direto do Brasil 

Ser humano: ailjO OU demÔliiO ? 
O Elias, aquele, sô poderia ser "o maluco" mas sem nen- 

huma culpa, a aquaia, a IrmS Dulca, aô podarla aar "a Mâa 
dos Pobres de Salvador", porém sem qualquer mérite. 

Hâ uma Idéia. quasc como um ditado popular, que se 
alguém deseja conhecer o que é um anjo deve observer o 
homcm; da mesma forma, quem deseja conhecer o 
demonio, que observe o homem. Hâ uma diferença, 
porém: o anjo. por ser anjo, necessariamente serâ sempre 
bom; também o demOnio, exatamente porque 6 demônio, 
SO pode ser mau: o homem, maravilhosa ou perigosa- 
mente, pode .ser qualquer dos dois. Quer dizer: temos 
genre como Betinho c Irmâ Dulce, e como Fernandinho 
Bcira-mar c Elias Maluco. 

Entre os estudiosos do ser humano nâo hâ consenso. 
Para nào me alongar. vou citar apenas dois. Rousseau, 
filôsofo francos do século 18, acreditava que o homem, em 
sua natureza fundamental e original, é bom. O homem 
primitivo nâo tinha maldades, por isso Rousseau falava 
no "bom sclvagcm". a quem o mcio social, a cultura, os 
usos c costumes corrompem. Por isso, para esse filôsofo, a 
primeira obrigaçào c cuidado de quem educa é preservar 
a criança das perversas influcncias do meio para que 
mantenha pura, em sua natureza de "bom selvagem". 

O segundo estudioso a quem queremos nos referir é 
Sigmund Ereud. pai da psicanâli.se, morto em 1939. Para 
eic, 0 ser humàno, sem as normas e valores da civilizaçâo e 
da cultura. isto c, em seu estado original, revelaria para ani- 
malidade e séria assassine, canibal e estuprador. ,Os quali- 
ficativos sào do prôprio Ereud, para quem o instinto précisa 
scr domado pela cultura. Assim sendo, educador é aquele 
que ajuda o indivfduo a integrar-se a seu meio cultural, 
respeitando as lois e os valores vigentes, para assim, ao con- 
trârio do que pensava Rou.sseau, dei.xar de ser selvagem. 

Entào surge uma pergunta: Irmâ Dulce foi um anjo de 
pessoa porque ncla se preservou o "bom selvagem" ou 
porque se conseguiu que ela incorporasse os valores mel- 
hores c mai,s puros claborados pela longa civilizaçâo 
luimana? Elias Maluco c um demônio porque a sociedade 
corrompeu a mdolc natural do "bom selvagem", ou ape- 
nas nào foi possivel à civilizaçâo construir nele um freio 
adequado aos instintos .subjacentes da animalidade? 

Entào, quai a funçào do educador (familia, escola, 
Igreja, sociedade...)? Preservar a boa e pura natureza 
original ou. por alguma forma de inculcaçào de normas e 
valores, dominar a besta que é o homem em sua animali- 
dade? As respostas nào podem ser simplistas; a realidade 
humana c mais complexa. Até porque se. do ponto de 
vista clos americanos. George Bush é "anjo" e Saddam 
Hussein c "demônio". os iraquianos vêem exatamente o 
contrârio. 

làitào, como concluir? Uma primeira saida séria a 
resposta. aparentemente obvia, chamada "caminho do 
meio". algo mais ou menos assim: o ser humano nasce nem 
bom nem mau. E também nào sào apenas as influências 
sociais que o tornam anjo ou demônio. Isso quer dizer que 
o scr humano nasce corn capacidade para ser muitas 
coisas. O que ele efetivamente serâ résulta de construçào 
pessoal, a partir de um projeto biogenético individual e 
linico para cada scr. c de dccisocs c opçôcs que faz corn base 
nas influências do contexto .sôcio-histôrico em que vive. 
Uma segunda saida séria a crença no destino, pelo quai se 
acredita que. de forma misteriosa, poderosa e inexorâvel 
força impele cada individuo por um caminho previamente 
traçado. c nada mais précisa ser explicado. Assim, o Elias, 
aquele. .sô poderia scr "o maluco" mas sem nenhuma culpa, 
c aquela, a Irmâ Dulce. sô poderia ser "a Mâe dos Pobres de 
Salvador", porém sem qualquer mérito. 

Como a primeira altcrnativa parece mais consistente, 
temos um con.solo c uma esperança: c possivel acreditar 
que qualquer scr humano pode ter uma vida correta e 
boa, mesmo sem alcançar santidade. Por outro lado, é 
incontestâvcl que ninguém serâ santo ou demônio sem a 
contribuiçào da sociedade c. também, sem que o prôprio 
individuo tenha contribuido para tal com^ suas opçôes 
livres c pessoais. E fica a pergunta: o que seremos aman- 
hà. como pessoas c como sociedade? Nossas crianças 
caminham para scr o que ? Eaçam suas apostas, senhores! 
Esperem ai! .Apostar c flcar observando nâo vale. O que 
voce, esta fazendo para que a humanidade seja menos 
demoniaca e mais angelical? Ou estâ bom assim? 

