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FAX : (416) 588-8295 

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

Locals de PAGAMEIMTÛ 
no BALCÀ0 - Reals USS 

Ai mores • S«tfo Horizonte 
Caraf/nga* Conselheiro Pena 

Engenheiro. Caldas • Fernandes Tourinho 
Galileia • Governador Valadares 

Guanhâes ♦ Ipatinga • Itanhomi - Mantena 

Resplendor • S. Joâo do Oriente 
Sobralia-lammim - Teôfilo Otoni 

Espiiifo Santo 
Vitoria e Regiôaa • Mantery^polis 

Aito Rio Novo 
Santa Catarina 
Criciutna e Hegiôes - Floriapolis e RegiOes 

Sao Panto e Regiôes 

Rio de Janeiro e Regiôes 
GoiaS Goiania e Regiôes 

Cliente esta SEMPRE em lugar! 

ACIDEWTE OE GARBIP 
Consulte urn profisslonal 

10 Anos de ExperidnciaU 

Luiza Molina, B.A. 

O seguro do 
carro page; 

- Reposiçâo 
Salârial 

- Tratamento 
Médico 

- Empregada 
doméstica 

- Babé para 
seus filhos 

(4U) 568-3691 
Ligue agora 

. Domic'l.o 

LM CONSULTING 
Services 

Visite 0 comérCio Português nesta época festiva. 
Alegre com sua præença e aproveite, faça suas œmpras. 

Empresarios, polîtiœs, famîliares acompanham Tony Dionisio na (esta natalicia da Local 183 

No dia 4 de Dezembro foi inaugurado Johnny Lombardi Memorial Parkette, localizado no auzamento College St. corn Grace St. em Toronto, 

Johnny Lombardi 
Memorial Parkette 
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IMPORT & EXPORT 

1411 OUFFERW ST. TORONTO, ON 416 S33-3S91 

Produtos Allnwntaras Portugueses de Qualidade 

Vïcitiltmti 

Victor Guedcs 
osabor de Portugel 

para o mundo 

A 
VERDAOE DO CAFÉ 
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Honda 
"0 Primeiro Concessionàrio da Honda no Canada" 

NOS GUARDAMOS O MELHOR PARA O RM: 

2003 Hondas 
INACREDITÂVEL OFERTA DE FIM DE ANO 

2.8' 48 
financiamento meses 

Venha ràpido 

ültimas unidades 
Oferta valida em todos 

os modèles Honda Accord 

2003 (sedan ou coupe) e 

Honda Odyssey 2003 

2003 Honda Accord Sedan 

2003 Honda Odyssey 

3.8% 
financiamento em até 60 meses 

EM TODOS 
OS CIVIC 

OFERTA em todos os carros até o fim do ano 

Manuel Carvalho web site 
www.daltshonda.com 

email: sales@daltshonda.com 

Daniel Da Silva 

416-986-8671 

Honda 2343 EGLINTON AVE. W. 
“0 Primeiro Concessionàrio da (Esquina da Eglinton com a Caledonia) 

Honda no Canada" 

416 789-4101 71 
HOIVDA 

MACEDO 
Wine Grape Juice Ltd. 

30 Ossington Ave 

T. (416) 537-0416 (junto da Queen St w.) 

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

T (416) 652-0416 
A MELHOR QUALIDADE 
em Mostos da California 

Vendemos todo 

0 Equipamento 

para fazer 

0 SEU VINHO 

J 

Temos < 
0 sistema 

U/VIN 
faça 0 seu 

Proprio vinho 
connosco 

Garoupa 
Abafada à Beiroa 
Inqredientes: 
600 gr garoupa ; 
1 cebola ; 
1 dl azeite ; 
1 dl vinho branco ; 
1 folha de louro ; 
20 gr farinha ; 
4 dentes de alho ; 
Sal; 
Pimenta. 

Confecçâo: Deita-se o peixe às postas numa caçarola de barro, a cobrir o 
fundo. 
Deita-se em cima a cebola picada, o dente de alho às rodelas, o sal, a 
pimenta e a folha de louro, junta-se entâo o azeite e o vinho, polvilha-se 
com farinha e leva-se a assar lentamente. 

QUARTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2003 
ÀS 19:00H (7:00 p.m.) 

Uma vez, mais, organizamos para si, sua familia e amigos, 
esta testa, grande confraternizaçào e 

divertimento acompanhada com boa mûsica 
Venha saborear as especialidades desta casa com a 

Ementa de Réveillon, que consta do seguinte: 
)pa: Caldo verde, bife com cogumelos, batata assada, 

végétais, sobremesa e café. 
BUFETE de lagosta, santola. camarâo e 

l^amêijoas ao natural. Bole Rei, frutas e pastelaria 
iriada. nâo faltando a nossa grande especialidade 
 “Frange e Leitâo à Bairrada"  

3 Carrafas de vinho e T garrafa de espumante por 
cada mesa de 10 pessoas ( réfrigérantes à descriçâo) 

manuel Goncaives (proprietârio) 
Deseja a todos os Clientes e Amigos 

um Feliz Natal e Ano Novo muito prôspero 

Para réserva de mesa telefone para: (416) 538-3197 

Actuaçao de 

GILBERTO 
PANCINI 

Bloor Village Girill 
CHURRASQUEIRA AVEIRENSE 

1184 Bloor St. W., Toronto - Tel.: 416 538-3197 

MULHERES 
PRESAS 

Lisboa - A maioria das 
1.061 mulheres presas ac- 
tualmente nas cadeias por- 
tuguesas estào condenadas 
por trâfico de droga, um 
crime ao quai se equiparam 
cada vez mais aos homens. 

De acordo com as esta- 
tisticas indicadas à Agência 
Lusa pela Direcçào-Geral 
dos Serviços Prisionais 
(DGSP), em 15 de No- 
vembro, encontram-se nas 
prisées femininas de Tires 
e de Castelo Branco 633 e 
168 mulheres. 

Nas prisées do pais com 
secçées femininas, nomea- 
damente de Coimbra, Fun- 
chal e Porto, estào encar- 
ceradas mais 168 mulhe- 
res, e nos estabelecimen- 
tos prisionais regionais de 
Odemira, Felgueiras, Ponta 
Delgada, Vila Real, Aveiro 
e Leiria outras 260. 

3UALIDADE 

ANEDOTAS 
A menina vinha com a mâe da igreja onde tinha 

ido ver um casamento. 
- Mâezinha, disse a petiza, nâo me parece que 

aquela senhora que casou seja boa pessoa. 
- Nâo?... Entâo porquê, filhinha? 
- Entâo ela foi pela igreja acima com um 

homem e voltou para baixo com outro!... 

Teresa: 
- Imagina que a Jùlia quis saber onde é que o marido 

passava as tardes. 
Luisa: 
- E conseguiu? 
Teresa: 
- Sim. Resolveu ficar uma tarde em casa e o marido 

estava la... 

Joana chegou a casa com notas muito mas. O 
pai perguntou-lhe: 

- Trouxeste as notas? 
- Trouxe sim. E devo jà acrescentar que 

também estou farta de ver televisâo e de sair 
ao domingo... 
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Denûncîas de pedofîlia 
atingem varias personalidades dos Açores 

Varias personalidades dos 
Açores, entre as quais um 
destacado ex-dirigente do 
PSD, um ex-membro do 
Govemo Regional do PS, 
um magistrado do Minis- 
tério Pùblico, um présidente 
de Câmara, um padre, dois 
professores do ensino se- 
cundârio, um conhecido ar- 
quitecto, um construtor ci- 
vil, vârios empresârios, dois 
médicos e um advogado po- 
derào estar envolvidos em 
prâticas pedôfilas, noticiou 
sâbado passado o Expresso. 

A Policia Judiiiiiciâria 

local admite efectuar "uma 
investigaçào mais general- 
izada sobre o fenômeno da 
pedofîlia nos Açores", se- 
gundo o seu responsâvel Jo- 
âo Dias da Silva, que consi- 
déra, no entanto, que "a 
pressa é inimiga da investi- 
gaçào". O mesmo respon- 
sâvel reconhece ainda que 
depois do escândalo da Ca- 
sa Pia cresceram as denùn- 
cias no arquipélago, haven- 
do um "aumento exponen- 
cial" dos casos em relaçâo 
aos anos anteriores. 

De acordo corn testemu- 

nhos prestados ao Expresso, 
vârios jovens afirmam que 
começaram a ser molesta- 
dos sexualmente corn 
idades entre os oito e os 
doze anos por conhecidas 
figuras do arquipélago. 

Os jovens descrevem em 
pormenor as personalidades 
envolvidas, os automôveis 
usados, as casas onde tin- 
ham lugar os encontros e até 
as quantias recebidas, e os 
sens testemunhos coinci- 
dem em grande parte. 

In "Diario Digital" 

Nove proezas portuguesas 
no "Guinness” 

Uma delas é a maior desertificaçào que se 
verifica na regiào alentejana 

A 49® ediçâo do "Gui- 
nness World Records", lan- 
çada em Portugal no passa- 
do fim-de-semana, inclui 
nove recordes mundiais 
portugueses e outros dois 
protagonizados em Portugal 
por cidadàos estrangeiros. 

A mais laiga bitola fer- 
roviâria (distancia entre dois 
earns), o maior numéro de 
titulos mundiais de hôquei 
em patins, o maior logôtipo 
humano (EuroÈ2004), a 
maior desertificaçào (Àien- 
tejo), o maior mural consti- 
tuido por moedas, a maior 
refeiçào cozinhada por uma 
ùnica pessoa, o maior so- 
breiro do mundo, a maior 
floresta de sobreiros do 
mundo e a cabra corn os 

maiores chifres sào os re- 
cordes portugueses inscritos 
no livro. 

O nome de Portugal sur- 
ge ainda associado a mais 
très "proezas"; a mais râpida 
viagem de circum-navega- 
çào efectuada de helicôptero 
(que passou por Portugal), o 
maior numéro de toques de 
cabeça numa bola de ténis 
(proeza protagonizada por 
um sueco no sitio de Fol- 
gosa do Douro) e o atleta 
mais râpido em meia-mara- 
tona (Lisboa). 

A ediçào deste ano do 
"Guinness" apresenta mais 
de uma centena de novos 
recordes, abrangendo temas 
tào vastos como o desporto, 
o espectâculo e a tecnologia. 

entre outros, embora acon- 
tecimentos insôlitos ou 
bizarros sejam os que susci- 
tam maior atençào. 

Segunda-feira, cerca de 
30 mil pessoas assistiram 
em Viseu ao coite de uma 
broa corn 402 metros de 
comprimento, que, segundo 
os promotores da iniciativa, 
deverâ entrar directamente 
para o livro mundial dos 
recordes. 

A broa necessitou para a 
sua confecçào de 1.700 qui- 
los de farinha de milho, 400 
quilos de farinha de centeio 
e de 1.200 litros de âgua e 
deverâ ser registada em 
breve no "Guinness". 

In "Portugal Digital" 

Portugueses desconfiantes 
Portugal é pafs europeu que menos confia na 
polfcja, no sistema jurfdico e poifticos 

Os portugueses sào, na 
Uniào Europeia, os que me- 
nos confiam na policia, no 
sistema juridico e nos politi- 
cos. Confiam mais no Par- 
lamento Europeu do que no 
parlamento nacional. 

Estes sào alguns dados do 
Inquérito Social Europeu 
(ISE) recentemente lançada 
em Bruxelas. O Pùblico 
seleccionou alguns numéros 
que ilustram, por exemplo, 
que a desconfiança dos por- 
tugueses nào diz s6 respeito 
às instituiçôes. 

A desconfiança çomeça 
logo pelos outros. À ques- 
tào: "Acha que todo o cuida- 
do é jxiuco quando se lida 
corn as pessoas ou acha que 
se pode confiar na maior 
parte delas?", quase um 
quarto dos portugueses afir- 
mam que 0 seu nivel de con- 
fiança nos outros estâ entre 
0 zero e o dois (numa escala 

de 0 a 10). Mais desconfia- 
dos do que os portugueses, 
sô os gregos. Os dinamar- 
queses sào os mais confi- 
antes. 

Relativamente à seguran- 
ça, a grande maioria (74,4 
por cento) diz nào ter qual- 
quer problema em andar no 
seu bairro depois do anoite- 
cer. Mas 23 em cada cem 
garantam que nos ùltimos 
cinco anos eles prôprios, ou 
alguém da familia, foram 
vitimas de flirto ou roubo. 
Uma percentagem muito se- 
melhante ao resto dos paisës 
daUE. 

O sistema juridico é outra 
desconfiança dos portugue- 
ses, continua o Pùblico. 
Cerca de 7,2 por cento dos 
portugueses depositam con- 
fiança zero (ou seja "nenhu- 
ma confiança") no sistema 
juridico. Outros 14 por cen- 
to dào nota 1 ou 2. E apenas 

16 em cada cem têm uma 
confiança de sete ou mais. 

No que diz respeito às 
policias, apenas 16 por cen- 
to dos portugueses apresen- 
taram elevados niveis de 
confiança (sete ou mais na 
escala). Cerca de 23 por 
cento confiam muito pouco 
(de zero a très). Mais uma 
vez, Portugal é o pior situa- 
do. 

Os politicos também nào 
sào bem vistos por uma 
grande parte dos cidadàos 
europeus. Segundo o jomal 
Pùblico, Portugal, tal como 
a Polonia ou a Repùblica 
Checa, estâ na lista daqueles 
onde a confiança nos politi- 
cos apresenta niveis ainda 
mais baixos do que a média. 
Apenas quatre por cento 
dos portugueses dizem ter 
muita confiança em quem 
faz politica. 

In "Portugal Digital" 

Exmo. Senhor 
David Miller 
Présidente da Câmara Municipal de Toronto 
100 Queen Street West 
Toronto, ON M5H 2N2 

Toronto, 5 de Dezembro de 2003 

ASSUNTO: Comité Consultivo 

Entristece-me o facto que V. Ex.a. nào incluiu um elemento da comunidade 
Luso-Canadiana entre as vinte e uma pessoas proéminentes que seleccionou para 
integrar um comité consultivo. Nào obstante compreender-se que é difîcil fazer 
representar todos os grupos étnico-culturais que habitam a Cidade de Toronto num 
reduzido grupo, devo mui respeitosamente indicar a V. Ex.a. que a comunidade 
portuguesa é uma das maiores e mais antigas desta cidade. 

Antes da amalgamaçào, os Luso-Canadianos, constituiam o maior grupo étnico- 
cultural da Cidade de Toronto. Temos residido, trabalhado e participado no quo- 
tidiano desta cidade ao longo dos ùltimos cinquenta anos. Em determinada altura, 
a populaçào de bairros como Kensington Market, Bellwoods Trinity e grande parte 
da zona Qeste foi predominantemente Luso-Canadiana . Estivemos envolvidos em 
quase todos os projectos de desenvolvimento de maior vulto e participado na con- 
struçào da rede do metro urbano, Torre CN, Sky Dome, entre muitos outros. Muito 
antes de ser moda considerar a baixa torontina um lugar habitâvel, jâ a comu- 
nidade portuguesa tinha estabelecido raizes, e ainda hoje permanece, no coraçào 
da cidade. Como comunidade, desejamos o bem-estar e estâmes empenhados em 
manter os modes de vida desta Cidade. 

Podemos nào possuir grandes visionârios, mas, todavia, como residentes e tra- 
balhadores de longa data, deveria ser-nos permitido partilhar os nossos pontes de 
vista sobre a realidade e os desafios que é viver-se neste grande centre urbano. 

Como residente de longa data fùi um dos que depositaram grande esperança na 
sua eleiçào e no inicio de uma govemaçào municipal que nào excluisse ninguém 
e que nào ignoraria o coraçào desta Cidade, a cujo "apelo" a presença Luso- 
Canadiana tem vindo a prestar grande contribute. Espero que a visào que a nossa 
Comunidade tem de Toronto nào venha a ser ofùscada pelo seu grupo selecto. 

Atentamente 
FERNANDO D. COSTA 

"NATAL DOS 
HOSPITAIS" 

PORTUGAL E O 
SEGUNDO 

MAIOR DOADOR 

Poderâ ser o inicio duma aeçâo voluntâria de visitas 
aos doentes portugueses que resident no Kensington 
Health Centre (ex-Doctor's Hospital), disse Victor 
Sousa, Vice-Presidente da Direcçâo desta instituiçâo 
de saüde situada na area da Kensington, em Toronto. 
Tudo começou quando, hâ duas semanas, o Director 
do "Voice"Newspaper de Toronto, Sr. Baptista, visitou 
o Kensington Health Centre. Victor Sousa, depois de 
mostrar as excelentes instalaçôes do Centro e dar 
extensiva informaçâo sobre as obras adicionais a 
inaugurar brevemente, decidiu visitar alguns doentes 
residentes, entre as quais Maria da Conceiçâo de 92 
anos de idade, que sorriu corn a entrada das visitas no 
seu quarto. "Sentem-se e estejam um bocadinho... 
nunca tenho visitas". Foi assim que conhecemos o 
seu grande desejo de receber visitas para aliviar a dua 
dor, e solidào. "A solidâo é, por vezes'muito ma 
companhia", alguém disse. 
Vicor Sousa comentou à saida: " Ao receber a nossa 
visita, ela sorriu. Fiquei muito comovido corn isso". 
E assim nasceu o "NATAL DOS HOSPITAIS". 
"Aeçâo SORRISO" nasce corn esta festa de Natal. 
No proximo dia 18 de Dezembro, entre as 5:30 pm e 
as 7:30 da tarde, numa das salas do 3°. andar do 
Kensin^on Health Centre, no 25 da Brunswick Avenue. 
A participaçâo de alguns artistas comunitarios. Duo Sâo 
Lindas, Mario Marinho, Porfirio Ribeiro e o D.J. 
Nazaré Praia. Um grupo de amigos da Kensington 
Health Centre estâ a colaborar para que este Natal 
dos Hospitals tenha um grande sucesso e que traga 
muitos momentos de alegria aos doentes idosos 
portugueses ai residentes. 
Entrada livre. Todos serâo benvindos. 
Para mais informaçôes: Telefonar para Victor de 
Sousa, Telefone n". 416-617-1414 

Dili - Portugal é o se- 
gundo maior doador de Ti- 
mor-Leste, depois da Aus- 
trâlia, tendo canalizado pa- 
ra o pais, directamente ou 
através de instituiçôes mul- 
tilaterais, quase 150 mi- 
Ihôes de dôlares, segundo 
dados obtidos pela Lusa. 

Dados preparados para 
a reuniào de parceiros de 
desenvolvimento de Timor- 
Leste e obtidos pela Lusa 
apontam um volume total 
de apoio intemacional ao 
mais jovem pais do mundo 
de mais mil milhôes de 
dôlares. 

Os documentes confîr- 
mam que o apoio total por- 
tuguês ascende a 149,5 mi- 
lhôes de dôlares, atrâs da 
Austrâlia que injectou jâ 
mais de 160 milhôes de dô- 
lares em Timor-Leste. 