P.iuin J. Rafael é jrirnalista. professor unh/ersitârio e doutorando em Cièneias 

P.jliti.-as e Administraçâo Publica pela AWU- American World University of low 
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DIVERSOS 
SE PRECISA de PERDER PESO, 

GANHAR PESO ou 

SIMPLESMENTE MANTER O SEU PESO 
Pode fazê-lo através duma 

Nutriçào NATURAL e EQUILIBRADA 
CONTROLE O PESO! 

Telefone JÂ 416-665-1847 
(Conceiçào Antunes) 

www.feelgreatnow.net 

PRECISA-SE 
CASAL que precisem de viver 

razoavelmente, tomando conta de um 
edificio. Boas condiçôes.Contactar Pimentel 

Tel: 416-603-1090 

CABELEIREIRO/A 
Corn experiência para salâo “Unisex”com 

bastante movimento. Boas condiçôes 
TeJ: 416-532-3411 

EMPREGADO para limpezas leves das 
08.00 am até às 13.00pm (40 horas semanais 

garantidas).Area de trabaiho Markam 

Tels: 416-298-2452 (Deixe mensagem) OU 

416-4682649 Sr.Gilberto Agostinho 

EMPREGADO/A para churrasqueira 
Boas condiçôes 

TEL: 416-658-9577 
COMPANHIA DE LIMPEZAS précisa de 

empregado corn pràtica, que fale inglês. 
Horârio: Das 06.00 pm às 12.00 am 

Local: King St/ Spadina 
TEL: 416-652-2551 (das ll.OOam às 05.00 pm) 

GRATIS 
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- Now Hiring 
- Freelancers Welcome 
- VIP Lounge 
- Parking in Rear 

BLOORST. 

DUNDASST.W 

QUEEN ST. 

416-534-2099 
227A Ossington Ave. 
Toronto, ON M6J 2Z8 
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‘COM APRESENTAÇÀO DESTE ANUNCIO 

VIASSAGENS por lindas senhoritas de 18 aos 
28 anos de idade latinas e europeias 

Tel: 416-630-4503 

GRAND OPENING! Massagens complétas por 
meninas europeias $30.00/35min. 613 Bloor St. 
Tel: 416-532-8409 - www.bloor..spa.com 

GRAND OPENING! Massagens eroticas por 
belas e jovens. $30.00/35min. 613 Bloor St. 
Tel: 416-532-8409 - www.bloor.spa.com 
GRAND OPENING! Massagens ao corpo todo 
por bonitas raparigas. $35.00/30min. 
1265 B Bloor.2*.Floor Tel: 416-535-1341 

DIVERSOES 
para ADULTOS Lindas Jovens amistosas 

ABERTOS 24 horas 416-732-1759 

ALUGA-SE 
Apartamento com sala, 2 quartos,cozinha e 

casa de banho.Ar cond.em Mississauga 
Area Way 10 Queengway Vago a 01/07 

TGI: 416-593-5333 Ext.380 até 4.00pm. ou 
416-826-0488 - 905-272-9383 (Depois das 5.00) 

Apartamento novo,com sala, cfuarto, cozinha e casa 
de banho.Entrada privada. Ideal para pessoa so. Nào 

fumador e sem animals. Renda mensal $775.00 
tudo incluido. Area da Younge & Sheppard 

T.416-733-8523 (Deixe mensagem) 

Apartamento na 1^. Floor com 2 quartos, cozinha e 
casa de banho. Toda mobilada. Parque. 

Area da Dufferin & Caledonia 

Tel. 416-989-39390U 416-614-6032 
Depois das 7.30 pm) 

QUARTO, cozinha e casa de banho. Parque e 
javandaria. Ôptimo para casai 

Area da St. Clair & Blackthome 
Tel. 416-658-7322 

QUARTO, a compartilhar cozinha e casa de 
banho, mobilado a cavalheiro. Casa de respeito 

Tel. 416-804-0370 

VENDE-SE ou ARRENDA-SE 
CONDOMINIO corn odos os requintes para o bem estar, 
corn sauna, ginâstica, recreaçào, piscina fechada, parque 
arrecadaçâo propria. 1.150 pés de area ocupada. Varanda 
exterior. 3°. andar. Tudo totalmente novo a estrear. 
Cozinha bem grande e compléta de electrodomésticos. 
Tudo luxuoso em ambiente de luxo e requinte.Ârea da 
Yonge/401/Sheppard Jel,416-531-9981 (Bento) 

Apartamento privado na 2“. floor com sala, 
quarto, cozinha e casa de banho. Vago a 01/06 

Area da Dufferin & Rogers 
TEL:416-658-0222 

House for Rent: 3 bed rooms, 2 washrooms, 7 
appahies, 1 basenent and garage e backyard in 

Mississauga. For mor inf., call 
TEL:905-275-1070 

CASA com 3 quartos, 2 celas, 1 cozinha, 2 
casas de banho na area da Dundas & Dufferin 

Renda $1.650.00 + utilidades 
TEL:416-533-6564 

APARTAMENTOS com sala, 1 quarto, 
cozinha e casa de banho. area da Weston Rd 

TEL:416-763-3108 
CEL:416-567-24204 

APAR'I’AJVIEN ros com sala, 2 quartos, 
cozinha e casa de banho. area da Weston Rd 

TEL;416-763-3108 
CEL:416-567-2420 

PRECISA-SE 
“FLAT ROOFERS”com experiência 

Pagamos com UNION RATES e benefîcios. 