Ainda assim, a lista - 
que inclui dados fomecidos 
pelos prôprios paises ou 
agêneias - nào parece ser 
exaustiva, dado que, por 
exemplo, nào surgem con- 
tabilizados os vârios paco- 
tes de assistência dados pe- 
la Assembleia da Repùb- 
lica, que jâ tem presença 
assegurada em Timor- 
Leste desde Janeiro 2001. 
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corn aparelhagem 
. Faça a sua Marcaçâo: * GlOCtfÔnica 
CRAWFORD Service Station: 

(416) 533-4800 
(Carlos)-723 COHG^G SX-(c/CrawfordSt.) 
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Lourdes e Marta , ex- cabeleireiras do Salào 
Portugal, informam aos seus clientes , amigos e 
comunidade em gérai que se encontram a trabalhar 
no 176 Sheridan Ave. - tel.: 416 530-2954 
(estabelecimento prôprio). 

Haïr Design 

Uni-sex 

176 Sheridan Ave. ^ ^ ^ 
(college) Tel.: 416 530-2954 

BELEM TRAVEL 

OPONTODEPARTIDA 
para as suas férias 

Viaje corn 
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 

MANO 
BELMONTE 
Vai lançar esta se- 

mana o seu ultimo tra- 
balho discogràfîco, de- 
dicado ao 

NATAL. 
Trata-se de um CD 

de lançamento integrado 
nos trinta anos de car- 
reira a comemorar em 
2005.^ 

E corn satisfaçâo 
que vemos que os nossos 
artistas comunitàrios 
continuam na sua cami- 
nhada. Felicidades para 
este novo trabalho 

Amor da Pàtria 
Dom.14/12 - Natal da crian- 
ça.Mais inf.T416-535-2696 

Asas do Atlântico 
Séb. 13/12 - Pesta do Natal 

1 jantar-convivio c/prendas p/ 
j crianças e baila c/DJ Asas 
i4“.Feira 31/12 - Passagem 
J de ano com jantar. Baile c/ 
DJ Asas e Mano Belmonte. 

Associaçâo 
Cultural do Minho 

4“.Feira 31/12 - Pesta do 
Ano Novo corn jantar e 
müsica para baile. Mais inf. 
tel: 416-781-9290 

Associaçâo 
Migrante de Barceios 
4AFeira 14/01 - 3“. 
Encontre de Cantares dos 
Reis. no Ambiance Banquet 
Hall. Para mais informaçôes 
Tel; 416-780-1258 

Casa das Beiras 
4®.Feira 31/12 - Passagem 
de ano.Mais inf.Telefone: 
416-604-1125 

Casa do Aientejo 
4“.Feira 31/12 - Grandiosa 
passagem de ano corn, buf- 
fet e baile corn o conj Oh Lâ 
Lâ.lnfTel.416-537-7766 

Casa da Madeira 
Dom. 14/12 - Tradicional 
festa do Natal das crianças. 
4*. Feira - 31/12 -Jantar e 
Baile da Passagem do ano, 
c/conj.Os Lusitanos. Para 
mais informaçôes. Telefone: 
416-533-2401 

Casa das Beiras 
Sâb. 13/12 - Festa do 
Rancho e Natal das crianças 
corn jantar e baile corn o DJ 
Martins. Para mais informa- 
çôesTel.416-604-1125 

Casa dos Açores 
Dom. 14/12 - Natal das crian- 
ças corn prendas até aos 10 
anos de idade. 
4“. Feira - 31/12 -Jantar e 
Baile da Passagem do ano. 
Para mais informaçôes. 
Telefone: 416-603-2900 

A MATEMATICA é importante para o 
sucesso das nossas crianças 

A realidade das aulas! !! 
Uma professera numa aula corn 30 alunos... 
Quai a atençâo dispensada ao seu fllho/a? 
Sejamos realistas... 
Prepare o future dos seus filhos/as. 
Aceitam-se matriculas desde o grau 1 
(Membre do Ontario Homechoolers Asoc.) 
Local: O simpàtico local do PORTUGUESE 

BOOK STORE no 1112 da Dundas 

Casa Cuiturai de Vila 
do Conde 

4“. Feira - 31/12 -Grande 
Passagem de ano na Igreja 
St. Francis of Assisi no 72 
Mansfield Av. (Grace St. & 
Mansfieldj.Mais informaçôes 
Telefone: 416-653-6227 

Futebol Club do Porto 
Dom. 14/12 - Festa do Na- 
tal da criança com di- I 
vertimentos e prendas. 
4“. Feira - 31/12 -Jantar e 
baile da Passagem de ano. 
Miisica de Oasis DJS. Para 
mais inf Tel:416-988-2896 

Graciosa Community 
Centre of Toronto 

Sâb. 13/12- Baile normal 
Sab. 20/12 - Natal das 
crianças com baile 
4“.Feira - 31/12 - Passagem 
de ano.InfTel:416-5333-8367 

Igreja de S. Mateus 
Sâb. - 13/12 - Festa anual 
de Natal.Presépio ao vivo e 
prendas para as crianças. 
Mais Inf.T.416-536-6871 

Oriental Sports Club 
4“. Feira - 31/12 -Grande 
Festa de Passagem de ano 
com jantar e bailee/ DJ 
Rythum Mais Informaçôes. 
T.416-623-2020 

Portuguese Cultural 
Centre of 

Mississauga 
Sâb. 13/12 - Baile do Socio 
c/conj Jovem Império 
Sâb. 20/12 - Baile do Natal 
c/conj. Som Luso. 
Dom. 21/12 - Natal da 
Criança. 
4".Feira 31/12 - Passagem 
de Ano com o conj. Mexe 
Mexe. Inf Tel905-286-1311 

P.S.D. 
Dom. 14/12 - Almoço de 
confratemizaçào no Europa 
Catering no 1407 da Dundas 
St.Inf.Tel.416495-8555 

Romaria de Santa 
Cruz Toronto 2004 
A Igreja de St. Cruz esta a 
preparar a Romaria 2004.Os 
interessados deverao con- 
tactar o Mestre dos Romeiros 
pelo tel; 416-242-9080 

S.C.B. 
0 Arsenai do Minho 

Dom. 14/12 -Festa do Natal 
com prendas e surpresas no 
Europa Cateringl Mais 
informaçôes Tel: 416-532- 
2328 

Sport Club Angrense 
of Toronto 
Sâb. 13/12 -Baile do Natal 
corn o conj. Tropical 2000. 
Dom. 14/12 -Tradicional 
Mâtiné do Natal dedicada às 
crianças e Dia do Sôcio. 
Sâb. 30/12 -Baile do Invemo 
corn o DJ Slider 
4“. Feira - 31/12 -Jantar e 
Baile da Passagem do Ano 
corn o DJ Martins.Para mais 
informaçôes Telefone 
416-537-1555 

Sport Club Lusitania 
of Toronto 

Sâb. 13/12 -Matança do 
Porco c/feijoada e morcela 
e o conj. Os Vadios 
Sâb. 20/12 -Natal da criança 
e do sôcio .DJ Euro Knight. 
Sâb. 20/12 -Natal da criança 
corn o DJ Euro Knight 
4*. Feira - 31/12 -Passagem do 
Ano c/jantarebailecomo conj. 
Os Vadios.inf.416-532-3501. 

877 College st. 
Toronto - ON M6H lAl 
Tel.: (416) 533-3227 

Fax: (416) 533-4141 
e-mail: fernandes@global.net 

Carros novos e usados Tito Fernandes 
( Preadente) 

05/12/2003 

03-04-06-12-23-32-41 

39 (Bonus) 

061017 

TOI 0612/2003 

07-21-31-38-42-48 

14 (Bonus) 

307187 

06/12/2003 

03-13-22-23-28-34 

15 (Bonus) 

307187 

EARLY BIRD 07-10-16-35 

ALMORANTINA PAIVA 

Nasceu em 01/10/1922 
Faleceu em 06/12/2003 

MARIO SILVA, EZEQUIELA PAIVA 
SILVA e GLORIA PONTE, comunicam que 
Deus chamou à sua presença a Avô querida e 
Mae, ALMORANTINA COSTA PAIVA, que 
tinha duas filhas, oito netos e seis bisnetos. 

O corpo encontra-se na Casa Funerâria 
sita no 366 da Bathurst/Dundas corn o seguinte 
horârio de visita: 

2®. Feira das 2.00 pm às 4.00 pm e das 
6.00 pm às 9.00 pm. 

3®. Feira das 10.00 am às 12.00pm. 
A Missa sera à 1.00 pm na Igreja de 

Santa Inès, seguindo-se o funeral para o 
Cemitério da St. Clair. 

A familia enlutada a "Voice"endereça os 
seus sentidos pesâmes. 

LIÇOESPRIVADAS DE INGLES 
Aqui no local simpàtico do 

PORTUGUESE BOOKSTORE 
De Manhâ... De Tarde ou à Noite 

Conversaçào/Drills/Exercicios do Programa 
Audio de pronùncia americana e exercicios de 
compreensào do programa Video-Televisào 

Telefone pra Betty 4^ 6-538-0330 

PROGRESS PORTUGUESE 
Joaquim Correia informa os seus 
amigos e clientes que esta a 
renovar os seus serviços e jâ se 

encontra a trabalhar um novo 
e competente pasteleiro. 

I* ; IBolos déj'aimiy^ersâtrio, casatmentos 
; « tpdo gpimero deypastelaria fina. 

tipo português e italianos 
Durante o dia fornadas 

996 Dovercourt Road 
Toronto - Ontario - M6N 2X5 

416 533-6461 
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UM NOVO 
EMBAIXADOR 

O novo embaixador de Portugal no Canada Dr. Silveira Carvalho, parece ser 
nao so novo no lugar, mas também na sua forma de actuar - quis começar por 

ouvir a comunidade luso-canadiana. 
O novo embaixador de Portugal no Canada, apre- 

sentou as suas cartas credenciais à chefe do Estado 
do Canada, a Govemadora-Geral, a représentante 
da Rainha Isabel 11, Sra. Clarikson. 

Trata-se duma cerimonia tradicional, que jâ tern 
vârios séculos de existência, em que o novo embai- 
xador, em nome do Chefe de Estado do seu pais, 
apresenta um documento que o identifica como a 
pessoa que o ira representar. 

E obvio que se trata apenas duma cerimônia, e 
que nesta época de transmissâo electrônica, tanto o 
Canada como o pais do novo embaixador jâ resol- 
veram todos os problemas inerentes à tomada de 
posse do novo diplomata, muito antes da sua chega- 
da a este pais. 

Até agora, tem sido uma cerimônia bastante for- 
mai, em que o novo embaixador entrega ao Gover- 
nador-Geral os documentos chamados cartas cre- 
denciais, num salâo sumptuoso da sua residência, 
onde eu Jâ estive em 1993, para numa cerimônia se- 
melhante, receber a carta de patente do Congresso 
Nacional Luso-Canadiano. 

Normalmente esta cerimônia nào teria sido moti- 
ve para uma coluna semanal, uma vez que se trata 
de uma rotina das actividades diplomâticas, a quai 
pouco intéressa à nossa comunidade. Mesmo o 
facto da présenté Govemadora Gérai, na sua in- 
tençào de acabar corn cerimônias pomposas, ter re- 
cebido o novo embaixador privadamente, numa pe- 
quena sala e ter passade alguns minutes a falar so- 
bre Portugal e a comunidade lusitana neste pais, 
nào teria sido para mim uma noticia importante. 

O que tomou a cerimônia que decorreu esta se- 
mana em Otava, original e relevante para a comu- 
nidade luso-canâdiana foi o facto do novo embai- 
xador ter convidado membres da comunidade por- 
tuguesa de todo o Canadâ, a estarem présentes à 
cerimônia. É caso para dizer, que estâmes jâ longe 
dos tempos em que o embaixador de Portugal, era 
uma personalidade distante e inacessivel, vivendo a 
vârias centenas de quilômetros da nossa comuni- 
dade, afastada de nés, nào sô fisicamente mas tam- 
bém por barreiras hierârquicas. 

Mais tarde outres embaixadores envolver-se-iam 
na nossa comunidade, mas falavam ex-cathedra de 
forma paternal istica, chamando-nos a atênçào para 
aquilo que julgavam ser, os nossos eiTos e dando- 
nos conselhos como os resolver. 

E importante notar que os embaixadores, côn- 
sules e outro pessoal diplomâtico têm a ârdua dupla 
funçào de representar Portugal, e em paises como o 
Canadâ de estabelecerem relaçôes corn a comuni- 
dade portuguesa. 

E possivel, que muitos cônsules e embaixadores, 
que foram classificados pela nossa comunidade 
como tendo desempenhado as funçôes junto da co- 
munidade duma forma mediocre, tivessem sido ex- 
celentes diplomatas, no que se référé às relaçôes 
entre Portugal e o Canadâ. 

Pelos vistos, o présente embaixador de Portugal 
no Canadâ, tenciona desempenhar os dois papeis, o 
de représentante de Portugal e o de elo de ligaçâo 
entre o govemo português e os portugueses que 
vivem neste pais. 

Como veremos mais adiante, tudo leva a crer que 
o novo embaixador nào vê as duas funçôes como 
antagônicas, mas complementares, isto é, para ser 

' um bom embaixador de Portugal é também neces- 

sârio ajudar a desenvolver e a fortalecer a comu- 
nidade luso-canadiana que poderâ afmal ela prôpria 
a ser também um excelente "embaixador de Por- 
tugal", prestigiando a naçào portuguesa e até 
actuando como um lobby forte a favor dos interes- 
ses portugueses. 

No processo de executar a sua funçào junto da 
comunidade, também o novo embaixador mostrou 
um interesse de escutar a comunidade e de desen- 
volver um diâlogo sobre os nossos problemas que 
me parece inédito. 

O Dr. Silveira Carvalho, convidou para assistir à 
cerimônia, vârios luso-canadianos, entre eles os re- 
présentantes do Congresso, Aliança e a Federaçâo 
de empresârios e profissionais e os conselheiros do 
Conselho da Comunidade. 

Estavam também présentes dois juizes. Maria 
Teresa de Sousa e Arlindo Vieira, um sacerdote o 
Padre Antônio Araùjo, um dirigente sindical, An- 
tônio Dionisio, um dirigente do movimento de jo- 
vens de Montreal, Carrefour Lusophone, membres 
da comunicaçâo social e outras pessoas envolvidas 
corn a comunidade. Como nào podia deixar de ser, 
numa reuniào deste tipo, é impossivel conseguir 
uma lista de convidados que agrade a todos. Pes- 
soalmente, teria gostado de ver mais j ovens, foi 
uma pena nào ver ninguém do projecto diploma, 
mais mulheres, e uma representaçào dos serviços 
sociais e de algumas instituiçôes importantes na 
nossa comunidade, como sào as bandas, filarmôni- 
cas e algumas instituiçôes culturais e religiosas. 
Também teria sido intéressante convidar univer- 
sitârios e représentantes dos que lutam pela preser- 
vaçào da lingua portuguesa. A propôsito, é possivel 
que algumas das entidades que menciono tenham 
sido convidadas, mas nào pudessem estar présentes. 

O envolvimento da comunidade, na apresentaçào 
das cartas credenciais foi um acontecimento impor- 
tante, tanto mais, que depuis do encontro entre a 
Govemadora Gérai e o Embaixador, realizou-se 
uma recepçâo numa das salas do Rideau Hall, a re- 
sidência oficial do Chefe de Estado do Canadâ, em 
que a Sra. Clarikson teve a oportunidade de con- 
versar corn os elementos da comunidade portugue- 
sa, présentes. 

A propôsito, pelo que ouvi, falou-se nas banali- 
dades do costume, como o bacalhau e o restaurante 
português favorito da Sra. Govemador Gérai em 
Toronto, que por sinal também é um dos mais caros, 
mas também se abordavam assuntos séries como a 
participaçào dos portugueses na vida politica cana- 
diana, o papel das mulheres e o acesso dos jovens 
luso-canadianos ao ensino superior. Porém, mesmo 
que sô se tivesse falado de bacalhau é caso para di- 
zer que o facto de estarem présentes luso canadi-, 
anos oriundos de vârias partes do Canadâ, foi como 
diz o nosso povo "meter uma lança em Africa". 
Enfim marcamos a nossa presença. 

A propôsito, fiquei espantado corn a falta de 
segurança no Rideau Hall a residência oficial do 
Govemador Gérai. Seguimos, no mesmo taxi, qua- 
tro portugueses, os conselheiros das comunidades. 
Mârio Gomes e Joào Dias, o dirigente sindical 
Antônio Dionisio e eu, todos de bigodes e um até 
corn barbas, todos corn um certo ar de ârabes, guia- 
dos por um chaufer que dévia ser mesmo um deles. 
Chegamos ao portào de Rideau Hall, perguntaram- 
nos o que l'amos fazer, eu disse qualquer coisa sobre 
a entrega das cartas credenciais e ai entrâmes os 
cinco sem qualquer verificaçào das identidades. 

nào levâmes o chaufer connosco, mas os quatre 
entrâmes no edificio, seguimos para a re-cepçâo, 
aonde chegamos, mais facilmente do que para 
entrar no cinema, ou a um baile de um clube por- 
tuguês aonde teriamos de mostrar o nosso bilhe-te 
para entrar. 

Acabada a cerimônia, seguimos para a embaixa- 
da portuguesa, onde como nào poderia deixar de 
ser, ou nào fossemos nôs portugueses, havia mais 
algumas coisas para corner e beber. 

Porém 0 Sr. Embaixador, iria rapidamente estabe- 
lecer, o tipo de actividade, que iria ocupar a nossa 
visita. Ao contrârio de outras ocasiôes, nào estâva- 
mos lâ apenas para confratemizar. Algum tempp 
depois de chegarmos, estâvamos sentados à voltà 
duma mesa e prontos para o trabalho. Quando che- 
gou a hora do almoço, dirigimo-nos à residência do 
embaixador, para almoçar, mas mais uma vez nào 
se tratou duma funçào social, pois continuamos 
corn as nossas funçôes, que se prolongaram mesmo 
depois da refeiçào até que alguns dos convidados 
tiveram de se retirar para seguirem para o aéropor- 
té e regressarem a casa. 

Esta nào era a minha primeira refeiçào na casa do 
embaixador e foi um contraste corn a anterior, de 
que os leitores assidues se deverào lembrar. 

Tratava-se de um excelente jantar, corn grandes 
vinhos, um serviço notâvel, intéressante e sofistica- 
da mùsica e conversaçào, em que eu no fîm fui for- 
çado a dizer que tinha ficado muito grato, corn tào 
sumptuoso jantar, mas que ficava triste porque a 
razào que nos levava a Otava, a apresentaçào ao 
Conselho das Comunidades duma lei sobre o ser- 
viço consular, era absolutamente inùtil, uma vez 
que, a legislaçào ia entrar em vigor imediatamente 
o que faria corn que a nossa opiniào fosse inùtil. 
Desta vez, nem tive ocasiâo de saborear a comida, 
foi sô trabalhar. 

É caso para dizer, que o contribuinte português, 
que pagou para a despeza da refeiçào - as viagens 
foram custeadas por nôs prôprios - têm razào para 
estar satisfeitos, porque nào perdemos o nosso tem- 
po. Desde que acabou a breve recepçâo na embaixa- 
da, até que deixâmos a residência do embaixador, 
nào cessâmos de debater vârios assuntos, referentes 
à comunidade. 

Dirâ talvez algum leitor, mais céptico, o que es- 
tariamos nôs a fazer de ùtil e se os problemas da co- 
munidade, irâo ficar resolvidos amanhà. 

Infelizmente, nem nôs, nem os cônsules ou o prô- 
prio embaixador temos a àutoridade ou a capacidade 
de resolver alguns dos nossos maiores problemas. 
Alguns deles eomo o da dupla nacionalidade, ou a 
assistência médica aos luso-canadianos que visitam 
Portugal, dependem do govemo português e da 
Assembleia da Repùblica, outros como a nossa falta 
de envolvimento no processo eleitoral ou o numéro 
insuficiente de estudantes no ensino superior, com- 
parado corn outras comunidades, sào muito com- 
plexos ou dependem de nôs prôprios e nào das 
autoridades portuguesas. 

O Sr. Embaixador deelarou que iria procurar 
mostrar à Govemadora Gérai, e aos canadianos em 
gérai, que a comunidade portuguesa é forte, estâ 
organizada e que irâ no futuro ter mais visibilidade e 
participaçào politica. Claro que como embaixador de 

Portugal irâ trabalhar no desenvolvimento das 
relaçôes entre os dois paises especialmente melhorar 
a situaçào respeitante às importaçôes portuguesas 

continua na pàaina 9 
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CANTEmO 
DA 

Por; Suzy Custodio 
Continuaçâo da semana passada.. 

Tatiana e a sua Aventura 
Vir a conhecer o Thomas melhor séria realmente 

uma aventura. Desde de quando é que a Tatiana deixou 
de viver uma aventura? Nunca! Afinal, ela nâo é parva 

nenhuma. 
Tudo sera possivel. Bern estudado e planeado, 

aTatiana pode dar a entender à patroa que esta a 
obedecer o aviso. Ao mesmo tempo, ela pode e vai ! 
seguir os instintos delà, e estâo a dizer-lhe para têr 
confiança no Thomas. Ela quer e précisa de ouvir o i 
que é que ele tem para dizer. Quando ele a deixou à ' 
porta e disse-lhe que queria têr uma conversa a sério, ' 
a Tatiana viu logo que era algo muito importante. Ela i 
entào vai dar uma oportunidade ao Thomas. Ela quer | 
saber o que ele tem para dizer. Agora sô falta ele! 
mandar um recado corn um encontro marcado. A| 

Tatiana vai esperar corn o coraçâo na boca... morrendo 
de curiosidade. 

O recado nâo demorou muito tempo a chegar. Na 
manhà a seguir, a Tatiana deu corn uma carta no quarto 
delà. Estava em cima da cama corn o nome delà la 
escrito. A Tatiana soube logo que era do Thomas. A 
carta dizia: ‘Espero por ti no quintal por trâs da casa 
dos teus patrôes, quando todos estiverem a dormir... 
Thomas’ 

Sem pensar duas vezes, a Tatiana resolveu ir ao 
encontro. A Tatiana estava bastante ansiosa para falar 
corn o Thomas. Ela tinha tanto para conversar corn 
ele. Ao mesmo tempo, também estava corn um pouco 
de receio. Ela estava corn medo, porque nâo queria 
que a patroa viesse a descobrir que ela tinha um 
encontro corn o Thomas. ‘Deus queira que ninguém a 

vê a fùgir até o quintal, e Deus queira que ninguém a 
vê corn o Thomas!’ 

A Tatiana passou o dia num estado de sonho, 
fazendo as coisas sempre pensando naquilo que estava 
para vir. Tratou das meninas, a Sofie e a Marie, sempre 
imaginando como é que séria a conversa corn o 
Thomas. A sorte delà foi ninguém notar a maneira 

distraida delà. Ainda bem que ela nunca cruzou 
caminhos corn a patroa, a Sra. Beaumartin. Como a 
patroa andava desconfiada da Tatiana, ela podia notar 
que a Tatiana estava a tramar algo. Quando a Tatiana 
deu por ela, jâ era noite. A ansiedade delà estava cada 
vez pior. Faltava pouco para vêr o Thomâs. 

A Tatiana deu banho âs meninas, deitou-as na cama 

e foi para o quarto delà. Ela esperou até têr a certeza 
que todos jâ tinham ido para os quartos. Ela tinha que 
têr a certeza que nâo estava ninguém andar pela casa. 
Quando ela nâo ouviu mais rumor nenhum, ela desceu 
as escadas a direito até a cozinha. E que a cozinha 

tinha uma saida que dava corn o quintal. A Tatiana 
estava tâo distraida corn a aventura que ela nem sequer 

notou a luz vindo do quarto dos patrôes. A Sra 
Beaumartin estava à janela e podia vêr tudo o que 

estava a passar no quintal. Isto é, o quarto delà estava 
virado para o lado do quintal. continua naproximasemaDa, 

EQUALIDADE SEM IGUAL= 

Cronica Picoense 
Paulo Lu» ÂvHa RAINHA DE 

PORTUGAL 
Desde os tempos de criança que, 

como hoje acontece, o dia da Senhora 
da Conceiçào era feriado, ou melhor 
dizendo dia Santo de guarda. Dia de 

cumprir o preceito e dia de Pesta que 
era antecedido de novenârio e depois, 
mais tarde, passou a ser somente dum 
triduo preparatôrio. 

E foi desde que me conheço que a 
Igreja anexa ao Convento de Sâo 
Francisco, era a paroquial, uma vez 
que a Matriz sô foi concluida e inau- 
gurada solenemente no dia 28 de Maio 
de 1967, onde e em lugar de destaque 
no trono do Altar mor estava a estâtua 
representando a Mae de Deus corn o 
filho no regaço e onde se celebravam 
todas as festas da parôquia. Depois do 
culto passar a ser na Igreja Matriz, este 
templo foi-se degradando até que 
chegou ao extremo da deteriorarào e 
quase abandono total. Reconstmido 
quase na integra uma vez que os 
altares foram novamente dourados, do 
seu interior foi retirado o Coreto e 
quase todas as imagens foram man- 
dadas para restaurar, perdendo algu- 
mas delas muito da sua beleza inicial. 
De notar que o altar onde estava a 
imagem da Virgem aparecida em 
Lourdes, dourado e pintado no meu 
tempo de menino e moço pelos artistas 
locais. Manuel Joaquim Madmga e 
seu filho Manuel Madmga, foi sujeito 
a algumas alteraçôes e perdeu muito 
do seu brilho inicial. O actual péroco 
passou a utilizâ-la como Igreja 
secundâria para aos sâbados se 
realizarem as missas vespertinas e 
para ali também serem encomendadas 
as aimas dos catôlicos, cujas familias 
fazem questào para que ali se cele- 
brem as exéquias funèbres antes do 
corpo ser sepultado no Cemitério lhe é 
adjacente, tanto que para isso, foi o 
antigo salâo, do lado voltado ao mar, 
adaptado para as pessoas velarem os 
seus mortos, evitando grandes 
transtomos nas suas residências, uma 
vez que, se o deflinto ficasse a ser 
velado em casa as adaptaçôes tinham 
de ser feitas muito rapidamente para se 
receberem as visitas que normalmente 
afluem nestas ocasiôes às casas dos 
anojados. 

Esta Igreja, antes denominada 
Capela da Senhora da Conceiçào, 
havia sido mandada erigir por um dos 
nobres da Vila das Lajes, sô passou a 
ser permanentemente utilizada quando 
a antiga matriz das Lajes foi desactiva- 
da e demolida, porque jâ era reduzido 

0 seu tamanho e inclusivamente cabia 
atravessada dentro do actual templo 
que foi erigido no mesmo local mas 
tomando a direcçào Norte Sul e é na 
actualidade um dos "ex-libris" da Vila 
e donde à distância de muitos 
quilômetros sào visiveis as suas terres 
a sobressair do vétuste casario. 

A imagem representativa da 
Senhora da Conceiçào é uma escultura 
do inicio do século passado e apesar 
de ainda nào ter sido restaurada, o seu 
aspecto gérai apresenta-se muito 
cuidado. 

A Pesta e o Dia da Senhora da 
Conceiçào jâ vem de longa data, quan- 
do um dos Reis de Portugal, tirou a sua 
coroa e a depositou na cabeça duma 
imagem da Viigem Maria, salvo erro 
em Alcobaça (?) e a corou como 
Rainha de Portugal. 

Dai para câ este dia, 8 de Dezembro 
tem figurado sempre como um dos 
mais solenes da Lituigia da Igreja 
Catôlica Portuguesa. 

Mas recuando no tempo nào fica 
mal recordar aqueles que no meu 
tempo subiam até ao Coreto para can- 

tar as novenas e felizmente ainda 
alguns deles estâo entre nôs. Recordo 
José Madmga Âvila, Ermelindo 
Âvila, Antelmo Rosa Santos, 
Domingos Bettencourt dos Santos, 
Manuel Bettencourt dos Santos, José 
Faria (padeiro) e os jâ desaparecidos 
do mundo dos vivos Cabo Avelino, 
Francisco Xavier de Azevedo e 
Castro, organista, Olga Lopes Avila, 
violinista, Joâo Bmm da Silveira 
(Brasileiro), Manuel Silveira 
(Brasileiro), José (Carrachana), 
Manuel Antônio (Flores), este mais 
recente e os foleiros, Hélio Bagaço, 
José Fernando Pereira, Manuel 
Antônio Bagaço, todos eles emigra- 
dos, salvo erro para a América, o 
primeiro e os outros dois para o 
Canadâ. Os acordes e as vozes con- 
tinham uma tal musicalidade que 
conseguiam dar grande solenidade 
e proporcionavam um ambiente que 
jamais serâ esquecido. Era um con- 
junto de pessoas que se reuniam 
todos os dias solenes de missas can- 
tadas e a amizade nào se ficava ape- 
nas circunscrita ao perimetro do M 
templo. Extravasava câ para fora e _ 
ainda hoje, alguns deles jâ octo- 
genârios falam-me daqueles tempos 
como "Santos tempos". Apesar dos 
dias chuvosas prôprios da época, 
ninguém arredava pé e quase sempre 

os primeiros a chegar à sacristia do 
lado da terra eram os que vinham de 
mais longe, casos do Antelmo e do 
José (Carrachana), que também era 
conhecido como o José Carrachana 
das Terras. Estes dados histôricos têm 
apenas o intuito de lembrar aconteci- 
mentos vividos e duma forma particu- 
lar sentidos apaixoriadamente. 
Naqueles tempos ninguém possuia 
viatura automôvel e deslocar-se das 
Terras, da Ribeira do Meio, da Silveira 
como era o caso do Manuel 
Bettencourt, ou até mesmo do meio da 
Vila para subir a Ladeira de Sào 
Francisco, apanhar o vente forte que 
soprava ao rodo do Castelo, ou ao rodo 
do Cabeço das Terras, por vezes tinha 
de ter as pemas bem firmes para ultra- 
passar este mau bocado de caminho. 
Ainda quando nâo havia chuva lâ se ia 
"à conta de Deus", como "outro que 
diz", mas quando o vente era do Norte 
a puxar para o Noroeste e trazia o ffio 
da neve da Montanha do Rico é que as 
coisas se complicavam. Apenas me 
lembro duma vez em que a chuva era 
tanta e os relâmpagos e os trovôes fais- 
cavam corn um brilho tâo intenso ilu- 
minando a noite jâ bem escura, que sô 
devido a esta tempestade, nào houve 
naquele dia novena. Mas foi um caso 
excepcional, porque nâo era nem o 
fiio nem o vente ou alguma chuvinha 
mansa, aquela que apodamos de 
"chuva tola, que alaga os discrètes", 
que nos amedrontava ou inibia de par- 
ticipar nas novenas. Nào me lembro se 
alguma vez aconteceu a procissào, 
mas uma coisa é certa a Missa da Festa 
era sempre muito participada e os fieis 
preenchiam completamente o templo 
composte sô duma nave. As flores 
como nâo abundam nesta época os 
altares eram enfeitados corn flores de 
jarro e outras verduras. Hoje é bem 
diferente, porque as flores jâ vem de 
aviào de outras paragons. A capela foi 
fundada pelo Pe. Antônio Filipe 
Madmga, quando veio paroquiar para 
as Lajes, substituindo o saudoso 
Ouvidor Pe. José Vieira Soares. 
Poucos anos lâ esteve, porque foi 
transferido para Sào Caetano, vindo 
ocupar o seu lugar o Pe. Antônio 
Cardoso, da Criaçâo Velha. Também 
recordo corn saudade o repique a 
"chamar" os fieis para os actes reli- 
giosos, tocado pelo sacristào Manuel 
Francisco Cravo, que acompanhou o 
Pe. Cardoso. Uma vez que este temp- 
lo e segundo directivas dimanadas da 
Diocese, em breve serâ convertido em 
Museu de Arte-Sacra, espero que esta 
Festa nâo desapareça e que a imagem 
ocupe lugar de destaque na Matriz. 

Mas os tempos sâo outros e também 
sâo outros os pensamentos, por issc 
espero que o bom-senso, norteie ai 
decisôes. 

Até para a semana se...Deus quiser! 
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N07JCIAS fresquinhas e Pao QUENTINHO 

Dca MINHO 
Pastry & Bakery 

HORÀRIO Aos Domingos 
Domingo a Quinta-feira — 
das5:30a.m.às10p.m. pfiQ QQ^DQ 

Sexta-teira e Sâbado e 
das5;30a.m. àsO horas 

2189 DUFFERIN ST. 
(entre a Rogers e a Eglinton • Toronto, ON) 

PAOSALOIO... 
quentinho!! 

REGUEIFAS 

TOOOS os dias 
as 6 p.m. (18 h) 

ESTACIONAMENTO facil ao pé da porta 

CAIXA ALTA 
PaO e DOCESaa mo srosfo PORTUGVÊS 

Principals TITULOS que iemos 
na imprensa Regionai de Portugai 

JANTAR NATALICIO DA LOCAL 183 i 

*OLHAR SOCIAL - O Gabinete de luta contra a pobreza em colabo- 
raçâo com a Camara Municipal de Ponte da Barca, promoveu um 
convivio de idosos que decorreu na Quinta da Malafaia no sentido de 
animar uma franja da sociedade muitas vezes esquecida e menuspre- 
zada. 

"NOTiCIAS DA BARCA" - Ponte da Barca 

•TERRA DE OURO - Filho mais velho de Domingos Ventura (o “Truta” co- 
mo ficou conhecido o primeiro sapateiro de Febres que, durante anos 
se distinguiu como eximio jogador de futebol) Carlos Ventura reco- 
nhece-se no “malandreco”da infância. Carlos “Truta” estabeleceu-se 
em Lisboa, bem sucedido, nâo esquece Febres e as relaçôes de cama- 
radagem com os colegas de inlancia que continua a cultivar 

"JORNAL A URINEGRA " Febres 
* CERCAL DO ALENTEJO - A falta de médicos na extensâo de saùde do 

Cereal do Alentejo leva os doentes a passarem a noite à porta do cen- 
tro, desesperando por poderem serem atendidos. Os dois médicos nâo 
sâo sufîcientes para quetro mil pessoas, e por vezes, às très da madru- 
gada jé nâo hé consultas.O melhor é voltar outra noite. A populaçâo 
esté descontente. 

"DIÀRIO DO ALENTEJO"- Beja 

• ESPACO AEREO i Seré liberalizado em 2005 o novo modelo para o espa- 
ço aéreo, que o governo regional pretende aplicar a partir de Janeiro 
de 2005, visa fomentar a concorrêneia, mas corn defïniçôes de serviço 
publico a que as companhias aéreas fiv=carâo sujeitas 

“DIÀRIO INSULAR " - Angra do Heroismo 

• ESTACIONAMENTOS- A partir de Janeiro, a Câmara Municipal de Angra 
do Heroismo espera ter em funcionamento a nova zona de parquime- 
tros que esté a ser instalada na érea do Corpo Santo e avenidas. Para 
facilitar a vida a quem trabalha nessa zona^ a edilidade vai criar um 
novo circuito de mini-buses. 

“DIÀRIO INSULAR " - Angra do Heroismo 

• NELSON SANTOS - Alcançou aos 33 anos de idade, a vice-presidência da 
autarquia de Kingsville com 73 por cento dos votos. Tem ascendência 
portuguesa e lamenta que os portugueses se afastem da politica. É 

importante que os pais transmitamaos filhos a histôria e a cultura do 
nosso pais para defînirem melhor a sua identidade. 

"LUSITANO" - Lisboa 

• MUNICIPAL DE LEIRIA - As obras do Estédio Municipal de Leiria fica- 
ram 21 por cento mais caras do que o previstb. A factura final é de 
66 milhôes de euros (cerca de 13 milhôes de contos). Os trabalhos a 
mais custaram 2 milhôes de contos.Estes numéros dizem respeito à 
reconstruçâo e remodelaçâo do estédio (jé corn bancadas provisôrias 
a construçâo de lugares de estacionamento do edifîcio co topo norte. 

"REGIÀO DE LEIRIA"Leiria 

No salâo nobre da Local 183 houve festa da ^ande famüia que é a local 183. 
Présidente da cidade de Mississauga, politicos, industriais de sucesso, radialistas, 
etc estiveram présentés em franco convivio. 

ANEDOTAS 

- Nesta cadeia todos os pçesos sâo obrigados 
a trabalhar, ouviu? Que profissâo escolhe? 
- A de caixeiro-viajante, senhor director. 

- Porque choras assim? 
- Perdi-me da minha mâe. 
- E porque nào te seguraste à saia delà? 
- Ela usa calças!... 

O médico diz ao paciente: 
- Tem o coraçâo estupendo. O que o senhor 
padece é de célculos. 
- Jé o suspeitava. Ganho cinco contos por mes 

e somos oito na famüia... 

- Hoje aprendi très palavras novas na es- 
cola, mas nâo as consigo sotetrar ou pro- 
nunciar, e nâo sei o que significam. 

"Nâo faças do teu 
corpo o tùmulo da tua 
aima." 

Pitâgoras 
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Acompanhe a telenovela 

O CLONE 
de segunda a sexta 

das 16:00 às 17:00 horas 
Para publicidade. 

Mary Jo Madeira Manuel Pereira 
416-260-3646 416-260-3647 

A clonagem Humana. 

® mundo isiâmico. 
Dois jovens, duas culturas 

diferentes, duas religiôes diferentes. 

Uma hîstôrîa de amor impossi'vel que 
nem o tempo podia apagar. 
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Dr. Tomas Ferreira 
continuaçâo da pagina 5 

para o Canada e aos investimentos e turismo em 
Portugal. 

Durante as boras em que o grupo de que fiz parte, 
esteve com o Sr. embaixador, estabeleceu-se um de- 
bate, por vezes bastante animado, sobre os proble- 
mas que afectam a comunidade, nomeadamente o 
acesso dos jovens ao ensino superior, a preservaçào 
da cultura portuguesa, a falta de representaçào de 
luso-canadianos na poUtica, especialmente depois da 
"catastrofe" de Toronto, o aumento das relaçôes co- 
merciais entre os dois paises, o papel dos empre- 
sarios portugueses, etc. 