TEL:416-534-8877 (Carios) 

AJUDANTE DE BALCÀO para 
churrasqueira com experiência. Bom salario. 

Contacte Paulo de Segunda a Domingo 

Tel: 416-658-0652 

EMPREGADO para serviço de mesas com 
experiência e que goste do serviço. 

Tel: 416-538-3197 

SENHORA para fazer limpezas c/pratica. 
Nécessita falar Inglês. Area Buthrust/Wilson 

Tel: 416-789-9952 

y, M VX|>\KJH •jJ’ 

Homelife Cimerman 
Real Estate Ltd. 

416-520-7136 
Sales Representatives 

SE pensa COMPRAR ou VENDER casa 
chame hoje mesmo pelo casai 

VIEIRA. Oferecemos Serviço BOM, RÀPIDO 
EXPERIÊNCIA desde 1972 

e vera como FAZ A ESCOLHA CERTA 
Linda Casa $209.900.00 - “Bungalow”separado com 2 
quartos de cama, sala, cozinha e casa de banho.Cave acabada, 
saida privada e tern garagem. .Chame HOJE José Vieira 416- 
520-7136. 

$259.900.00 - Rogers & Caledonia •‘Bungalow” 
separado- “Bungalow”seDarado Tern 5+3 quartos, 2 
cozinhas, chao de carvalho novo. Tern garagem. Chame hoje 
rnesmo por Jose Vieira 416-520-7136. 

Apenas $259.900.00 “Bungalow” separado - Tern 
Driveway privado e garagem. Bonito Bungalow com 3 

quartos de cama, cave acabada, 2 cozinhas, entrada privada 
Chame José Vieira 416-520-7136. 

Linda Casa - $239.900.00 - Rogers & Dufferin - 
Renovada, separada dos 2 lados, cave acabada com saida 
para o quintal. Garagem dupla (workshop) de poucos anos. 
Chame José Vieira 416-520-7136. 
Dufferin & Rogers - $229,900.00 - Casa de 2 pisos, 
separada de 1 lado e com garagem dupla. Chame por 
José Vieira 416-520-7136 

Rogers & Old Weston Rd - Casa separada de 1 lado, 2 
cozinhas. 3 casas de banho. Chame por José Vieira 
416-520-7136 

“Bungalow’Neparado - $249.900.00 - Na Atlas & 
Vaughan, 2 cozinhas. Chame por José Vieira 416- 
520-7136 

Se pensa COMPRAR ou VENDER Casa ou 
apartamento telefone para JOSÉ VIEIRA 416-520-7136 

CANADA 
GROUP 

REALTY CORPORATION 

860 College St. 
Toronto 

i Silvina Silva 
Sales Representative 

Tel.: 416 532-5400 

Hallan & Ossington 
Separada de urn lado, 
garagem dupla, soalhos 
de madeira, cozinha 
moderna. 
Para mais informaçôes 
chame: Silvina Silva 

416- 532-5400 chame Silvina Silva 

VENDE-SE 
Mobilia de casa de jantar com 8 peças em 
madeira italiana, por motivo de retirada 

Tel: 416-532-61406 

TOYOTA COROLLA LE 
15.296 KLMS 
ORIGINAL 

CRUZE CONTROL 

4 PORTAS 
AUTOMÂTICO 
RADIO-CASSETE 

  SO C/UM DONO 
Equipado com distancias kilométricas. 

Sempre em garagem. So visto 
Para mais informaçôes: 

TEL: 416-533-6080 

OFERECE-SE Trabaiho em limpezas ou tomar OFERECE-SE - Cozinheiro com experiên- 
conta de idosos. Tel: 416-783-3208 cia.Cozinha portuguesa e francesa.Tel:416-831-2146 
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DundâS Travel & Tours 
PREÇOS ESPECiAIS PARA PORTUGAL BRAStL E QUALQUER OUTRO DESTINO 

Aproveite e faça agora a sua réserva para o VERAO em PORTUGAL 

• Financiamos a vossa viageni 

Sempre ao Vosso Dispor Coin o Melhor Serviço 

• Serviços Consulares • Income Tax 

1344 Dundas St. West - Toronto 
(2 biocos w da Dovcrcourt) Telefone 416 516-8336 .loâo A. Ferreira 

Informacào MADEIRA EMIGRANTE 
Nûdeo musedôaiœ de seu nome, abre hoie ao Dûblico 

Irmâ Wilson imortalizada 
A vida e a obra da irmâ Mary Jane Wilson passa, a partir de hoje, a poder ser 
vista no Nûdeo Museolôgico de seu nome, na Rua do Carmo. Este espaço 
museolôgico possui cinco salas que dâo a conhecer a fundadora da 
Congregaçào das Irmâs Franciscanas de Nossa Senhora das Victôrias. 

O Nùcleo Mu- 

seolôgico Mary 

Jane Wilson abre 

oficialmente ao 

pùblico hoje, Dia 

Intemacional dos 

Museus. Situado 

na Rua do Car- 

mo, este espaço 

muséal pode ser 

visitadodas lOàs 

12 horas e das 14 às 17 horas. 

Este nûdeo museolôgico, 

que ficarâ sob a coordenaçào 

de Francisco Clode Sousa e 

apoio de Ana Teresa Klut, é 

composto por cinco salas que 

apresentam a vida e a obra da 

fundadora da Congregaçào 

das Irmàs Franciscanas de 

Nossa Senhora das Victôrias. 

A sala 1 é dedicada à 

familia, infancia e juventude 

de Mary Jane Wilson. De ori- 

gens aristocrâticas, nasce na 

india em 1840, mas é educa- 

da em Inglaterra. Desses tem- 

pos, ficaram alguns objectos 

pessoais, como um album de 

desenhos que revelam as 

extensas paisagens inglesas, 

pontuadas de casariu. Os 

desenhos referem-se também 

a uma viagem a Nyon, Suiça. 

A apresentaçào temiina corn a 

evocaçào da chegada da irmâ 

Wilson à Madeira, em 1881, 

acompanhando uma 

doente. 
A sala 2 consiste 

num espaço de 

oraçào e re-colhimen- 

to dedicado à conver- 

sào de Mary Jane 
Wilson ao catolicis- 

mo, tomando co-mo 

director espiritual o 

padre Chierici, em 

Boulogne-sur-mer, França. 

Aqui encontra-se exppsta a 
ima-gem de Nossa Senho-ra 

das Victôrias, que o padre 

Chierici lhe havia oferecido, e 

que estarâ na origem do nome 

da Congregaçào por si funda- 

da. Na parede, grande ôleo 

sobre tela, Coraçào de Jesus e 

Maria, obra da irmâ Wilson, 

realizada no Jardim da Quinta 

Arendrup, no Santo da Serra. 

Entre Madeira e Porto Santo 

Histôria da ligaçâo 
Antes da constmçào do 

porto de abrigo, as ligaçôes 
maritimas regulares, entre a 

Madeira e o Porto Santo 
dependiam de barcos à vela, 

denominados de carreireiros. 
Eram eles o “Devoto San- 
tissimo", “Arriaga”, “Maria 
Cristina”, “Camaralobense 

Ferro Velho” e “Cruz San- 
ta”. No ini'cio do século XX 

chegou a era dos vapores, 
entre eles, o navio costeiro 

madeirense “Falcào”. Segui- 
ram-se o “Açof, “Bùtio”, 

“Gaviào” (de 1901 a 1913) e 
o “Milano”, este ultimo com 

25 metros e que esteve activo 

até Dezembro de 1951. Em 
1974, chegava à Regiào o 

navio costeiro “Pirata Azul”, 
corn 36 metros e cuja viagem 
gastava pouco menos de 4 
horas. Corn a constmçào do 

porto de Abrigo do Porto 
Santo, surge em 1983 o cata- 

marâ espanhol “Alizur Ama- 

rillo”, cuja viagem levava 
menos de 2 horas. Pouco de- 
pois, surgia um novo cata- 
marà, o “Independência”, 
propriedade do Govemo 
Regional, gastando o mesmo 
tempo de viagem. Em 1991, a 
PSL introduz na linha o “N/M 

Madeirense”. Apôs remode- 
laçôes na cobertura, este 

navio passou a fazer o trans- 

porte de mercadorias e pas- 
sageiros. Ao mesmo tempo, o 

Govemo Regional introduzia 
nas ligaçôes: o catamaran 
“Pâtria”, cuja viagem entre 
ilhas era feita em hora e meia. 
Em 1992, dâ-se inicio a uma 
outra época, a dos ferrys, corn 

a chegada à Madeira do 
“Lusitânia Expresse”, por 

intermédio do agente Joâo 
Silvério Pires. O navio, de 72 
metros, garantia a ligaçâo em 
pouco mais de 3 horas de 
viagem. De Junho a Novem- 
bre de 1995, a PSL traz para a 
Regiào 0 ferry “Lady of 

Mann”. As rampas laterais 

deste navio facilitaram o 
embarque e desembarque de 

vei'culos e ievaram a um 
aumento de 40 por cento no 

movimento de passageiros 
entre as duas ilhas. A viagem 
tinha a duraçào de 2 horas. 
Em Junho de 1996, surge 

através da PSL outre ferry, o 
“Safari”, que apôs algumas 

remodelaçôes recebe o 

nome de “Lobo Marinho”. 
Corn cerca de 88 metros e 

uma lotaçào de 876 pas- 
sageiros, o destine Porto 
Santo estava agora a 2 horas e 

40 minutes de distâneia. No 
prôximo mês, surge o novo 

“Lobo Marinho”. Terâ cine- 
ma, restaurantes, bares, cafe- 
taria self-service, salào de 1.“ 
classe, tabacaria, lojas, sala de 

jogos, sala de crianças, sala de 
diversôes, salas multimédia, 
televisôes e ainda zonas de 

solârio. A lotaçào é de 1.153 
passageiros e uma tripulaçào 

de 47 pessoas. O comprimen- 
to de fora a fora é de 112 me- 
tros e a velocidade de serviço 

de 21 nôs permitirâ uma 
viagem de 2 horas, 

AAA ATLANTIC (HS) FINANCIAL CORPORATION 
ISA A TLANTIC (HS) FINANCIAL CORPORA TION 

MM$ Mmim0 
% 

de 
entrada 

Pare de pagar renda. 

Agora pode comprar 

casa, sem entrada de 

pagamento. 

Trabalha para si 
No conforto do seu lar 

Poupando-lhe tempo e dinheiro 

1» e 2* Hipotecas 

Bom crédito ou mau crédito 

Até 100% Financiamento 

Juros aarantidos até 4 meses 

Cash Back 

Transferêneias Gràtis 
de 1£ Hipotecas 

Corn juros garantidos 
até 4 meses ,. 