É obvio que nào se tomaram, decisôes nenhumas, 
mas estabeleceu-se um debate em que as pessoas 
sentadas à volta da mesa, apresentaram as suas 
opiniôes, por vezes contraditorias, sobre os assuntos 
que interessam à comunidade. 

Quanto ao Sr. Embaixador, com a vantagem dum 
observador que vem de fora, e com a sua experiência 
de diplomata em areas aonde existem portugueses 
como no Brasil, Espanha e Guiné-Bissau, apresentou 
os seus pontos de vista, alguns bastante intéres- 
santes, que como nào podia deixar de ser, deram uma 

contribuiçâo bastante util ao debate. Como era de 
esperar, nào estivemos todos de acordo, mas é minha 
opiniâo que os que compareceram à reuniào, a clas- 
sificaram de bastante construtiva. 

Espero que o sr. Embaixador tenha tido a oportu- 
nidade de ficar a conhecer melhor a nossa comuni- 
dade, depois do tempo que passou corn o grupo que 
convidou para ir a Otava. 

Quanto a nos, os participantes, também benefi- 
ciâmos do debate, uma vez que é sempre ùtil ouvir a 
opiniâo duma pessoa corn conhecimento e experiên- 
cia, que tenha vindo de fora, e vê os nossos proble- 
mas duma forma um pouco diferentes da nossa. 

É minha impressâo qpe temos um embaixador que 
mostrou interesse em nào restringir a sua actividade 
às relaçôes entre o Canada e Portugal e a envolver-se 
na comunidade portuguesa. 

Deve-se também notar, que as duas funçôes do 
embaixador, diplomata junto das autoridades canadi 
anas e impulsionador do desenvolvimento da comu 
nidade luso canadiana, nào sâo contraditorias, uma 
vez que como o prôprio Dr. Silveira Carvalho disse 
no discurso proferido em Otava, uma comunidade 
luso-canadiana forte desenvolvida e corn maior peso 
politico, ira dar mais voz a Portugal, junto do gover- 
no do Canadâ. 

E caso para dizer que os interesses dos portugue- 
ses que vivem em Portugal e os de aqueles que vi- 
vem no Canadâ sâo comuns e que uma comunidade 
luso-canadiana mais forte e representativa e ùtil para 
todos nos que proferiu na chancelaria. 

O embaixador concluiu o seu discurso dizendo 
"venho entusiasmado corn a tarefa de que fui in 
cumbido para aprofundar ainda mais as relaçôes 
biiaterais a nivei politico, econômico e cultural en- 
tre os nossos paises e povos e valorizar a presença 
portuguesa no Canadâ. Proponho-me a realizà-la 
corn a vossa ajuda. Espero contar convosco. " 

Tenho a certeza que o Sr. Embaixador poderâ con 
tar connosco, assim como nos esperamos contar corn 
ele. 

Todos juntos, podemos trabalhar para uma comu- 
nidade luso-canadiana, mais forte e ao mesmo'tempo 
ajudar a naçào que nào esquecemos - Portugal. 

Butra & âsisiodatesi 
Imigraçào - Participaçôes ( Queixas) 

Civil e Criminal - Inquilinato, 
Divôrcios - Tribunal de Trabalho 

Tony L. Dutra^ 
565 College St^ Suite 205 - Toronto 

tel.: 416 532-8400 - Fax 416 532-6906 

WHAT CAN YOU 
DO TO HELP 

Bring your car for 

An Ontario 
Drive Ciean Test 

Reg. $35.00 

Now $30.00 

BENTOS 
AUTO SERVICE CENTRE 

1544 Dundas St. W. 
Toronto, ON M6R1W6 

Tel.: 416 5319981 
.Fax: 416 5311934 

Never Closed 24 Mrs. 

Will donate $10.00 to 

^ Canadian 

y Breast Cancer 

/ Foundation 
Creating a future 

without breast cancer 
As the leading national volunteer 

based organization dedicated to the 

fight against breast cancer the 

Canadian Breast Cancer Foundation 

works collaboratively to fund, support 

and advocate for. 

• Relevant and innovative breast 

cancer research 

• Meaningful education and 

awareness programs 

• Early diagnosis and effective 

treatment 

• A positive quaiity of life for those living 

with breast cancer 

HISTORIA de PORTUGAL 
A Histôria de Portugal é a memôria colectiva de 

todos os Portugüeses onde quer que vivamos. 

- Quem sou eü ? - De onde venho? 
- A quem pértenço? - Eu sou Portuguès. 

FEDERAÇAO DE 
EMPRESÂRIOS 

Lisboa - AFederaçào de 
Empresârios Portugueses 
na Alemanha (VPU) criou 
um centro de négociés em 
Bona que servira para aco- 
Iher empresârios lusos que 
ainda nào possuam insta- 
laçôes naquele pais, divul- 
gou em comunicado a or- 
ganizaçào. 

Segundo a mesma fon- 
te, esta iniciativa visa res- 
ponder às necessidades de 
um elevado nùmero de 
empresas portuguesas que, 
através da VPU, aderiram 
ao projecto IMPACTO, 
financiado pelo govemo 
alemào e que visa a pro- 
moçào de parcerias empre- 
sariais luso-alemàs. 

O centro de négocies de 
Bona permite aos empre- 
sârios portugueses que ini- 
ciam a sua actividade no 
mercado alemào a utiliza- 
çào de instalaçôes equi- 
padas. 

TRAFIçO DE : 
ORGAOS 

' HUMANOS ' 

Joanesburgo - Um dos 
presumiveis responsâveis 
de uma rede intemacional 
de trâfico de ôrgàos hu- 
manos foi preso em Dur- 
ban, Africa do Sul, e de- 
verâ comparecer sexta- 
feira em tribunal, anunciou 

î hoje a policia sul-afiicana. J 

177 - A famflia real retirou-se para o Brasil que foi 
elevado a reino. O govemo de Portugal foi entregue a 
uma Junta de Regência. 

178 - Os soldados de Napoleào, Imperador da França, 
invadiram très vezes Portugal mas foram sempre 
derrotados. 

179 - As invasôes ffancesas e a permanência das tropas 
inglesas lançaram Portugal na desordem e no 
sofrimento. As ideias pollticas da Revoluçào Francesa 
exercem, entào grande influência no nosso pais. 

180 - Portugal estava em decadência e o Rei encontrava- 
se no Brasil. Os portugüeses desejavam muito o seu 
regresso. Em 1817 rebenta, no Porto, uma revoluçào 
que nào produziu efeito. 
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BRAZIL 
BAKERY 

Bakery & Delicatessen 

Tel. 416.531-2888 
BOLDS 

para todas as Ocasiôes 

¥ 
1566 Dundas St. 

junto à Sheridan 
em Toronto 

PAO fresco 
de Varias 

Qualidades 

Salâo de Cha 
Licença de 

Bebidas 

Televisâo em 
Ambiente Familiar 

Variada Pastelaria 
e Salgados 

“a Portuguesa” 
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LEMBRANÇAS 
PENEIRAS 

Peneira, p'ra quem nâo esté famiiiarizado corn 
alfaias caseiras, é o nome atribuîdo àquele instru- 
mento circular com o fundo em trama de metal, 
seda ou crina, por onde passa a farinha ou outra 
substância moida. 

Antigamente, ou seja, antes de eu embarcar p'râ 
Califorlândia (1955), a indùstria caseira das 
peneiras encontrava-se prâticamente circunscrita à 
"minha sempre alembrada" Ribeira Grande, mas 
jâ em vias de extinçâo. 

No entanto, em Fevereiro de 1965, o ilustre e 
saudoso "mestre" dr. Carreiro da Costa (1913- 
1981), dizia-nos que, "ainda agora, na Ribeira 
Grande, existem algumas pessoas ocupadas (na 
indùstria caseira das peneiras), muito embora em 
Ponta Delgada haja também quem as faça". 

Que eu saiba, esta indùstria caseira nunca teve 
grande desenvolvimento, nâo obstante a procura 
(venda e compra) de peneiras nas localidades 
chamadas "do campo", ou seja, nos meios rurais. 
No entretanto, ainda que vagamente, recordo-me 
de ver passar, la na "minha" Rua de Ponte Nova, 
(Rua do Outeiro junto ao Adro das Freiras), um ou 
dois vendedores, carregados corn trempes e 
peneiras. 

Novamente, foi Carreiro da Costa quem, em 
1965, nos informou que "ainda hâ poucos anos 
eram muito frequentes, nâo sô nas vilas e fregue- 
sias de S. Miguel, bem como na prôpria cidade de 
Ponta Delgada, os caracteristicos vendedores de 
trempes e peneiras, oriundos da Ribeira Grande". 

Estes inesqueciveis, "tipos da minha terra”trazi- 
am ao ombro uma enorme vara, a cujas extremi- 
dades vinham amarradas, de um lado, as trempes 
saidas das forjas ribeiragrandenses, enquanto as 
peneiras vinham suspensas do outro lado. 

Inesquecivel, igualmente, era o pregào, muito 
arrastado e nasalado, tào caracteristico destes tipi- 
cos vendedores que, jâ agora, se me permitem, a 
titulo de curiosidade e apenas num aceno de 
nostalgia, eram tidos na conta de mau pressâgio. 

Ouçamos o que, a este respeito, Carreiro da 
Costa deixou dito; "Nas povoaçôes do sul da ilha, 
tinham-nos por agourentos de chuva no prôprio 
dia em que apareciam, havendo noticia de que 
encavacavam sempre que lhes perguntavam se 
lèvavam breu". 

Além dos moinhos, ao longo da ribeira que 
atravessa e deu nome à terra onde eu nasci, a 
Ribeira Grande foi e era afamada pelos trabalhos 
de forja dos seus ferreiros. Tanto assim que, na 

poesia popular micaelense, aparecem "cantigas" 
incluindo fusos e trempes, grelhas e saches... e 
peneiras, também! 

Eu fui à Ribeira Grande 
Ver moinhos e ribeiras; 
Trouxe de la por lembrança 
Um fuso e duas peneiras. 

Santo Antonio nada vale, 
Algarvia nem vintém; 
Ribeira Grande vale tudo 
P'ias peneiras que tem. 

Adeus, Ribeira Grande, 
Terra de lindas fuseiras; 
Adeus, que me vou embora, 
Apenas c'umas peneiras. 

Adeus, 6 Ribeira Grande, 
Adeus, Adro das Freiras; 
Adeus, minha Ponte Nova, 
Adeus, trempes e peneiras. 

Claro que hâ vârios tipos de peneiras, consoante 
o tamanho das farinhas, quer de trigo quer de 
milho. Mas todas elas apresentam um formato cir- 
cular, com aros feitos de madeira leve, ( de plâ- 
tano, regra gérai), e cujas redes sào ou de arame ou 
de pano fino, atendendo ôbviamente aos fins a que 
se destinam. 

Assim, p'ra peneirar as farinhas de milho, usava- 
se a peneira corn rede de arame. Por seu turno, 
p'râs farinhas de trigo, empregava-se a peneira de 
pano fino. Havia, ainda, a "peneira de coar", mais 

pequena e corn um pano mais tapado, e que era 
utilizada p'ra obter aquilo que a gente chamava 
"farinha coada" e usava p'ra "fazer papas" e p'ra 
"cobrir" o peixe antes de o fritar. 

Ah, santos tempos! Ai, que saudades! 

E jâ que estou corn a peneira na mào, vale a pena 
recordar algurnas expressôes populares rela- 
cionadas corn a peneira. Assim, a um individuo, 
todo baboso e presunçoso, a gente dizia que ele 
"tinha peneiras" ou andava corn "peneiras nos 
olhos". 

A quem se encontrava de bolsos vazios, sem 
dinheiro ou em crise, a expressào usada era "andar 
à peneira", enquanto "peneirento" era sinônimo de 
toleirâo ou soberbo. E quem era generoso, dizia-se 
que "dava por uma peneira velha". Até o prôprio 
milhafre, além da alcunha de "queimado", tinha 
também o apelido de "peneireiro", enquanto o 
orvalho miùdo era popularmente "batizado" corn 
os nomes de "peneira" e "peneiro". 

Apresento, agora, em despedida, as seguinte 
cantigas: 

Adeus, o Ribeira Grande, 
Adeus, ô grande ribeira; 
Pus-me a chorar saudades, 
Chorei uma noite inteira. 

Adeus, o Ribeira Grande, 
Terra da minha alegria; 
Estou sempre a pensar nela 
Quer de noite, quer de dia. 

Ô minha Ribeira Grande, 
Quem te atirasse dois tiros. 
Com pôlvora de saudades 
Carregadas de suspiros. 

Deus dê o céu ao meu tempo 
Que a minha voz retenia: 
Cantava na Lagoa do Togo, 
Na Caldeira Velha se ouvia. 

Eu fui à Mae d'Âgua 
Apanhar uns agriôes, 
Numa folha encontrei 
Os nossos dois coraçôes. 

Fui à Ponte do Paraiso 
P'ra ver correr as âguas; 
Coitado de quem nâo tem 
A quem conte as suas mâgoas. 

Eu fui à Igreja Matriz, 
A casa do senhor Prior, 
Deslindar um parentesco 
Que tenho c'o meu amor. 

Ô minha Ribeira Grande, 
Sempre tâo cheia de flores; 
Tu és a terra mais linda 
Destas Ilhas dos Açores. 

E p'ra aliviar as dores, que estas "lembranças" 
me trouxeram ao coraçâo, aqui fica mais esta 
quadra: 

Eu jâ fui a tua casa 
Jâ vi como lâ é 
Vi um penico sem asa 
E uma peneira em pé! 

EM MONTREAL 

'VOICE 
428 Ossington Ave - Toronto 

Tel: (416) 534-3177 

Estabelecimentos onde encontrarà às 3^s. feiras o Seu Semanàrio 

TERRA NOSSA BRASIL 
Restaurante "LÉTOILE dÔCÉAN" 
Romados 
Café Central Português 
Caixa Econômica dos Portugueses 
Coco-Rico 
Lusitânia 
Padaria Estrela 
Padaria Guizot 
Padaria "La Jeunesse" 
Padaria Medeiros 
Peixaria Saint Michel 
Restaurante "CASA MINHOTA" 
Sâ & Filhos 
Distribuido por: José Monteiro - 

8 Ave. Rachel Est 
101 Ave. Rachel Est 
115 Ave. Rachel Est 
4051 St. Dominique 
4244 St. Laurent 
3907 St. Laurent 
8300 Henri Julien 
22 Duluth 
31 Guizot 
533 Rue Lajeunesse 
500 St. Laurent 
4804 St. Urbain 
3959 St. Laurent 
4701 St. Urbain 

Tel: (514) 387-5765 • Montréal 

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÂO NO ONTÂRIO 
EM HAMILTON: 
ALVES Meats & Grocery 157 Macnab St. North 

The GROCER 919 Upper Paradise Rd. 

EM KINGSTON: 

PORTUGUESE CULTURAL CENTRE 
BRITES Grocery 
MEDEIROS Imported Foods 
HOME BAKERY of Kingston Ltd. 
BEAD-MAN of Kingston 
OUR LADY of FATIMA 

959 Division St. 
877 Division St. 
583 Alfred St. 
774 Montreal St. 
Bayou West Plaza 
Parish Hall 

EM OTTAWA: 

EUROPA Food Centre -77 Beechwood 
Café CACO 
Café CARLITOS 
Café TUCAL 
Casa do CHURRASCO 

EM HULL: 

Café MAR AZUL 
O POMBALENSE 
PADARIA ESTORIL 
PADARIA LUSA 



J® Canadian Société 
Cancer canadiene 
Society du cancer 

Enfrentando urn diagnéstico da eancro. 
Embora se oiça falar de cancro quase todos os 

dias, quando aiguérn é diagnosticsKk) com a doença 
pode sentir-se sô e reoeoso. Pode ainda sentir-se 
desesperado com toda a informaçâo que é 
necessàrio assimilar e corn o peso das dedsôes a 
tomar. A Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro) pode proporcionar-lhe, a si e à 
sua familia, o apoio de que nécessita quando recebe 
o diagnostics da doença. Os sen/iços e especialistas 
da Canadian Cancer Society (Sociedade Canadiana 
do Cancro) vâo ajudâ-lo, em parceria corn o seu médi- 
co, a escolher a me-lhor forma de superar a doença. 

O que é o cancro? 
O cancro é uma doença que começa nas células. 

O nosso corpo é composte por milhôes de células 
agrupadas de forma a formar orgâos e tecidos como 
por exemple os pulmôes, o figado, os mûsculos e os 
os-sos. Genes no interior de cada célula dâo, a esta, 
instruçôes para crescer, trabalhar, reproduzir-se e 
morrer. Normalmente estas instruçôes sâo claras, as 
nossas células obedecem e mantemo-nos saudâveis. 
Por vezes, as instruçôes de cada célula tornam-se 
confusas e esta cresce desordenadamente. Apôs al- 
gum tempo, grupos de cé'jlas anormais formam mas- 
sas ou tumores. Se estas células permanecerem no 
mesmo local o tumor é benigno. Tumores benig-nos 
usualmente nâo sâo perigosos ou mortals. Por vezes 
estas células anormais invadem os tecidos circun- 
dantes e espalham-se para outras partes do cor- 
po.Quando isto sucede o tumor é maligne e o doente 
sofre de cancro. As células de tumor que se espalham 
por outras areas do corpo chamam-se métastasés. 
Os tumores malignes ou cancres podem ser peri- 
gosos e é importante que sejam detectados e tratados 
rapidamente antes que se espalhem pelo organisme. 

, Os cancres sâo denominados conforme o orgâo onde 
surgem. Por exemple um cancro que surja no côlon e 
se espalhe para o figado sera chamado de cancro do 
côlon corn métastasés no figado. 

Ajude-se a si prôprio! 

Mantenha-se optimista.O tratamento do cancro 
tem evoluido muitissimo nos ûltimos vinte anos e hâ 
hoje em dia mais esperança de cura do que alguma 
vez houve. Novos métodos terapêuticos têm hipôte- 
ses de ajudar pessoas mesmo corn cancres avança- 
dos e recorrentes. 

Aceite ajuda. Vai provavelmente descobrir que os 
seus amigos e familiares o querem ajudar. 

Aceite a ajuda. Hâ pessoas que sentem que falar 
corn um voluntârio experiente que tenha passade 
pela mesma doença as ajuda. Informe-se sobre este 
tipo de serviços na sua comunidade ou contacte 
direc-tamente a Canadian Cancer Society (Sociedade 
Ca-nadiana do Cancro). 

Informe-se.Mantenha uma atitude aberta e coopé- 
rante para corn a sua équipa médica. Dê-lhes a co- 
nhecer as suas questôes e receios e faça perguntas. 
Envolva-se: eles ajuda-lo-âo a obter o tratamento e a 
informaçâo de que nécessita. 