Antes da renovaçâo 

Gerente de Hipotecas 
Residênciais e Comerciais 

Contacte |â RUI RUIVO 
Tel.: 416-562-6369 

Fax; 905-940-8692 

4,50/^ Juros Especiais 
Juro variavel cl© 5 ©IIOS 

5.% 
Juro fixo 

80 Acadia Ave. Suite 211 - Markham - Ontârio 
Contacte-me para mais detalhes 

ALCOOL 
AUMENTA 
RISCO DE 
CANCRO 

Lisboa - A ingestào 
regular de cerveia ou 
bebidas espirituosas 
aumenta significati- 
vamente o risco de 
cancro do recto, mas o 
perigo é menor se o vinho 
représentai pelo menos 
um terço do consumo 
semanal de alcool, con- 
cluiram cientistas dina- 
marqueses. 
"Dito de outra forma, ou 
a cerveja e as bebidas 
espirituosas contêm pro- 
dutos corn potencial 
cancen'geno, ou o vinho 
tem componentes anti- 
cancerigenos, ou ambos", 
Instituto de Patologia e 
Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto 
(IPATIMUP). 
Convidado a comentar as 
conclusses dos cientistas 
dinamarqueses, o investi- 
gador afirmou que o seu 
estudo "sugere que o pro- 
blema nào tem apenas 
que ver corn a quantidade 
de alcool, mas também 
corn outros componentes 
das bebidas". 
Sabe-se que os processos 
de produçào de cerveja, 
por exemplo, envolvem a 
utilizaçào de substâneias 
coin algum potencia 
tumorigenico, como as 
nitrosaminas, também 
présentés em alimentos 
fumados, continuou. 

Ramiro 
Gaspar 

Sales Representative 

(416) 550-1080 

Central Corporation 
1272 Dundas St. W. - Toronto 

Ealinton Sc Caledoniat 
Casa com 2 salas, 3 quartos 
e 3 casas de banho. Soalhos 
em parquet, e cave em 
ceramica (impecavel).. 
Para mais detalhes chame . . . 
R. Gaspar (416)530-1080 

Dupont ac Dovcrcourt 
Casa corn 6 divisoes. Cave 

acabada, 3 quartos, 2 casas 
de banho, soalhos em madeira. 

Venha ver.. . 
R. Gaspar (416)530-1080 

Dufferin fit Rogers 
Casa separada, corn 3 
quartos, 2 cozinhas e dupla 
garagem. Entrada separada 
para a cave. Muito boa. 
Mais detalhes chame . . . 
R. Gaspar (416)530 -1080 

9399.000. College St.s 
Prédio em muito boas condiçôes. 

Loja no rés do chào 
e dois bons apartamentos 

por cima. 
Mais detalhes chame . . . 

R. Gaspar (416)530 -1080 
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John C. DeLima 
[g Realty Inc. 

1507 DUPONT STREET 
(Em frente do Sottomavor Bank 

na Dupont & Svmington 

Tel: (416) 402-2677 
John C. DeLima 

ST.CLAIR & DUFFERIN - $184.000.00 - 
Boa casa'para comprador pela P vez. Casa de 2 
andares coin 4+1 quartos. 2 c/banho,entradas separadas 
para o quintal. Parque para 2 carros. 

$229.900.00 - OAKWOOD/EGLINTON. 
Fica a pagar por mes $850.00 - Em excelentes 
condiçôes. Casa de 2 andares. Ideal para comprador 
pela P. vez ou investir. Tem 7 quartos.Cozinha 
renovada. VENDIDAÜ! 
Perto da Dufferin - Entrada somente 
de $9.000.00 Fica a pagar por mes 
$850.00 - Excelente casa para comprador pela I. 
vez.üjwrtunidade ûnica.Casa de 2 andares corn 5+1 
quartos.Entrada separada para a cave e tem garagem. 

TORONTO “ESTATE SALE somente 
$259.900.00 - Casa separada, em tijolo. 6+3 quartos. 
Grande cozinha corn sai'da para uma varanda. Belissimo 
lote de 50x125 feet. Grande oportunidade. Cave corn 
um apartamento e entrada separada. Chante agora. 

John C. DeLima 
A opçâo certa 

Tel: (416) 535-2833 

FAMILY REALTY 
INDEX Ltd. 
Independent member Broker 
333 Symington Ave 
Suite 203-Toronto 

FAMILY REALTY' 

S 

CARLOS AIVIARAL. Broker 

T. 416-537-1200 
Aproveite BOAS OPpRTUNIDADES 

OPORTUNIDADE FABULOSA 

“Executive Estate” Il “Acres”corn casa 

Casa corn 4,000 “sq.ft”. Modema, cave acabada, todos os 
confortes. TEM DE SER VISTA. Perto da Hwy 400/King 
Rd. possibilidades “Future Development”. 
Chame JÂ para a ir ver. Carlos Amaral, 416-537-1200. 

LINDA CASA SEPARADA DUM LADO 

Toda em tijolo, 2 andares, cozinha espaçosa, soalhos em 
madeira e cerâmica. 3 quartos dormir.Cave acabada, garagem. 
Perto de todas as conveniências e transportes. 