Para mais informaçôes sobre tabaco e cancro ou 
para receber um folheto gratuito, por favor, contacte: 

Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro), pelo telefone gratuito 
(toll-free) 1-888-939-3333 ou visite o nosso site 
na internet em www.cancer.ca 

Vamos Fazer do Cancro Histôria. 
Apoio de : Bento Sâo José 
BENTO’S AUTO & SERVICE CENTRE 
1544 Dundas Street West (24 Horas) 

Toronto 

iQUALtDADE SEM IGUAL 

REPAROS 
De Raposo Borges 

LEIS E RELIGIÔES 

Na Nigéria, pelo menos supomos, as mulheres que 
cometem adultério sâo apedrejadas até à morte. Foi o 
que julgamos ter ouvido na CNN. 

Por coincidência e inserido na mesma nodcia aparece 
uma mulher que havia cometido tal delito, mas tinha sido 
absolvida por razôes que nâo foram mencionadas. 

Tinha um bébé ao colo e notava-se no seu semblante 
toda a sua satisfaçâo pela comutaçào da pena. 

Nâo é de discutir, mas sim serem respeitadas as leis e 
religiôes de todos e cada um. 

Se tais diferenças nâo existissem, imaginem os nossos 
leitores a jâ quanto estava reduzido o numéro da existência 
de mulheres no nosso planeta. Nem aventamos sequer 
a hipôtese de qualquer percentagem. 

Jocosamente, à nossa mente veio a ideia de 
estabelecer a comparaçâo corn um falsificador de vinhos: 
2 partes de vinho e 1 de âgua. Pura brincadeira de ma 
Ungua. 

BILINGUISMO 

Sempre defendemos e reconhecemos a realidade de 
que o Canada é, sem contestaçào, um pais de duas linguas 
oficiais. 

Nâo devemos discutir quai das partes se mostrou sem- 
pre mais renitente para uma soluçào. Se nunca tivesse 
existido discôrdias e quizilias e se histôricamente tivessem 
sido reeconhecidos os factos que jâ datam de hâ muitos 
anos, jâ hâ muito teria sido obrigatôrio em todo o Canadâ 
o ensino de ambas as linguas e em conjunto, desde o 
grau 1 ao 12. 

Assim, hoje em dia, todos falavam ambas as lin^as. 
Porém, a sorte da existência de verdadeiros estadistas 
foi madrasta. Jamais antevemos soluçào pacifica e a 
contenta de todos. 

Até perante o mundo inteiro seriamos alvo de ad- 
miraçào. 

ProdutOS BORGES Garantia de Qualidade 

HOLANDESES VÂO PINTAR DE 
LARANJA SÂO JOÂO DE BRAGA 

Braga - Os holandeses vâo “invadir” e Braga e 
dar um torn “laranja” as comemoraçôes do Sâo Joào 
no dia 23 de Junho, quando a selecçào das “tulipas” 
defrontar a Letônia, em jogo do Gmpo D do Europeu 
de fütebol Portugal2004. 

Quem o garante é o jomalista holandês Jaap de 
Groot, reporter do De Telegraph, que vai marcar pre- 
sença nas bancadas do novo recinto, construido num 
anfiteatro natural da antiga pedreira de granito do Mon- 
te Castro. 

“Podem contar corn pelo menos 15 mil holandeses”, 
referiu Groot, que antecipou mesmo o comportamento 
dos seus compatriotas na noite do Sâo Joào: “Se ganha- 
rem, vai ser um Carnaval, se perderem, certamente 
que vào beber para esquecer”. 

O jomalista do De Telegrah nào poupou elogios ao 
novo recinto bracarense, um dos 10 “palcos” previstos 
para o Euro2004, considerando-o um dos “estâdios 
mais fantâsticos” que viu na sua carreira. 

O recinto, que durante o Portugal2004 vai receber 
ainda o jogo Bulgâria-Dinamarca (Gmpo C), é inau- 
gurado a 30 deDezembro, corn um encontre entre o 
Sporting de Braga e os espanhôis do Celta de Vigo. 

Nesse mesmo dia é também inaugurado o novo 
Estâdio do Bessa XXI, no Porto, corn o clube “axa- 
drezado” a receber os espanhôis do Mâlaga, no encer- 
ramento das comemoraçôes do Centenârio da fim- 
daçào. 

O municipal de Braga deverâ acolher o primeiro 
jogo da Superliga portuguesa nos primeiros dias de 
Janeiro, quando a équipa da cidade dos “arcebispos” 
receber os lisboetas do Belenenses, em encontre da 
17“jomada. 

Corn capacidade para 30.000 espectadores, o novo 
recinto continua a concitar a admiraçào dos visitantes 
e hoje vol tou a ficar patente corn a visita de uma de- 
legaçào de quatre dezenas de jomalistas europeus. 
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Aquilo quç lhe fàz falta eni 
para reparaçôes rapidas e seguras» 
esta à venda em 

S 
Tel: (416) 923-6122 / 923-7128 

S. lOSÉ HOMt' HARDWARE 

Martins S.Josp 
556 Collëge St. 

Isidro S.Iosé 
Toronto, Ont. M6C !U1 

DIGA, DE SUA JUSTIÇA... 

FERNANDO M. SANTOS MORGADO 
ADVOGADO 

Tel./Fax-( 011-351)21885350 
Lisboa-Portugal 

SITUAÇÂO RELATADA: 

1 - Nuno e Maria, açorianos, casaram-se na Ilha 
Terceira. 

2 - Casados, emigram para Toronto. 
3 - Os pais de Maria faleceram em 1998. 
4 - Nuno e Maria divorciam-se em Toronto, em 

data posterior ao falecimento dos pais de Maria, isto 
é, depois de 1998. 

5 - Maria deseja fazer partilhas e Nuno, nào con- 
formado corn o divôrcio, afirma que nào quer partilhas 
e que nào assinarâ quaisquer documentas. 

DUVTOAS: 

1 ) Nuno serâ herdeiro por falecimento dos pais de 
Maria ocorrido antes do divôrcio? 

2) Poderâ Nuno evitar que Maria faça partilhas 
de bens existantes nos Açores, portanto em Portugal? 

3) Serâ necessàrio novo divôrcio nos Açores, para 
que Maria possa fazer partilhas? 

RESPOSTA: 

1 - Nuno, independentemente do regime de bens 
existante à data do seu casamento é, herdeiro por 
falecimento dos sogros, visto que o falecimento 
ocorreu em 1998 e portanto antes da data do 
divôrcio. 

2 - Nenhum cônjuge ou familiar pode evitar que 
se façam partilhas, visto que a lei portuguesa nào 
permite que alguém seja obrigado, contra a sua 
vontade, a permanecer numa situaçào em que nào 
sabe quais os bens que lhe pertencem. 

3 - A lei portuguesa, para evitar perdas de tempo 
e repetiçào de acçôes judiciais corn a mesma 
finalidade em pais estrangeiro e em Portugal, tem à 
disposiçào de todos os portugueses espalhados pelo 
mundo, um modo râpido e eficaz de resolver o 
problema. 

Nestas situaçôes sô hâ que, procurar advogado 
português para que em Portugal seja pedido, em 
qualquer dos 4 Tribunals da Relaçâo 
existentes em Lisboa, Porto, Coimbra e 
Évora uma revisâo de sentença estrangeira, 
que tem por film confirmar que o Tribunal 
Estrangeiro, neste caso o Tribunal de Toronto 

‘ aplicou o direito de acordo corn o direito 
português. 
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CAMPEONATONACIONALDAIIILIGA | PRiMElRA LIGA - CLASSIFICAÇÀOGERAL f RESI LTADOS I UGA| PRQXIMAJORNAD 

Monçâo - Valpaços 7-3 
Cabeceirense - Cerveira 1 -0 
Mirandela - Sandinenses 5-1 
Esposende - Montalegre I -0 
P. Barca - Amares 2-1 
M.Fonte - Vilaverdense 0-1 
Vianense - Rebordelo 2-1 
Joane - Ronfe 2-1 
Valenciano - Santa Maria 3-1 

SERIE ’’B’ 
Nogueirense - Famalicào 3-0 
Rio Tinto - Rebordosa 2-2 
Al. Lordelo - Oliveirense 1-0 
S. P. Cova - Canelas Gaia 2-3 
Vila Real - Lourosa 1 -1 
Ribeirào - Régna 3-0 
Pedrouços - Tirsense 3-2 
P. Brandào - Cinfàes 5 -1 
T. Moncorvo - Fiàes 1-3 

CLASSIFICAÇAO|CLASSIFICAÇAO 
•1 MONCAO 27 

2 VILAVERDENSE 26 
3 VIANENSE 26 
4 VALENCIANO 24 
5 JOANE 22 
6 MIRANDELA 21 
7 SANDINENSES 20 
8 CABECEIRENSE 18 
9STAMARIA 18 

10 VALPAÇOS 16 
IIESPOSEND 16 
12 P. BARCA 15 
13 M. FONTE 12 
14 CERVEIRA 12 
15 MONTALEGRE 9 
16 REBORDELO 8 
17 AMARES 7 
18 RONFE 6 

1 VILA REAL 
2 A. LORDELO 
3 FIAES 
4 RIBEIRAO 

26 
26 
26 
23 

5 OLIVEIRENSE 17 
6 FAMALICAO 17 

7 TIRSENSE 16 
8 T. MONCORVO 16 
9 LOUROSA 16 

10 RIO TINTO 15 
11 CANELAS 15 
12 PEDROUÇOS 15 
13 NOGUEIRENSE 14 
14 REBORDOSA 14 
15 CINFAES 13 
16 S.P. COVA 11 
17 P. BRANDAO 11 
18 REGU A 8 

J V E D Golos P 
1 FC PORTO 13 10 3 0 31-10 33 
2 SPORTING 13 9 1 3 25-15 28 
3BENFICA 13 8 3 2 25-11 27 
4SP.BRAGA 13 <7 3 3 15-12 24 
5 BOAVISTA 13 ,6 5 2 14- 7 23 
6BEIRA-MAR 12 7 2 3 21-13 23 
7MARITIMO 13 5 6 2 15-13 21 
8NACIONAL 13 6 1 6 23-16 19 
9ALVERCA 13 5 2 6 16-15 17 

10 RIO AVE 13 4 4 5 14.13 15 
IIBELENENSES 12 3 6 3 17-19 15 
12ACADEMICA 13 4 2 7 13-17 14 
13UNIAOLEIRIA 13 4 2 7 14-23 14 
14GILVICENTE 13 3 4 6 19-19 13 
15MOREIRENSE 13 3 3 7 9-19 12 
16GUIMARAES 13 2 4 7 14-20 10 
17EST.AMADORA 13 2 1 10 9-33 7 
18P.FERREIRA 13 2 0 11 5-24 6 

Arrifanense - Tourizense 1 -3 
Anadia - Cesarense 1 -0 
Mangualde-A.Beira 6-1 
S.JVer-Valecambrense 2-1 
U.Coimbra-Santacombade 2-2 
S.Lamas-Gafanha 4-0 
Arouca - Tocha 2-0 
P. Castelo - Satâo 0-0 
Milheiroense - F. Algodres 1 -2 

SERIE ”D” 
Idanhense - Fazendense 4-0 
Bidoeirense - Torres Novas 1 -3 
Almeirim - Abrantes 0-3 
Sertanense - Beneditense 0-0 
AJqueidào Serra - Sourense 2-4 
B.C.Branco-Caranguqeira 2-1 
Lourinhanense - Rio Maior I -1 
Ginâsio Alcobaça-Mirense 2-1 
Riachense - Peniche. I -0 

SEGUNDA LIGA - CLASSIHCACAGGERAL 

J V E D Golos P 
ISALGUEIROS 13 8 2 3 25-17 26 
2 ESTORIL 13 8 2 3 21-13 26 
3 VARZIM 13 8 1 4 16-12 25 
4 NAVAL 13 7 4 2 23-10 25 
5VIT.SETUBAL 13 6 5 2 26-18 23 
6PENAFIEL 13 6 3 4 22-17 21 
7 SANTA CLARA 14 5 6 3 21-15 21 
8DESP.CHAVES 14 5 5 4 15-19 20 
90VARENSE 13 5 4 4 18-16 19 
lOPORTBMONENSE 13 5 3 5 17-15 18 
IIFELGUEIRAS 13 5 2 6 12-14 17 
12FEIRENSE 13 4 4 5 15-17 16 
13MAIA 13 4 3 6 22-22 15 
14LEKOES 13 3 5 5 11-19 14 
15DESP.AVES 13 3' 2 8 17-26 11 
16U.MADEIRA 13 2 5 6 15-22 11 
17 MARCO 13 3 2 8 9-20 11 
18SP.COVILHA 13 1 2 10 8-21 5 

CLASSIFICAÇAOICLASSIFICAÇAOH 2a. Div. B- Zona Norte | 2a. Div. B- Zona Centro 

RESULTADOS I RESLLTADOS 1 TOURIZENSE 27 
2 SOCIAL LAMAS 23 
3 GAFANHA 22 

4 TOCHA 21 
5PENALVA 21 
6SAOJOAOVER 18 
7 ANADIA 17 
8 F. ALGODRES 16 
9 MILHEIROENSE 16 

10 CESARENSE 16 
11 ARRIFANENSE 16 
12.\ROUCA. 14 
13 SANTACOMBADE 14 
14 MANGUALDE 14 
15 U. COIMBRA 13 
16 SATAO 13 
17 VALECAMBRENS 12 
18 AGUIAR BEIRA 6 

1 SOURENSE 27 
2 ABRANTES 27 
3BENF1CACB 26 
4 IDANHENSE 24 
5 PENICHE 23 
6 RIACHENSE 21 
7 LOURINHANENS 20 
8 TORRES NOVAS 17 
9 RIO MAIOR 17 

10 CARANGUEJEIR 14 
11 BENEDITENSE 14 
12 FAZENDENSE 13 
13 GIN.ALCOBACA 13 
14 BIDOEIRENSE 11 
15SERTANENSE 10 
16 ALQUEIDAO 7 
17 MIRENSE 7 
18 ALMEIRIM 1 

Freamunde - Sp. Braga B 0-1 
Bragança - Lousada 1-1 
Trofense - Leça 4-0 
Lixa - Vilanovense 2-1 
Fafe - FC Porto B 2-0 
Ermesinde - Vizela 1 -1 
Sandinenses - Paredes 1 -0 
Valdevez - C.Taipas 0-0 
Pedras Rubras - Infesta 1 -0 
Folgou: Gondomar. 

Folgou: Gondomar 

Âgueda - Portomosense I -0 
Sanjoanense - U.Lamas 1 -0 
Pampilhosa - O.Hospital 1-1 
Caldas - Torreense 1-0 
Fâtima - Oliveirense 0-3 
Pombal - Alcains 4-2 
O. Bairro - AcadémicaB 1 -3 
Esmoriz - Vilaffanquense 1 -0 
Estarreja - Ac.Viseu 1 -2 
Sp.Espinho - Marinhensel 0-1 

2a. Div. B- Zona Sul I 3‘‘.LIGA - AÇORES 
RESLLTADOS ■ Resultados 

CAFE DE LTA 
SERIE "E" 

C.Lobos - BenficaB 
O Elvas - Vialonga 
Portosanten-Benavilen 1 
Sacavenens-Alcocheten 
Loures - Real 
Santana - Machico 
Montijo-Santacruzense 
Malveira - Casa Pia 1-1 
Carregado-1° Dezembro 2-2 

2-0 
0-1 
0-0 
2-1 
2-3 
2-1 
1-1 

SERIE ”F” 
Monte Trigo - E. Lagos 3-0 
J. Évora - Lus. VRSA 2-1 
Seixal - Fabril Barreiro 2-2 
D. Beja - Quarteirense 2-1 
Messinense - V.Gama 1-1 
Silves-U.Sant.Cacém 1-2 
Almansilense - Moura 1-3 
Atlético - Imortal 1 -1 
Beira-Mar - Sesimbra 0-2 

E.V.Novas - O. Moscavide 3-0 
Olhanense - R.Brava 3-0 
Lou 1 etano - Amora 3-1 
Camacha - Oriental 3-1 
Lusitânia - MaritimoB 3-2 
S. Antonio - Micaelense 0-0 
Maffa - Pinhalnovense 0-3 
Sporting B - Sintrense 2-3 
Barreirense - Farense 2-0 
Pontassolense - Odivelas 2- 

Madalena - Santiago 1 -2 
Barreiro - Praiense 1 -2 

Angrense - Velense 2-1 
Ideal - Boavista 0-1 

Santiago - Miramar 4-0 

A segunda fase disputa- 
se entre 22 de 

Fevereiro e 02 de Maio. 

CLASSIFICAÇAO|CLASSIFICAÇAO 
1 CASA PIA 27 
2 PORTOSANTENS 24 
3 SANTANA 23 
4BENFICAB 21 

5 ALCOCHETENSE 20 
6 MONTIJO 20 
7 REAL 20 

8 CAM. LOBOS 20 
9 LOURES 20 

10 MALVEIRA 16 

11 I/O DEZEMBRO 15 
12 SANTACRUZENS 15 
13 VIALONGA 14 

14 CARREGADO 14 
15ELVAS 13 
16 MACHICO 12 

17SACAVENENSE 11 
18BENAVILENSE 3 

1 ATLETICO 28 
2 VASCO GAMA 27 
3 SIEVES 26 
4 IMORTAL 22 
5 U. SANTIAGO 21 
6 DESP. BEJA 20 
7JUV.EVORA 18 
8LUSITANOVRS 18 
9 FABRIL 18 

10 BEIRA-MAR 15 
11 A-LMANSILENSE 15 
12 QUARTEIRENSE 12 
13 MESSINENSE 11 
14 SEIXAL 10 
15 MONTE TRIGO 10 
16 SESIMBRA 10 
17 MOURA 10 
18ESP.LAGOS 4 

CAFE DELTA 

Auto-Collision 

Reboque 
24 horas 

José Valentin Cipriano Vieira 
Cell: 416 588-9087 

Services de: 
Bate-Cliapa 
Pintura 
( 1 ° qualidade) com estufa 

28 Howard Park Ave. 
Tel.: 4±6-588-9087 

(no cruzamento c/a DunddS St. W. a seguir ao Jacinto’s Car Wash) Toronto 

. 07/12/2003 
Boavista - Moreirense 1-0 
Maritime - FC Porto 2-2 
Rio Ave - V.Guimarâes 1 -0 
Al verca - Académica 2-1 
Gil Vicente - Nacional 4-4 
E. Amadora - Sporting 1 -4 
Sp.Braga - U. Leiria 3-1 
P.Ferreira - Benfica 0-3 
Beira-Mar - Belenenses Hoje 

12/12/2003 
V.Guimarâes - P. Ferreira 
Académica - Rio Ave 
U. Leiria - E. Amadora 
Sporting - Boavista 
Benfica - Sp. Braga 
Nacional - Maritime 
Moreirense - Gil Vicente 
Belenenses - Alverca 
FC Porto - Beira-Mar 

RESULTADOS 11 UGA ■ PROXIMAJORNADA' 
07/12/2002 

Santa Clara - D, Aves 1-0 
Salgueiros - Marco 3-0 
Sp.Covi Ihà - Ovarense 1 -2 
Feirense - U.Madeira 3-3 
Felgueiras - V.Setübal 0-3 
Penafiel - Varzim 2-0 
Portimonense - D.Chaves 0-1 
Naval 1“ Maio - Leixôes 5-0 
Estoril - Maia 0-3 

12/12/2003 
V.Setübal - Salgueiros 
Maia - Felgueiras 
Varzim - Santa Clara 
Desp.haves - Penafiel 
Leixôes - Feirense 
Ovarense - Naval 1° Maio 
Marco - Sp.Covilhà 
DespAves - Estoril 
U. Madeira - Portimonense 

CLASSIFICAÇAO 
2a. Div. B - Zona Norte 

1 DRAGôES SAND 34 
2 GONDOMAR 34 

3 VIZELA 29 
4 FC PORTO B 28 

5 SP. BRAGA B 22 
6 INFESTA 20 

7 P. RUBRAS 19 
8 TROFENSE 18 

9 PAREDES 17 

10 LIXA 16 

11 BRAGANÇA 16 
12 FAFE 16 

13 LOUSADA 15 
14 FREAMUNDE 15 

15 VALDEVEZ 15 

16CAC.TAIPAS 13 

17 ERMESINDE 12 

18 VILANOVENSE 11 

19LECA 11 

CLASSIFICAÇAO 
2a. Div. B-Zona Centro 

1 SANJOANENS 32 
2 U. LAMAS 28 
3 TORREENSE 27 
4 SP. ESPINHO 27 

5 CALDAS 25 
6 ALCAINS 23 
7 FATIMA 23 
8 ESMORIZ 23 
9 POMBAL 21 

10 OLIVEIRENSE 20 
11 AC. VISEU 19 
12 PORTOMOSENSE 18 
13 ACADEMICA B 16 
14 AGUEDA 16 
15 OLI.BAIRRO 15 
16 VILAFRANQUEN 14 

17 ESTARREJA 13 
18 PAMPILHOSA 13 
19 OU. HOSPITAL 13 

20 MARINHENSE 8 

National 
BAKER PI^^ASTRY 

Gerência de: 
Joaquim Machado 

Aberta 7 Dias Biscoltos uerid I wid (jQ varias qualidades 

ncrixpicAC MALASSAÙAS KLuUtlIrnQ g Outras Delicias! 
[ todos os Domingos 
• Pâo Caseiro, Calabrés e Europeu 
• Pasteiaria Fina • Bolos Festivos 
para Festas familiares e outras 

S Queijos a Cames Frias... 

Para Encomendas 
Tel. (416) 536-9981 

^Sl^^Ojleg^^t^Toron^ 
CLASSIFICAÇAO 
2a. Div. B - Zona S u I 

1 OLHANENSE 36 
2 BARREIRENSE 36 

3 OL.MOSCAVIDE: 31 
4 MICAELENSE 29 
5 MARITIMO B 23 
6 CAMACHA 23 
7 MAFRA 22 
8 ODIVELAS 22 
9 V. NOVAS 22 

lOPONTASSOLENS 21 
11 LUS. AÇORES 21 
12 AMORA 21 

13RIB.BRAVA 19 
14 LOULETANO 17 

15 PINHALNOVENS 14 
16 ORIENTAL 13 

17 SPORTING B 13 
18 SINTRENSE 12 
19FARENSE 9 
20 ST.ANTONIO 9 

kiill KrariTfiüisi 

Classificaçâo 
1 OPERARIO 
2 ANGRENSE 
3 SANTIAGO 
4 MADALENA 
5 BOAVISTA 
6 PRAIENSE 
7 IDEAL 
8 VELENSE 
9 BARREIRO 

10 MIRAMAR 

22 
20 
20 
19 
18 
17 

8 
6 
6 
5 

VOICE O sen Semanàrio 

Futebol de praia 
Taça Latina - Brasil 

conquista “penta” ao 
golear Portugal 

Vitôria, Brasil- A selecçào 
brasileira de futebol de praia 
conquistou pela quinta vez 
a Taça Latina, ao golear 
Portugal por 6-0 no ùltimo 
jogo VI ediçào da compe- 
tiçào, realizada em Vitôria 
e 3°.ficou a Argentina e 4°.o 
Canada. 



De virada, Cnneiro goleia Fhininense por 5 a 2 
O Cruzeiro voltou a 

demonstrar a sua força. 
Na tarde de domingo, o 
atual campeao brasileiro 
venceu o Fluminense por 
5 a 2, de virada, no esta- 
dio do Mineirâo, em Belo 
Horizonte, e chegou in- 
crivel marca de 97 pontos 
ganhos. 

Enquanto os mineiros 
nâo param de comemo- 
rar a boa fase, a situaçâo 
do Fluminense continua 
complicada. Os cariocas 
permaneceram com 49 
pontos. 

Ojogo 
Apesar de estar garan- 

tido como atual campeao 
brasileiro, o Cruzeiro en- 
trou em campo disposto a 
somar très pontos diante 
de sua torcida. Aos 8min, 
depuis de cruzamento da 
direita, Wendell cabece- 
ou forte, mas o goleiro 
Kléber defendeu. 

No lance seguinte, Mau- 
rinbo cruzou da direita 
para a grande area e 
Marcio Nobre, na frente 
do gol, sem marcaçâo, 
cbutou para fora. 

Mas foi o Fluminense 
quern abriu o placar pri- 

meiro. Aos 25min, 
Ro-dolfo cobrou falta 
com violência, rastei- 
ra, da entrada da 
area, e a bola passou 
entre as pernas do 
goleiro Gomes, que 
falbou no lance. 

O Cruzeiro quase 
empatou aos 25min, 
quando Cris apro- 
veitou bola alçada na 
area e cabeceou. A 
zaga carioca afastou 
o perigo em cima da 
linba. Aos 33min, 
Alex cobrou falta da 
entrada da area e a 
bola passou perto da 
trave direita do gol do tri- 
color carioca. 

Aos 39min, Esquerdi- 
nha cbutou da entrada da 
area e Gomes fez a defe- 
sa. No lance se-guinte, 
Marcâo dominou bola no 
peito, na entrada da area, 
e cbutou por cima do gol. 

Alex, aos 44 min, 
cobrou falta da entrada 
da area, mas o goleiro 
Kléber se esticou e fez a 
defesa no ângulo direito. 
Um mi-nuto depuis, Ma- 
rcio Nobre aproveitou 
cobrança de escanteio da 
esquerda, mas cabeceou 

por cima do gol. 
Para o segundo tempo, 

o técnico Wanderley Lu- 
xemburgo fez dua alter- 
açôes. Zinbo entrou no 
lugar de Wendell e Felipe 
Melo substituiu a Au- 
guste Recife. E deu certo. 
O time ganhou mais mo- 
bilidade e logo aos 4min, 
Motta recebeu cruza- 
mento da direita de 
Maurinho e colocou o pé 
no meio do caminbo para 
deixar tudo igual no mar- 
cador. 

E nâo demorou muito 
para o campeao brasi- 

leiro virar a parti- 
da. Alex, aos 17 
min, recebeu bola 
dentro da grande 
area, fez o giro e 
encobriu Kléber: 
um golaço. 

Aos 26min, Mar- 
cio Nobre recebeu 
cruzamento rastei- 
ro da esquerda e se 
adiantou à defesa 
para fazer o ter- 
ceiro gol dos cru- 
zeirenses. 

Os mineiros ain- 
da marcaram o 
quarto aos 33min. 
Alex, novamente, 

recebeu na entrada da 
area e cbutou forte. A 
bola entrou no canto 
direito do goleiro Kléber. 

Enquanto so cruzei- 
renses ainda comemora- 
vam o quarto gol, Ja-dil- 
som, aos 34min, cbutou 
de fora da area e a bola 
desviou em Cris antes de 
encobrir Gomes: 4 a 2. 

Apos jogada da es- 
querda de Leandro, aos 
44min, Zinbo fechou a 
goleada cruzeirense ao 
fazer o quinte gol dos 
mineiros. 

Maratona de jogos ameaça seleçâo brasileira sub-23 
O Brasil vai tentar uma 

vaga olimpica com um 
time extenuado. Na lista 
que sera anunciada nesta 
segunda-feira pelo técnico 
Ricardo Gomes para a 
disputa do Tomeio Pré- 
Oltopico do Chile, em Ja- 
neiro, estarâo alguns dos 
Jogadores que mais atu- 
aram no pais em 2003. 

Como praticamente 
nâo bavera tempo de des- 
canso entre o fim da atual 
temporada e a disputa por 
urn lugar em Atenas (o 
Tomeio Pré-Olimpico co- 
meça no proximo dia 7 de 
Janeiro), o desgaste dos Jo- 
gadores sera ainda maior. 

A base da équipé que 
sera anunciada no Rio é 
formada por Jogadores de 
Cruzeiro e Santos, Justa- 
mente os dois times mais 
viteriosos do pais na tem- 

porada e que por isso Jog- 
aram mais. 

O caso santista é ainda 
mais delicado, Ja que o 
clube fez a final do Bra- 
sileiro do ano passado, o 
que encurtou as férias do 
elenco. Cinco Jogadores 
santistas devem ser cha- 
mados amanhâ por Ri- 
cardo Gomes -Alex, Paulo 
Almeida, Elano, Diego e 
Robinho. 

Todos disputaram pelo 
menos 60 Jogos oficias na 
temporada e abida cum- 
priram um tortuoso rotei- 
ro de viagens. 

So no México. Diego e 
Robinho estiveram très 
vezes em 2003. Uma foi 
pelo Santos, outra para 
amistoso da seleçâo princi- 
pal e mais uma para a dis- 
puta da Copa Ouro com a 
équipé sub-23. 

No Cruzeiro, o outro 
clube que vai formar a 
base da seleçâo olimpica, a 
situaçâo é parecida. O 
goleiro Gomes, provavel 
titular de Ricardo Gomes, 
tern quase 70 partidas dis- 
putadas em 2003. Além 
dele, outros très cruzei- 
renses podem aparecer na 
lista de amanhâ -o za- 
gueiro Edu Dracena, o lat- 
eral Maicon e o volante 
WendeU. 

No tomeio que sera dis- 
putado no Chile, cruzei- 
renses e santistas irâo suar 
bastante, Jâ que o time nâo 
deve mesmo contar corn 
Jogadores que atuam na 
Europa -o Milan, por 
exempte, diz que nâo vai 
liberar Kakâ. 

Assim, diminuem as 
opçôes de Ricardo Gomes, 
que Jà mostrou sua prefer- 

ència pelos Jogadores das 
duas melhores équipés do 
pais atuaimente. 

Emendando 
Além dos atletas de 

Cruzeiro e Santos, outros 
dos provâveis escolhidos 
pete treinador irâo chegar 
no Chüe apos uma yer- 
dadeira maratona. É o 
caso, por exempte, do ata- 
cante Nilmar. 

O Jogador do Inter esta 
hoje nos Emirados Arabes 
disputando o Mundial 
sub-20. Se chamado tam- 
bém para a équipé sub-23, 
ira emendar essa com- 
petiçâo corn os treinos 
para o Pré-OlimpicO, que 
devem começar logo apos 
o fim do Brasileiro, no 
proximo domingo -bavera 
uma paralisaçâo para as 
festas de final de ano. 

Governo ameaça 
nacionalizar produçâo 
de remédie da Roche 

O Brasil prétende ain- 
da neste mès fazer o licen- 
ciamento compulsôrio do 
remédio Nelfinavir, usado 
no tratamento de aids, se 
o laboratôrio Roche con- 
tinuar inflexivel na redu- 
çâo de preço. A empresa 
ofereceu desconto entre 
5% e 9% contra os 30% 
defendidos pelo Brasil. 
"As negociaçôes corn a 
Roche chegaram a um 
limite", afirmou o minis- 
tro da Saüde, Humberto 
Costa. 

Agora, os Ministérios 
do Desenvolvimento, In- 
düstria e Comércio, Saû- 
de e Relaçôes Exteriores e 
a Casa Civil começarâo a 
discutir as providèncias 
para o bcenciamento. A 
medida permite a naci- 
onalizaçâo da produçâo, 
mas sem quebra de 
patente, Jâ que o fabri- 
cante recebe royalties. 

A decisâo conta corn o 
apoio do diretor-geral da 
Organizaçâo Mundial de 
Saûde (OMS), Jong Wo- 
ok-Lee, que participou, 
em Brasilia, do Seminârio 
Internacional de Saûde. 
Wook-Lee lembrou que a 
Organizaçâo Mundial de 
Comércio (OMC) Jâ en- 
tendeu que os paises po- 
dem privilegiar a saûde 
pûblica em detrimento de 
aspectos comerciais. "O 
bcenciamento compul- 
sorio estâ em sintonia corn 
o acordo corn a OMC de 
garantir preços acessiveis 
para remédios de aids". O 
ex-ministro da Saûde José 
Serra teve participaçâo 
decisiva na reuniâo da 
OMC em Doha para que 
os paises chegassem a este 
consenso. 

O Brasil ameaçou a Ro- 
che corn quebra de pa- 
tente, ainda no governo 
Fernando Henrique Car- 
doso, mas houve acordo 
de ûltima hora. Se tivesse 
insistido na briga, o Pais 
séria obrigado a comprar 

do detentor da patente, o 
laboratôrio norte-ameri- 
cano Agoron, o genériço 
que substituiria o 
Nelfinavir. HoJe, o Pais 
estâ mais preparado. 

Em setembro, o prési- 
dente Luiz Inâcio Lula da 
Silva assinou novo décrète 
que permite a importaçâo 
de genériço de outros 
paises no caso de licença 
compulsoria de remédios 
de marca. O governo po- 
de comprar anti-retrovi- 
ral da India e da China 
até que o laboratôrio ofi- 
cial Far-Manguinhos seja 
capaz de produzir o 
genériço do Nelfinavir. 

O processo começarâ 
corn assinatura de décrète 
presidencial reconhecen- 
do a emergència nacional 
e o interesse pûbbco no 
bcenciamento do Nelfina- 
vir. O Pais produzirâ 
genéricos e pagarâ royal- 
ties. "Se a Roche nâo con- 
cordar corn o valor, o 
Institute Nacional de 
Propriedade Intelectual 
faz a arbitragem. O praxe 
é 4% da comerciabza- 
çâo", informou o coorde- 
nador do Programa de 
DST-Aids, Alexandre 
Grangeiro. 

Além da negociaçâo de 
reduçâo de preços, que 
este ano Jâ garantiu des- 
conto de 75% no Ata- 
zanavir da Bristol - lança- 
mento que serâ distribm'- 
do a partir deste mès -, o 
governo quer intensificar 
a ajuda a outros paises. 
Bobvia, El Salvador, Re- 
pûbbca Dominicana e 
Paraguai e outras dez 
naçôes passarâo a receber 
anti-retrovirais brasilei- 
ros. "A idéia é chegar a 5 
mil pessoas tratadas", 
disse Costa. 

Segundo o ministro, 
laboratôrios oficiais e dois 
particulares produzem a 
baixo custo oito genéricos 
antiaids. 

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

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

850 Colleye St. Toronto, Ont. M6H 1A2 
E-MAIL: ACADIA TRAVEUgCA.INTER.NET 
FAX: (416) 535-7658 Tel.: ( 416) 537-2643 
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H OROSCOPO 

10 

11 

12 

13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 lugar; ajuste! (ant.); prêt., de 
origem grega que exprime a 
ideia de privaçâo, separa- 
çâO; Titânio (s.q.). 11 - 
Tântalo (s.q.); o sono infantil 
(pl.); ensejo; Ôsmio (s.q.). 
12 - Adoro; furiosa; nome 
escocês. 13 - Pavimento 
feito de ladrilhos variegados; 
organiza. 
VERTICAIS: 1 - Resina de 
cedro; respeitam. 2 - Nome 
de homem; choupo. 3 - 
Gâlio (s.q.); côncavos; aque- 
les. 4 - Guarnecer corn 
abas; cada uma das regiôes 
polares. 5 - Nota musical; 
estime; équele, 6 - Fruto da 
ateira; aman j; textualmen- 
te. 7 - Sua (ant.); inter]. Deus 
te salve; bolo feito de farinha 
de arroz e azeite de coco, 
usado na Asia; décima séti- 
ma letra grega. 8 - Punhal 
usado pelos antigos roma- 

nos; aviamento. 9 - Actinio (s.q.); 
moeda da India équivalente a 
1/16 da rupia; acrescentei; 
Selénio (s.q.). 10 - Pano de arràs; 
aprendiz; antiga porcelana orien- 
tal. 11 - Negaçâo (pref.); rochedo 
(bras.); ala do exército (ant.). 12 - 
Invulgar; tubo. 13 - Artigo antigo; 
planta da fam. das grami'neas, 
utilizada na alimentaçâo; 
Molibdénio (s.q.). 14 - Fogueiras; 
rebocar. 15 - Pâo sem fermento 
(pl.); bravia. 

CARNEIRO 21/3 a 20/4 
Ini'cio de uma fase de renovaçào para 
a carreira profissional. Invista seus 
esforços de maneira mais concentrada 
e disciplina. Hà muita energia no ar, 
mas nào a desperdice. 

¥ 
TOURO 21/4 A 20/5 

Você précisa se dispor a ganhar 
dinheiro, corn base em seus talentos 
e capacidades. Nào arrisque demais, 
mas também nào deixe de tentar 
crescer por seu proprio esforço. 

É 
GEMEOS 21/5 A 20/6 

Momento em que é fundamental dar 
atençào cuidadosa à vida material'e 
financeira. Hâ muita desordem, e você 
précisa passar a cultivar alguma 
ordem neste âmbito. 

HORIZONTAIS; 1 - Bando de 
mascarades que, no Carnaval, 
pedem pelas ruas à maneira de 
cegos (pl.); peça do arado que o 
lavrador segura corn cada uma 
das mâos para o dirigir. 2 - Pron. 
pess. féminine; taberna reles; 
lâmpada (fig.). 3 - Quinhentos e 
um romanes; mulher que cria 
uma criança alheia; ti'tulo nobi- 
liârquico inglês; mim (arc.). 4 - 
Râdio (s.q.); pref. de origem lati- 
na que entra na formaçâo de 

palavras para exprimir a ideia de 
dois, duas vezes; mau cheiro 
(bras.); Sédio (s.q.); preposiçâo. 
5 - Engodo; mesquinha; rasteiro. 
6 - Ferro distendido; juntar. 7 - 
Cento e cinco romanes; nociva; 
antiga nota dd; batrâquio. 8 - 
Poema dramâtico ou li'rico origi- 
nàrio da Itâlia, cantado corn 
acompanhamento de orquestra; 
cabrito de um ano. 9 - 
Acontecimento; inchada; mé 
sorte. 10-0 mais (ant.); nesse 

CARANGUEJO 21/6 22/7 

O espirito de renovaçào tomarâ conta, 
progress!vamente, de seus projetés e 
sonhos de vida. Levante os olhos e 
procure perceber os possiveis futures 
que lhe aguardam. 