‘BUNGALOW” 
- Separado dos 2 lados, em tijolo. 2 quartos de dormir, salas 

de estar e jantar.Câve corn entrada separada.Ideal para 
comprador pela B. vez.hame Carlos Amaral, 416-537-1200. 

sutton group 
associates realty inc. 
an independent member broker 

489 College St., # 101 - Toronto 

Experiência e empenho 
ao serviço do oliente 

(416) 926-8000 CARLOS SOUSA B.A 

 24 h Pager Sales Representative 

DownTown Âuto Detailing 
r.. . , _ fit Cleaning Services Denis de Souza 
416 • 999-1405 

30 Geary Ave. (at the rear) Toronto - ON M6H 2B4 

y, ^ lllCItKR 
T^..Sr*\ii \Ki« /ir 

Homelife Cimerman 
Real Estate Ltd. 
909 Bloor St. W. 
(Perto da Ossin^ton) 
Toronto, Ontàr^ 

534-1124 

Keele/401 ■ BUNGALOW ExcEPiONAL 
Casa grande com 3 quartos de cama e 
cave acabada com apartamento. 
Entrada separada. Linda casa com 
garagem e jardin bonito. Lote 50 x 113 
feet. 2 cozinhas grandes, janelas novas, 
soaihos de madeira e muito 
mais. Chame a PAULA hoje para mais 
informaçâo. ideai area! 

St.Clair/Dufferin - POOE COMPRAR 
COM $OOE ENTRADA!! 
e verdade, Chame a PAULA para 
mais informacao, sobre esta casa e 
otras. Esta casa e separada de um 
lado. Cozinhas grande, sala e casa de 
jantar. Cave acabada, 3 quartos de 
cama, e muito mais chame a PAULA 
hoje mesmo. 416-986-2593 Directe 

$184,900 - North York 
Apartamento corn 2 quartos de cama e 
solarium. 2 quartos de banho. Undo 
apartamento todo moderne. Janelas 
grandes, Vista ESPETACULAR de o rio 
HUMBER. 24 horas de segurança. Venha 
ver esta Impècavelü 

Chame a PAULA Hoje mesmo. 
416-986-2593 

De $149,900 - ST.CLAIR/DUFFERIN 
Apartamentos NOVOS para a venda. 
Corn 1,2 ou 3 quartos de cama. Ideal 
locale, perto de tudo. 5 electrodomes- 
ticos incluido. Ensuite Lavandaria. 
TUDO NOVO, CHAME A PAULA 

• HOJE PARA MAIS INFORMAÇÂO. 
416-986-2593 Directe, ABOVE 

THE 
- T. 416-743-2000 ' CROWD 

BLOOR & DUFFERIN 
3 apartamentos independentes, completamente 
separada num lote de 24 x 130 e garagem para 2 carros; 
soalhos de madeira. 3 boas cozinhas e 3 casas de banho 
complétas. Rua bonita e sossegada. Perto da estaçâo 
do metro. Pedem $299.000.00. 
CONDOMINIO DE 2 QUARTOS DE CAMA 

Corn marquise que pode servir de terceiro quarto. 
Soalhos de parquet e cerâmicas em ôptimas condiçôes 
num prédio muito asseado e de bom ambiente. Pedem 
$169.000.00. 

BUNGALOWS COM 2 E 3 QUARTOS 
Dentro da cidade. Temos uma boa variedade. 

Contacte-nos 
TED CONSTÂNCIO 534-1124 

Um profissional dedicado corn 35 anos de 
 experiência ao serviço da Comunidade 

re/max2000tagteam @yahoo.com 

Ted Constâncio 
Saies Representative 

VALENTINI 
& 

PAULA 
CARRASCALAO 

ASSOCIATE BROKERS 

MAIS DÔLARES 
PELA SUA CASA? 

É FÂCIL quando 
Pede os Serviços 

de SAM & PAULA 

416-986-2593 

Etobicoke - Undo Bungalow 
Todo renovado - Em “Brick”, tem 2 

quartos, 2 c. banho e pode ter 2 cozs.. Cave 
profissionalmente acabada, tem uma 
entrada. Driveway privado, garagem e 
bom lote AINDA corn o PREÇO MAIS 
BAIXOdaârea. 

Chame Làzaro Ramos, 416-535-3107. 

PERTO DA EGLINTON 
Casa solida, muito espaçosa corn 3 qts. 

de cama, salas grandes, soalhos de 
madeira, bom lote, gar.p/2 carros e 
Muito mais. 
Chame Lâzaro Ramos, 416-535-3107. 

LÂZARO 
RAMOS 
Sales Representative 

Homelife 
Regional 
Realty, Ltd 
823 College St. 

$175,000- 
Dupont/Symington 

Casa corn 3 quartos de 
cama. Ideal para 1 
familia. Parking para 2 
carros. PERTO DE 
TUDO. Chame Làzaro 
Ramos, 416-535-3107. 

^ . ilRftlK^ A5 

A sul da Davenport 
Linda e sôlida casa, muito confortavel e 
espaçosa, c/aaraoem nova para 3 carros. 
tem 3 grandes quartos de cama, coz. grande, 
basement acabado c/entr, separada e 2 
salas. É todo em “parquet”, driveway 
privado e“lane”atras. 

Venha ver que vai gostar. Nâo perça esta oportunidade. 

Chame Lâzaro Ramos, 416-535-3107. 