LEAO 22/7 A 22/8 
Inicio de fase de recqjhimento 
concentraçào e restauraçâo de 
condiçôes flsicas e emocionais. O 
nivel de açào tende a diminuir, e isso 
nào deve lhe preocupar 

VIRGEM 23/8 A 22/9 
A Lua Nova neste signo diz ser o 
momento para reconceber sua 
prôpria identidade. Procure dar 
expressào a aspectos e talentos de 
sua natureza, antes menos atendidos. 

BALANÇA 23/9 a 22/10 
É tempo de ter disposiçào para se livrar 

Un dos aspectos inùteis do passado. É 
momento para arriscar-se em direçào 
ao desconhecido, ao que esté além de 
seu comodismo. 

ESCORPIAO 23/10 a 21/11 
Você começa a enxergar a saida, a 
aurora de novos temposno trabalho 
e na atividade intelectual, tendendo 
a desperdiçar recursos, pensa- 
mentos e energia. 

SAGITARIO 22/11A 21/12 
A renovaçào deve começar aseiazer 
présenté em sua moradia, e no modo 
como se relaciona corn o lar e os 
familiares. Aceite mais o que a 
intuiçào lhe révéla e aponta. 

O 
CAPRICORNIO 22/12 A 19/1 

O relacionamento humano passa a 
ser o foco de sua atençào. O espirito 
ê de renovaçào das relaçôes. A 
novidade deve nascer do equilibrio 
e do ritmo no convivio entre voeês. 

AQUARIO20/1A18/2 
‘O trabalho deve se tomar a porta 
pela quai uma renovaçào gérai 
comece a acontecer. No dia de hoje. 
muito cuidado corn sentimentos 
afetivos caprichosos e insinuantes 

‘PEIXES 19/2 A 20/3 
Impuiso emocional e criativo, 
estimulante à expressào amorosa, à 
criaçâo artistica e ao inicio de 
empreaidimentos. Momento oportuno 
para relaçào corn crianças e filhos. 

416 769-2010 16 Osler Street 
(jiinro U Dupont) ToroplQ.      

SOLUCOES 
Palavras Cruzadas 
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LENDAS E MITOS E SUPERSTIÇOES 
OLOBISOMEM 

Diz a lenda que quando uma mulher tem sete filhas e o 
oitavo filho que nasce é homem, esse menino sera um 
lobisomem. Sempre pâlido e muito magro, de nariz 
arrebitado e orelhas compridas, o menino cresce como 
uma criança qualquer. Porém, logo que compléta treze 
anos, começa a viver sua triste sorte. Na primeira noite 
de terça ou sexta-feira depois do seu aniversârio, enquanto 
todos dormem, ele sai de casa, silenciosamente, e vai até 
uma encruzilhada. Ali, observado apenas por uma coruja 
e por outros bichos notumos, começa a se transformar 
em lobisomen. Seu copo se cobre de pêlos, as orelhas 
crescem, os olhos se avermelham e ele uiva como um 
lobo, pela primeira vez, para a Lua. Daquele dia em diante, 
toda terça ou sexta-feira, o lobisomem tem que cumprir 
sua corrida desesperada pelo mundo. Visita, na mesma 
noite, sete partes da Terra, sete adros de igreja, sete vilas 
e sete encruzilhadas. No caminho, espanta càes, apaga 
as luzes das casas, quebrando o silêncio da noite corn 
seus uivos horripilantes. Antes do Sol nascer, o lobisomem, 
em noites de terça ou sexta-feira, deve rezar très Ave- 
Marias para se protéger. 

Ana Alice Baptista 

ERVAS E 
S AUDE 
Camomila 

RomanaAuithemis nobilis 
Sinônimos: camomila ver- 
dadeira, camomila odorante, 
macela dourada. 
Parte usada: florPrincipais 
constituintes: antemina, 
âcido antêmico, tanino, fi- 
tosterina, ôleo essencial, 
comporto por uma mistura 
de angelato e valeratos 
britüicos e amilicos, ma- 
térias resinosas etc. 
Propriedades: estomâ- 
quico, carminative, anties- 
pasmôdico, combate ver- 
mes. 
Usado na inapetêneia, nas 
côlicas e embaraços gâs- 
tricos. 
Doses fortes: causa vô- 
mitos. 
Atençào: As informaçôes 
contidas têm carâter irifor- 
mativo e nào devem ser 
utilizadas para realizar auto- 
diagnôstico, auto-trata- 
mento ou auto-medicaçào. 
Em caso de düvidas, con- 
sulte o seu médico. 

Compilado por 
Ana Alice Baptista 

SENHORA BENEDETTA 
*Psiquica *Deita Cartas e lê a Palma da Mâq 
f Lê na palma da mâo e nas cartas. 

Conhecida da TV e da Radio. 
^ Ajuda em todos os tipos de problemas: 

• Amor «Casamento «Separaçâ© 
•Negôcios «Saude •Depressâo : 
•Decisôes familiares •Alcoolisme 

Dotada por Deus para ajudar os outros. Resultados garantidos. 
'7^ 

625 Sheppard Ave. W. na Bathurst Fala Portufluês 

41 6 638-0582 

QUER SABER... 
* - o tecido cartilaginoso, 
que forma o nariz e as 
orelhas, nào deixa de 
crescer nem mesmo quan- 
do o individuo torna-se 
adulte. 
Dai porque o nariz e as 
orelhas de um idoso sào 
maiores do que quando era 
jovem. 
A face também encolhe 
porque os mùsculos da 
mastigaçào se atrofîam com 
a perda dos dentes. 

** O milho é um portento 
da natureza. Além de ser 
alimente precioso, dele se 
obtêm muitos produtos, 
desde a cola fîna, usada em 
selos e envelopes, ao ôleo 
comestivel. 
Do milho pode-se se extrair 
matéria-prima para fabricar 
tintas, tecidos, papel, su- 
bstitutes da borracha, 
sabào, alcool e até pôlvora 

M“.Carlota Monteiro 

DICASE 
TRUQUES 

Quando o puré fica muito 
aguado, basta salpicar a 
mistura corn um pouco de 
leiteempô. 
Antes de fritar a banana, 
passe-a em farinha de trigo. 
Assim ela nào fica en- 
charcada na gordura. 
Para manter a couve-flor 
branca, adicione um pouco 
de leite a âgua do eozi- 
mento. 
Uma colher (châ) de 
gelatina em pô, équivale a 
uma folha. 
Se os biscoitos gmdarem na 
assadeira, coloque-os sobre 
a chama do fogào durante 
alguns segundos. Eles 
soltarào facilmente. 
Para que o bolo nào grude 
no prato em que vai ser 

M^.Lourdes Coelho 

ONDE ESTAO AS DIFERENÇAS ? 
Estes dois desenhos parecem iguais. Na realidade, existem pelo menos 6 
diferenças entre eles. E um teste a sua capacidade de observaçào. Descubra-as 

ANUEL 
CONSELHEIRO ESPIRITUAL 
“Leitura de cartas” 
Conselheiro corn sucessos 
na Europe e Norte da América 

AJUDA: 
No amor, casamento, separaçâo, negôcio, 

saûde, depressâo, decisôes familiares, 
alcoolisme 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 3.00 pm. 

425 ROGERS RD 
TORONTO ONT. 

416 

654-9133 
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PREÇ0S ESPECIAiS PARA PORTUGAL BRASIL E QUALQUER OUTRO DESTINO 
Aproveite e faça agora a sua resen a para o VERÂO em PORTUGAL 

• Financiamos a vossa viagem 

Sempre ao Vosso Dispor Com o Melhor Serviço 

• Services Consulares • Income Tax 

1344 Dundas St. West - Toronto 
(2 biocos w da Dovercourt) Telefone 416 516-8336 

MADEIRA EMIGRANTE 
Preço médio da eneraia electrica baixa em 2004. na Madeira. 4.6% 

Hotéis vâo pagar menos 14% 
O preço da electricidade vai baixar, para a Hotelaria, cerca de 14%, no prox- 
imo ano. As reduçôes vâo ainda beneficiar o comércio, os restaurantes e os 
servigos em geral, para além da lluminaçào Pûblica. Os consumidores 
domésticos vâo pagar mais 2,1 %, na iinha da infiaçào, mas, mesmo assim, 
menos 3,8% do que os do continente. Isto num ano em que a RAM atingiu, 
peia primaira vez, a convergêneia tarifària dos preços da eiectricidade. 

Joâo A. Ferreira 

O preço da electricidade 
vai baixar em 2004, em 
relaçào ao ano passado, 
14,3%. Ao nivel do con- 
sumidor doméstico, ba- 
vera um aumento de 
2,1%, na linha da in- 
flaçào, mas, mesmo as- 
sim, os madeirenses vâo 
pagar menos 3,8% do que 
pagam os consumidores 
continentais, o présidente 
do conselho de adminis- 
traçào da Electricidade 
da Madeira. 
Rui Rebelo destaca que o 
sector dos grandes con- 
sumidores hoteleiros, co- 
merciais e de serviços, 
que tenham posto de 
transformaçào, vai bene- 
ficiar de uma reduçâo, em 
média, na ordem dos 
12,8%. Este mesmo sec- 
tor, mas nos casos das 
instalaçôes sem posto 
prôprio de transforma- 
çào, vai beneficiar de 
uma reduçâo na ordem 
dos 14,3%. Ou seja, a 
situaçào que abrange a 
grande maioria dos hotéis 
madeirenses. 
Mas, as reduçôes atingem 
ainda os clientes finais 
em Baixa Tensào Nor- 
mais corn potêneia supe- 
rior a 20,7 kVA, isto é, os 
pequenos e médios con- 
sumidores como sejam 
restaurantes, pequeno co- 
mércio e serviços. Estes 
serào beneficiados corn 
descidas, em média, de 
5,2%. 
O lider da EM recorda 
também que bavera uma 
reduçâo média de 9,5% 
no tarifârio da ilumi- 
naçào püblica, o que trarâ 
vantagens para o prôprio 
erârio pùblico e munici- 
pal. 
O nosso interlocutor as- 
sume que o preço dos 
clientes finais em Baixa 

Tensào Normais corn 
potêneia inferior a 20,7 
kVA, isto é, clientes do- 
mésticos e outros peque- 
nos consumidores, vai 
subir em média 2,1%. 
Um acréscimo em linha 
corn a infiaçào e os 
aumentos salariais espe- 
rados, nâo implicando, 
conforme realça aquele 
responsâvel, por isso, 
«um aumento do peso da 
electricidade no orça- 
mento das familias ma- 
deirenses». 
Rui Rebelo diz ser ainda 
muito importante referir 
que os clientes domésti- 
cos terào preços médios 
inferiores aos praticados 
no continente em cerca 
de 3,8%. 
Frise-se também, por ou- 
tro lado, que os consumi- 
dores industriais, por jâ 
terem assegurado a con- 
vergêneia em anos anteri- 
ores, apresentam uma 
evoluçào sensivelmente 
idêntica à do continente 
para 2004. 
Lembre-se que, corn a 
descida verificada em 
2003 de 4,4% e corn a 
reduçâo agora fixada para 
2004 de 4,6%, a Madeira 
atinge pela primeira vez a 
convergêneia total das 
tarifas de electricidade 
corn o continente, em ter- 
mes de preços médios de 
venda a clientes finais. 
Paralelamente, no conti- 
nente assiste-se a uma 
subida nominal de 2,1% 
de todos os niveis de ten- 
sào e tipo de fomecimen- 
to. Este aumento é, desta- 
ca Rui Rebelo, «igual à 
yariaçào esperada no 
Indice de Preços do Con- 
sumidor (IPC) para 2004, 
nào havendo portante, em 
termes reais, um aumento 
dos preços da electrici- 

dade». 
Aquele responsâvel enfa- 
tiza também que, na 
Madeira, «a reduçâo 
nominal do preço médio 
da energia eléctrica é de 
4,6%, o que em termes 
reais représenta uma re- 
duçâo média efectiva de 
6,7%». 
Segundo Rui Rebelo, 
«este novo tarifârio, ga- 
rante a convergêneia total 
para o continente, pro- 
move a competitividade 
econômica, baixa os cus- 
tos dos factores de produ- 
çào e dâ um sinal muito 
claro de apoio aos em- 
presârios, estimulando a 
economia, o desenvolvi- 
mento econômico e anu- 
lando as desvantagens 
competitivas résultantes 
da insularidade». 
Por outre lado, neste 
processo de convergêneia 
dos tarifârios, a EEM irâ 
receber, em 2004, cerca 
de 28,4 milhôes de euros 
de compensaçôes fman- 
ceiras, podendo, no en- 
tender do lider da empre- 
sa pûblica, «prosseguir a 
estratégia de desenvolvi- 
mento para o sector eléc- 
trico aprovada pela Vice- 
Presidência do Govemo 
Regional e contribuir pa- 
ra a revitalizaçào de um 
vaste conjunto de agentes 
econômicos, assegurando 
desta forma a continu- 
açâo do desenvolvimento 
econômico e social da 
Madeira». 
A concluir, salientou que, 
numa conjuntura extre- 
mamente dificil, foi pos- 
sivel assegurar fïnalmen- 
te a convergêneia dos ta- 
rifârios, baixando signi- 
ficativamente os preços 
de electricidade na RAM 
». 

Deputado 
Eduardo 
Moreira 

desloca-se a 
Toronto 

o deputado do Partido 
Social Democrata (PSD) 
eleito pelo Circule Fora 
da Europa, Eduardo Ne- 
ves Moreira, inicia na 
prôxima terça-feira, dia 9 
de Dezembro, uma visita 
à comunidade portugue- 
sa de Sào Paulo, Brasil, 
aproveitando a digressâo 
que o secretârio de Esta- 
do das Comunidades Por- 
tuguesas, José Cesârio, 
faz à cidade. O ponto al- 
to serâ a cerimônia de 
inauguraçâo do primeiro 
Centro Emissor de Bi- 
Ihetes de Identidade a ser 
instalado no Consulado- 
Geral de Portugal em 
Sào Paulo, no dia 10. 

O acto contarâ tam- 
bém corn a presença do 
secretârio de Estado da 
Justiça, Miguel Macedo. 
Eduardo Moreira partici- 
parâ também nos encon- 
tros que secretârio de 
Estado das Comunidades 
manterâ corn j ovens da 
comunidade luso-brasi- 
leira e corn os membros 
do Conselho das Comu- 
nidades Portugue-sas 
(CCP) da Secçào de Sào 
Paulo, assim como na 
inauguraçâo da nova se- 
de da Vivo (ligada à Por- 
tugal Telecom) em Sâo 
Paulo. 

No dia 11 de De-zem- 
bro, o deputado do PSD 
acompanha a visita de 
José Cesârio ao Hospital 
da Beneficência Portu- 
guesa, ao Lar de Idosos 
da Provedoria da Comu- 
nidade Portuguesa e ao 
Arouca Sâo Paulo Clube. 

Em seguida, o parla- 
mentar parte para To- 
ronto, onde participa, co- 
mo convidado, nas cer- 
imônias alusivas ao en- 
cerramento das comemo- 
raçôes do cinquentenârio 
do inicio da emigraçào 
oficial portuguesa para o 
Canadâ, estabelecendo 
contactes corn a comu- 
nidade deste nùcleo da 
emigraçào lusa. O re- 
gresso a Lisboa estâ pre- 
visto para o dia 15. 

* Paulo J. Rafael (paulojrafael@ig.com.br) Direto do Brasil 

Jornallsmo: vantagens e 
desvantagens de uma profissio 

O jornalista pode até nâo ganhar bem, mas con- 
quista espaça de poder e trânsito social, muito mais 
que em outras atividades. 

Numa sociedade em que a midia dita regras, o jor- 
nalista é um personagem que fascina, chega a causar 
inveja e raiva, provoca projeçôes e identifïcaçôes. O 
profissional dessa ârea às vezes é incompreendido, 
injustiçado e até perseguido por verdadeiros facinoras, 
quando nào assassinado. O jornalista pode até nào gan- 
har bem, mas conquista espaço de poder e trânsito 
social, muito mais que em outras atividades. 

Mas que tipo, de perfil a gente poderia traçar do jor- 
nalista? 

Uma vez um jornalista experiente de Sào Paulo 
falando sobre o excelente Lucas Mendes (hoje apre- 
sentador do Manhattan Connection do GNT), que aliâs 
tive a honra de encontrâ-lo no aeroporto Santos 
Dumont do Rio de Janeiro neste final de semana, disse 
0 seguinte: "um repôrter deve ser inteligente, critico, 
seguro e elegante". Hâ quem veja o jornalista apenas 
como um chato, um metido, um inconveniente e um 
pobretào deselegante. Câ, corn os meus botôes, de jor- 
nalista profissional diplomado e hâ 28 anos na ârea 
acho que a profissào é como as outras e deve ser téeni- 
ca e eticamente bem realizada. Nada mais. 

"O jomalismo pode ser uma ôtima profissào desde 
que largada a tempo", disse o escritor e jornalista 
Hemest Hemingway, aquele de "O Velho e o Mar". Hâ 
jomalistas que seguem essa frase ao pé da letra. Eu* 
mesmo conheço um, que trocou as redaçôes loucas 
pela casa. Deitado numa rede, ele passou a trabalhar 
um romance. "Nào vou ficar mais em redaçôes". Nelas 
bebe-se muito café, fuma-se demais, fala-se demais e o 
telefone nào pâra de tocar é improdutivo e neuroti- 
zante. Nào troco trabalhar em casa, na rede, de pijama, 
ouvindo mùsica, por nada desse mundo. Para mim o 
importante é gostar do que se faz. "O trabalho é mais 
do que simplesmente ganhar a vida. Trata-se de con- 
struir a nossa vida. O que voeê tem de diferente, muitas 
vezes é também aquilo que voeê possui de valioso e 
raro", escreveu Marsha Sinetar. 

J. R. Whitaker Penteado Filho completou: Quando se 
descobre o que se gosta realmente, a diferença artificial 
entre o trabalho e lazer passa a nâo ter mais significa- 
do". 

E. B. Szekly, autor de "Trabalho Criativo" observou 
que "a maioria das pessoas trabalha para sobreviver, 
algumas trabalham para adquirir fama e riqueza". Na 
minha opiniào até existem aqueles principalmente na 
imprensa que realizam um pseudo-trabalho para 
estarem ao lado dos poderosos e de suas polpudas ver- 
bas. Quando isso nâo acontece ficam loucos de raiva. E 
disparam suas metralhadoras para todos os lados. Sô 
uns poucos trabalham para expressar a verdade, dào 
voz ao povo e quer a participaçâo desse mesmo povo 
no dia-a dia da noticia. E o trabalho realizado junto à 
comunidade (jomalismo de ma e nào de redaçôes). 

É a noticia gerada pelo povo, para o povo e em bene- 
ficio deste mesmo povo. 