Norte da Rogers - Perfeita para 1 familia 
Casa corn apartamento privado na cave, 3 

quartos de cama, 2 cozinhas e garagem. 
Chame Làzaro Ramos, 416-535-3107. 
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JOSÉ (Joe) 
GANHÀO 

Broker 

Dufferin/Davenport (#1) 
Excelente casa corn /2 andares pronta para 
entrar. Cozinha e casa de banho modemas; 
soalhos cm madeira. DUPLA GARAGEM 
em BLOCOS c/bastante espace. Perte de 
TTC. 416-658-1300 

ROGERS/CALEDONIA 
Renovado bungalow ideal para 1 ou 2 familias. 

Entradas separadas para 2 apartamentos. 

DRIVEWAY PRIVADO corn PARKING para 4 

carras. 

ST. CLAIR/CALED0N1A(#7) 

Casa renovada. Boa para 1 ou 2 familias 

c/entradas separadas e novo soalho. Grande 

lote de 145 ft. LANEWAY œm GARAGEM. 

St. Clair/Caledonia (#8) 

Grande casa de 2 andares em excelente 

condicoes corn 3 quartos de cama, 2 casas de 

banho e 2 cozinhas. Entradas separadas para 

2 FAMILIAS. LANEWAYcom GfiPfŒJL 

★★★ ★ 

llKUlf.1 

Homelife/CITY HILL 
Realty Inc. 
2033 Dufferin St. - Toronto 

41 6'6S8"1300 COMPRAS 
e VCNDRS 

€ O nosso 
CSPCCmUDADC 

ParaseH/<e//./T/iD 

"OSSOS 
de l/Fwn, 

VENDAS 

Ao Serviço 
da Comunidade 

desde 1976 

BELISSIMA BUNGALOW 
Exelente zone, todo renovado, grande 

cozinha em carvalho corn porta saida para 

jardem, soalhos em madeira, 3 quartos de 

cama, e cave acabada corn apartamento. 

DUPLA GARAGEM. 

EXCELENTE VALOR 
I Boa casa em boas condicoes para uma 

familia corn 3 quartos de cama e 2 casa de 

I banho. Perto de TTC. 

GRANDE BUNGLOW 
Excelente bunglow em boas condicoes 

corn 3+2 quartos de cama, 2 casas de 

banho, 2 cozinhas, entradas separadas, e 

GREEN HOUSE. DRIVEWAY PRIVADO 
com GARAGEM em BLOCOS. 

BUNGALOW PERTO DO SUBWAY 

Bungalow todo renovado perto de subway 

corn potential para apartamento na cave. 

Bom lote e grande deck em madeira. 

Ideal para primeiro comprador. 

EGLINTON / CALEDONIA 

Apartamento corn 2 quartos de cama, 2 

casa de banho e perto de nova plaza para 

shopping. TTC a porta e parking. 

LUIS MANUEL 
GANHÀO 

Associate Broker 
EXCELENTES Condiçôes (#11) Casa 

separada c/2 andares ■ Pronta para entrar - 3 

qrts/c, cozinha e casas de banho Modemas, 

soalhos em madeira. Cave acabada. Drvwy 

privadoc/Garagem-416-658-1300. 

CALEDONIA / LAWRENCE 

Grande apartamento em boas condicoes corn 

3 quartos de cama, soalhos em madeira, e 

perto de TTC 

Lindo Bungalow (#12) 

Bonito bungalow bom para 1 ou 2 familias. 

Entradas separadas corn driveway privado. 

Apenas corn $12,000.00 de entrada. 

Mais detalhes, chame41&658-1300 

CONFEDERATION/PAISLEY 
Casa em excelent condicao em belissima 
area. 3 quartos, 3 salas, cozinha espacosa, 3 
casas de banho, garagem dupla, tem ainda 

sistema de alarm, aspirador e ar condicionado 
central. Para ver esta propriedade telfone ja 
para Ana C. Marques, 416-658-1300. 

Rogers/Caledonia (#15) 

Bonita e de boa qualidade esta casa tem 3 

quartos, 2 casas de banho. Lot de 25 pes 

por 138. Driveway privado e garagem. Par 

ver chame Ana Marques, 416-658-1300 

BLACKCREEICTRETHEWAY 

Apart, corn 2 quartos de cama, sala de jantar, 

sala, cozinha, 2 casas de banho e varanda. 

Presentemente alugado por $1,130.00 por 

mês. Corn 15% de entrada o vendedor fica 

corn uma hipoteca pelo balanço. 

Mavis/Britania(#19) - em Mississauga 

MAGNIFICA Casa corn 6 Divisées; Cave 

profissionalmente acabada. Perto de Padaria e 

Talho portugueses. Mais informaçôes, Eduino 

Silva, 416558-1300. 

Predio comercial corn 3 

APARTAMENTOS espace 

COMERCIAL no RES 

DO CHÂO e CAVE. 

Dupont/Dovercourt (#14) 

Boa propriedade, bem localizada, 2 Coz., 2 

Casas de Banho, Garage e muito mais. 

Para ver chame 

ANA MARQUES. 416-658-1300 

MISSISSAUGA 
Bungalow em Mississauga todo renovado corn 2 

cozinhas, duas casas de banho, soalhos em 
madeira, ceramica, entrada separada para a 

cave e ainda DRIVE-WAY PRIVADO bom para 
estacionar 3 ou mais carros. Para mais Inf. call 
AnaC. Marques. 

ANA CRISTINA 
MARQUES, Sales Rep 

Dufferin/St. Clair (#23) 

Propriedade em ÔPTIMAS condiçôes, c/ 3 cozi- 

nhas e 2 c.. de banho. Divisôes muito espaçosas. 

Boa p/1 ou 2 familias. Contadores de gâs sepa- 

rados. Garagem p/1 carro. Perto deTudo. 

APARTAMENTO œm 2 quartos, salas 

de estar e jantar. Em BOAS condiçôes e 

bem localizado. Chame JÂ para Eckiino 

Syva,41&€58-1300 

This is not meant to solicit aaenev contracts 

MARGUERETTA(#21) 

Excelente investimento nesta casa de 2 andares 

perto da college e Bkxx, tem 2 cozinhas e 3 casa 

de banho. Bem espaçosa para mais informaçâo 

telefone para Eduino, 418658-1300 

Mississauga/ Townhouse (#22) 
Ideal para compradores pela 1 vez. 3 
quartos, 2 c. de banho. Cave acabada; 
Chao em parquet, janelas novas, ar cond., 
garagem e sistema de alarme. Chame, 
Eduino Silva. 

VENDE-SE^ 
APARTAMENTO 

Apartamento todo renovado com 3 quartos, 

sala e quarto de jantar, cozinha e 2 casas 

de banho, estacionamento para urn carro. 

Perto de todas as comviniencias. Chame ja 

para Ana C. Marques. 

EDUINO (Ed) 
SILVA, Sales Rep. 

Homelife/CITY HILL 
Realty Inc. 

2033 Dufferin St. - Toronto 

Q 416-658-1300 
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ESPECIAL PARA 

CANCRO 
Sâo Francisco, Califor- 
nia - Cientistas norte- 
americanos conclui'ram 
que as mulheres do 
condado de Marin, 
California, sofrem de 
caricro da marna numa 
percentagem superior ao 
resto do pais devido ao 
alcool, que, em excesso, 
pode quadruplicar o risco 
de doença. 
Os peritos levaram anos 
a encontrar uma explica- 
çào para o fenômeno que 
afecta as mulheres deste 
condado da California, no 
norte da baia de Sâo 
Francisco, onde a doença 
cresceu 37 por cento nos 
ùltimosdez anos. 
A preocupaçâo levou à 
realizaçào de varias 
sondagens porta a porta 
para ajudar os inves- 
tigadores a encontrarem 
uma explicaçâo. 
Depois de descartarem 
outras hipôteses, os cien- 
tistas da Universidade da 
California, Sâo Francisco 
(UCSF), concluiram que 
em Marin se ingéré mais 
alcool que noutras partes 
da California e dos 
Estados Unidos, segundo 
sondagens realizadas 
antes. 
Os investigadores da 
Universidade come- 
çaram por demonstrar 
que o tempo de estada 
das mulheres nesta zona 
nào tem relaçào corn o 
risco de desenvolver a 
doença. 

Central Ticket i] 
Defence 
861 COLLEGE ST., 
Toronto Qunto à Ossington Ave) 

Tel. (416) 565-7821 

CONSULTAS GRATIS 

Ex-Sargento da Policia 
corn 29 onos de experiêndo 

de Todo o tipo 
de multas de conduçâo 

Excesso de Âlcool 

Assaltos e 
Problemas Familiares 

Pequenos Furtos 

Ofensas criminais 
Quer ir aos E.U.A. _ 
Tem dificuldades "HP»- Consulte 
por razôes criminais? 533-3939 

Limpar Registo Criminal 

SEMPRE DIFERENTES DE SEGUNDA A SÂBADO 

VISITE-NOS e, depois... Voltel A 

713 College St., icmri««1!el.: 416-535-1086 
1300 St. Clair Ave., Toronto (Lansdomife) Tel.:(410| 656-3590 

Azeile Entrecoslo 
Ouro de Oliva 

PIANO de PREÇOS MINjjDSemcqdadiodaæfncm j MiNUfOSpatoHOreSeFINS-de^EMANA 

$45 250 min. limitodos à Note e aos Fins-de-Semana 
$65 500 min. Ilimitad(x 

QROGERS 

Authorimd Agent 

Busines machines & communications Inc 
Pode falar o que qiiiser. quando quiser, através da maior Network do Canada. 

1451DUNDASST.W. 
(E. da Dufterin - Toronto) 

Ta.:416 «H-8989 
Coicard 

Ta.: 

1288ST.CUURAVEW. 
(W. da Dufferin - Toronto) 

TEL.: (416) 

652-2288 

1864 Ibinforth Ave. 
{W.da Woodbine) 

TEL: (416) 

425-9000 

888DUNDASST.E. 
Un»K8 

(Chinatown Mississauga) 

"Offer applies on selected plans starting from $25 a month on two-year term plans only. -rAfter $50 mail in 
rebate, $50 rebate applied as credit on future Rogers AT&T monthly bill. $40' monthly service fee represents 
$55/month with $15 discount. The $15 discount shows as recurring credit on monthly invoice for duration of 

term, May 31/03 iNokia 8390 at $0 after rebate only applies on plan $40 a month & up on two-year term only. ™ 
Rogers Communications Inc. Used under License. ® AT&T Corp. Used under License. 