O jornalista deve ser ambicioso, ter idéias e nâo se 
deixar amedrontar por facinoras. Como voeê vê, caro 
leitor, ser um bom jornalista nâo é fâcil, mas a tentati- 
va vale a pena! 
* Pauk) J. Rafael é jornalista, professor universrtârio e doutorando em Ciéneias 

Politicas e Administraçâo Pûblica pela AWU- American World University of low 

PRESTIGIE O NOSSO COMÉRCIO 
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DIVERSOS 

SAMÊ 
Astrôlogo * Curandeiro 

Professor Espiritual da Guiné Bissau 
Ajuda em todos os problemas mesmo graves 

ou dificeis. 
Soluçâo coin rapidez e eficàcia. 

Amor, Negôcios, Saùde, Vicios doalcool e 
drogas, Impotência, Protecçâo de inveja e 

Mau oihado. 
Consultas e Tratamentos pessoalmente ou à 

distância (pQr carta). Fala Português, Frances, 
Espanhol, Arabe. (Veio recentemente de Portugal) 

Tel: 416-652-8173 

VENDE-SE ou TROC A-SE 
2 Armazéns legalizados 

Zona da Abôboda (Sintra) 
Vende-se ou troca-se por casa em Toronto. 
Para mais informaçôes, por favor contactar 

Tel: 416-537-4296 

VENDE-SE 
VENDE-SE - Mobüia de casa de jantar 

compléta, composta de 6 cadeiras, mesa e môvel) 
em madeira castanha. Impecâvel 

Tel. 416-535-5246 
VENDE-SE - Rendas, colchas, naperons e 
diverses trabalhos em renda. Contacte D.Maria 

Tel. 416-531-4741 

VENDE-SE W-GOLF DE 1996 
Bom estado. 4 portas. Standart. Ar condicionado. 

Alarme e CD 
Tel: 416-652-8173 

VENDE-SE Por motivos de retirada, 
mobilia de quarto, sala de jantar, mesa e 6 

cadeiras de cozinha, electrodomésticos, 
televisôes incluindo uma de 57”, DVD’s, 

videos, ferramentas,... 

Tel. 416-651-2883 
MENSAGENS 

Feliz aniversârio Tanya Raposo, te desejam as 
sempre amigas, Claudia, Sonia, Teresa e Betty 

Dia 10 é O teu dia, Ted Safranko. 
Muitas felicidades e que tudo corra ao sabor dos 

teus desejos Ana 

OFERECE-SE 
Senhoraportuguesa compratica, 

toma conta de crianças. 
Ârea da Kelle & Rogers 

Tel. 416-656-3068 

DIVERSOS 
MASSAGENS 

Por bêlas meninas atractivas e sensuais de diferentes 

nacionalidades. Tel. 416-789-7254 

bonitas senhôntas éxôticas. 
Excelentes massagens. Privado. 

Tel. 416-633-3761 

MASSAGENS 
Por bonitas meninas Marisol e Lara. Meninas exéticas, 

atractivas e sensuais 

Tel: 416-398-0358 - 416-787-4889 

GRANDE OPENING! Massagens ao corpo 
todo por bonitas raparigas. $35.00/30 min. 

1265 B Bloor 2”. Floor - Tel: 416-535-2631 

Lindas e bêlas latinas, italianas e brasileiras. 
Massagens quentes e danças sexuais. 
416-787-5851 ou 416-787-5359 

ALUGA-SE 
Apartamentos corn 1 e 2 quartos. 
Todos renovados e corn parque. 

Ârea da Dufferin & St. Clair 
Tel: 905-775-8211 

Apartamento no l^.andar c/2 quartos,sala,casa 
arrumaçào.Parque.Fogào,frig.novos.Muitolimpo.Perto 

de tudo na ârea da Keele & Lawrence 
Tel: 43L6-243-9801. (Pelxe mensagem) 

Apartamento na 2®. floor com 3 quartos. Ideal para 
rapazes. Area da Lansdowne & College 

Tel. 416-531-1676 
Apartamento privado com 2 quartos, cozinha e 

casa de banho. Ideal para rapazes. 
Area da Marguerette & College 

Tel. 416-531-1676 
10186. andar todo renovado e com cave. Tem fogào, 

frigorifico, lavandaria a garagem. 
Area da College & Lansdowne 

Tel. 416-248-8080 
Apartamento privado na V. Floor 

Apartamento privado na cave. Ambos com fogào e 
frigorifico e prontos a ocupar 

riels: 416-653-0604 ou 416-616-8944 
Apartamento grande no 2°. andar com 2 quartos, 
cozinha e casa de banho. Ar cond. Tudo incluido 

Area da Dupont & Symington 

 Tel. 416-530-4286 
BUNGALOWS alugam-se 

Diversas areas 
Chame Vieiras 

Tel. 416-520-7136 
Apartamento privado no basement, com 1 quarto, 

sala, cozinha e casa de banho. Tudo mobilado. 
Tudo incluido na area da Dufferin & Dupont 

Tel: 416-588-0798 

Apartamento privado com 3 quartos, cozinha e 
casa de banho. 

Area da Christie & Bloor 
Tel: 416-531-5656 

Apartamento com 2 quartos, cozinha e casa de 
banho.Ideal para casai ou 2 pessoas.Parque se 

necessario na Dovercourt & Dupont 

Tels: 416-654-7594 ou 416-509-2829 
Apartamento com 1 quarto,sala,cozinha e casa de 

banho. Perto dos TTC na Rogers e Caledonia 

Tel: 647-899-4694 
Apartamento com 1 sala, quarto, cozinha e casa de 

banho com estacionamento 
Area da Dufferin & Rogers 

Tel: 416-241-8040 
Flat. Ideal para senhora. Tem cozinha com fogào e 

frigorifico. Casa de Banho. Area da College e 
Grace. Perto de tudo.Telefone depois das S.oopm 

 Tel: 416-533-4659  
Apartamento no “basement” com 1 quarto, 

renovado.Perto de “street car”e parques. $600.00/ 
M com tudo incluido.Senhoras solteiras ou casais 
sossegados e nào fumadores sào bem-vindos a 

fazer aplicaçào.Tel.416-652-2763 

PRECISA-SE 
EMPREGADAS PARAPEIXARIA 

Bom ambiente e bom salàrio. 
Contacte: Sérgio 

Tel: 416-535-7523 

FRIENDLY UPSCALE SPA 
OUTSIDE OF TORONTO 

Looking for Sophisticated 18 + ladies. Earn high 
income weekly. Transportation avaliable. Call 

Hels: 416-471-4970 ou 416-471-4970 

Sales Representatives 

Atençâoü Se pensa COMPRAR ou VENDER casa 
chame por JOSÉ ou LUISA VIEIRA. 
Oferecemos Serviço BOM, RAPIDO 

EXPERIÉNCIA desde 1972 
e verâ que FAZ A ESCOLHA CERTA! 

Precisamos de casas para vender com 
uraência. Temos compradores mas faltam casas 

Chame hoie mesmo Tel: 416-520-7136 

“Linda casa” junto à Lansdowne & College -Re- 
novada, quartos ^andes, linda cozinha, 3 quartos de 
cama. Chame hoje mesmo por Vieiras 416-520-7136. 

“Casa quase nova” - Junto à Igreja de Sào Mateus 
na Rogers. Tem 7 + 3 divisôes. UM SONHO. com 4 
casas de banho, 2 cozinhas (apartamento na cave). 
Garagem para 2 carros.Chame hoje mesmo por 
Vieiras 416-520-7136. 

“Apenas $225.000.00 - Casa renovada a gosto, 
bonita e perto de escolas e TTC e com espaço para 
garagem. Chame por Vieiras 416-520-7136. 

Case renovada - Com 3 cozinhas, 3 casas de banho. 
Entradas privadas, junto à Symington & Wallace.Chame 
por Vieiras 416-520-7136. 

Apenas $199.900.00 - É o que so pedem por casa 
separada de 1 lado, de 2 pisos, com 3 quartos de cama. 
Espaço para fazer garagem .Chame por José Vieira 
416-520-7136 

VIEII^S 416-520-7136 
 Luisa Vieira ^José Vieira 

PRECISA-SE 
AJUDANTE DE PASTELEIRO 

com alguma experiencia 

TEL:416-531-2888 

JOVEM 
Para ajudar em serviços de bar 

Tel: 416-538-3197 

SECRETARY 
Looking for full time secretary with 
English and Portuguese language. 

Please call: 

Tel: 416-658-1300 

EMPREGADO DE MESA 
Com pratica para os fins de semana 

Tel: 416-538-3197 

ELECTRICISTAS LICENCIADOS 
Para instalaçôes industriais e outros serviços. 

Experiência em “PLC”e DEIVES” é necessario 
Bom ordenado e beneficios 

Tel: 905-793-1311 

EMPREGADO/A 
Em regime livre para angariar publicidade 

Boa comissâo, 
para quern nécessite de trabalhar 

Resposta para o fax n-. 

416-588-6441 

“VOICE” o Seu Semanario • 
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ANEDOTAS 

- Diga là, Joâozinho, as peles dos gatos têm 
aiguma utilidade? 
- Têm sim senhor. 
- Entâo para que servem elas? 
- Para os gatos andarem queutes. 
- Quase podia jurar que jâ vi a sua cara noutra parte! 
- Impossîvel! Eu sempre tive a cara aqui. 

- Diga-me o que é um arçaismo! 
- E uma palavra que caiu em desuso! 
- Muito bem! Dê-me agora um exemplo. 
- Barato! 
Diz um petiz para a avô: 
- É verdade que a guerra mata muitos meninos? 
- Sim! - Respondeu a avô tristemente. 
- Olha, avôzinha, se ela vier à nossa casa, tu fazes- 
Ihe um café e dâs-lhe bolos e ela jâ nâo nos mata. 

O professor tentava estimular um aluno pouco 
aplicado aos enredos da aritmética. 
- Nâo tens vergonha? Repara no Francisco, mais 
novo que tu, e jà divide tâo bem... 
- Pudera! O pai dele é comandante de divisâo! 
O arquitecto diz ao novo rico: 
- E é indispensâvel que a sua nova casa tenha um 
quarto de banho! 
- Nâo, nâo, senhor arquitecto. Ponha um banho 
completo, custe o que custar. 

Sutton Group 
Associates Realty Inc. 

an independent 
member broker 

489 College St., 
#101 - Toronto 

GROUP 

Experiência e empenh 
ao serviço do cliente 

416 926-8000 CarlosSousa ,B.A 

24h pager Sales Representative 

SE NECESSITA DE SEGURO 
FALÊ COM OS PROFISSIÔNAIS àé 

LUSO INSURANCE BROKERS LTTD. 
- A Division of Jones DesLauners Firman Insurance Broke,rs Ltd. 

; Representing most of the major insurance companies-: 

SEGUROB EM TQDOS as RAMDS 

% 
HJSO 

RESIDENCIAL- COMERCIAL - INDUSTRIAL 
CASA • AUTÔMÔVEL* MOBILIÂRIO • BARCO • NEGÔC10 
• VIDA • ACIDBNTE - DOENÇA • HIPOTECA, ETC, ETC- 

Automôvei - Condutores c/45 a 50 anos, 5% de desconto 
Autorn'ôvel - Condutores c/+ de 50 anos, 10% de desconto 
Automôvei - Teve acidentes ou multas? 
Automôyel - Esta a pagar muito?... Venha falar connosco 

Casa - Casas novas ^iequipadas com alarme - 30% de desconto 
Casa - Casas résidenciais de. uma so familia, renovadas e , 

actuaiizadas - 20% de desconto 

Se residb em' Mississauga, Oakville, Brampton; Concord, Ajax 
Richmond Hill, Pickering, Qshawa, COMPARE AS NQSSAS TABELAS 

Se é inquilino e reside nqm apartâmenîo ou “flaf'proîeja os seus bens 
com uma apôlice PÂLE'CONNOSCO , 

E 

m 
LUSO INSURANCE BROKERS LTD. 
OFERECE‘l.HE MAIS DE TRINTA SOLUÇÔES 

ANTES de RENOVAR o SEU Segùro ‘^TOTONTO.ON 
Qontacte*ï10S:^6-534-8455 (a oeste da DUfferin) 

”Uma das maiores 
provas de mediocri- 
dade é nâo saber re- 
cohhecer a superio- 
ridade dos outros." 

Jean Baptiste Say 

MUDANÇAS 
CLIMÂTICAS 

Washington - O clima 
actual é fortemente influ- 
enciado pelas actividades 
humanas e “aventuramo- 
nos no desconhecido” corn 
consequências potencial- 
mente devastadoras, ad- 
vertem peritos norte-ame- 
ricanos do clima na revista 
Science. 

Entre os efeitos das mu- 
danças induzidas pelo ho- 
mem figuram “as tempe- 
raturas à volta do globo, o 
risco acrescido de secas e 
fortes precipitaçôes, a re- 
duçào da quanti dade de 
neve e a subida do mvel do 
mar”, sustentam Thomas 
Karl e Kevin Trenberth, 
investigadores respectiva- 
mente na Administraçào 
dos Oceanos e da Atmos- 
fera (NO A A) e no Centro 
Nacional de Investigâçào 
Atmosférica norte-ame- 
ricanos. 

“As mudanças climâ- 
ticas provocadas pelo ho- 
mem vào prosseguir du- 
rante muitos séculos”, afir- 
mam estes peritos. “Aven- 
turamo-nos no desconhe- 
cido corn o clima, e as con- 
sequências que lhe estâo 
associadas podem ser de- 
vastadoras”, escrevem na 
revista Science corn data 
de 5 de Dezembro. 

Oakwood/Rogers 
Casa com 6 divisôes, 3 quartos de cama + 
apartamento na cave. Tem garagem -f 
estacionamento para 2 carros optima 
compra. $12,750. de entrada e $ 312.02 por 
semana. 

[Fernando Vilhena - 416-536-5600 

$199,000. - Jane/HWy 401 - Bungalow para renovar, todo em tijolo e separado 
c/driveway privado. Optima compra - Entrega imediata. 

Fernando Vilhena c/ts 
Um nome de confianca 

416-536-5600 
www.prenioreadvantagerealty.com 

Dufferi n/Rogers 
Bungalow em tijolo separado c/apar- 

tamento na cave, todo renovado e pronto a 
habitar, 5 divisôes no andar principal + 

driveway privado. $12,250. de entrada e 
$299.79 por semana. Entrega imediata. 

Fernando Vilhena - 416-536-5600 

Dufferin?Rogers 
Casa sqiarada c/cave e garagem. Bom 
lote, rua sossegada. Perto de tudo. 6 
divisôes 3 quartos de cama + cave tipo 
apartamento. S6 S12.995. de entrada e 
$3 i 8.02 por semana. 

Fernando Vilhena - 416-536-5600 

DufTerin/Eglinton 
Lindo bungalow, c/driveway e 

garagem. 5 divisôes + cave acabada 
lipo apartamento. Entraga imediata. 
$13,245. de entrada e $324.14 por 
semana. 

ernando Vilhena - 416-536-5600 

VENDA A SUA CASA RAPIDO E POR ROM DINHEIRO - 416-536-5 

■«apHppRilMnWjjMMMl^l 

PKimjEk" 
A 

❖ 

Pode vender a sua casa. 
* Informe-se corn Fernando Vilhena, CRB 

APROVEITE 
os JUROS BAIXOS 

& receba 
5% "Cash 

$149,000. ■ Jane/St Clair - Casa de 2 andares separada c/driveway e 
facilidade para garagem. Précisa de concertos. 

back" na 
compra de casa 
corn hipoteca. 

Exp.: 200,000 x 5%= 510,000. 

Weston/Rogers 
Casa de Portugueses - lindo bungalow 
separado, c/driveway privado. Ideal para 
começar, tem 4 divisôes + sala de recreio 
na cave e cozinha moderna. $10.500 de 
entrada e $256.95 por semana. 

Fernando Vilhena - 416-536-5600 

Dufferin/Lawrence 
Zona muito procurada. Bungalow em 

Sjolo, 5 divisôes, 3 qts. de cama, tem 
garagem e cave acabada. Esta em boas 
condiçôes. Bom preço para esta zona. 
$14.495. de entrada e $345 por semana. 

l4n^nïïo'^1Siena - 416-536-5600 

$189,900. - Jane/Weston - Casa para renovar separada, toda em tijolo - 2 
andares, lote 37,6x120 - driveway privado. 

Rogers/St. Clair 
Bungalow em tijolo - Lote 30x120, situado 
na esquina tem driveway privado e garage. 
Cave acabada tipo apartamento. $11 „995. 
de entrada e $293.55 por semana. 

Fernando Vilhena - 416-536-5600 

QUER 
TROCAR DE CASA? 

EU GARANTO A 
VENDA DA SUA... 
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DELIMA □ 
Realty Inc. 

1507 DUPONT STREET 
(Em trente do SottoBank 
na Dupont & Symington) 

Tel: 4I&402S677 
Mùhn G, DàLima 

DUPONT & SYMINGTON- $189,900.00. - 
Boa casa para comprador pela 1“ vez. A tijolo, de 2 
andares.3 grandes quartos, cozinha espaçosa. Parque. 
Perto de tudo. Somente $9.500. de entrada e pagamento 
mensal de $800.00. Melhor que viver em renda 

Dundas & Brock com cerca de $12.295.00 de 
entrada.Esta casa pode ser sua. Boa localizaçào. De 
2 andares, 4 quartos, 3 cozinhas.Cave acabada. 2 casas 
de banho e garagem dupla a blocos. VENDIDAÜ! 

Toronto West - $209.000.00 Excelente casa para 
investir. Casa muito espaçosa corn 3+2 quartos, 2 
cozinhas, 2 c/banho. Apartamento na cave corn entrada 
separada. Privado parque para 3 carros. Corn pequena 
entrada esta casa pagar-se-â por si propria. 

Toronto West - $269.900.00 - Em excelente 
localizaçào. Separado. Grande "Bungalow"com 5+2 
quartos, 2 casas de banho. Toda a cave acabada e 
corn garagem. Privado lote de terreno de 50 x 125.5 
feet. Pequena entrada de $13.500.00. Grande compra. 
Sô vendo. 

De DeLima Realty Inc. 
Um Vendedor certo para uma Decisâo certa 

J CONBO> 
FORMINOmm 

FRANK BORGES 
Cell; (4161 996-4649 

Pager (4I6| 934-2526 

125 Edilcan Drive. Concord, Ontario L4K 3S6 
Tel; (9051 738-7979 • Fax: (905) 738-9369 

Email: jane@concordconstructiongroup,ca 

Duas firmas... O mesmo bom serviço 
Toronto - Canada 

coNCimo coNCfirnr 
& DRAIN LTD. 

MANUEL AGUIAR 

125 Edilcan Dr. Concord, Ontario, L4K 3S6 

Tel: (905) 738-7979 Fax: |905) 738-5833 

FAMILY REALTY 

INDEX Ltd. 
Independent Member Broker 
333 Symington Ave. 
Suite 203 - Toronto 

Carlos Amaral 
Broker 

416 537-1200 
$6,500. de entrada e $ 695.00 por mês. Apartamento de 2 quartos 
de dormir, salas de estar e jantar, cozinha espaçosa, 
electrodomesticos. Estacionamento para carro. Prédio excelente e 
muito mais - Melhor que pagar renda. 

St. Clair &Keele 
Linda casa, separada de 1 lado, toda em tijolo, 2 andares, cozinha 
espaçosa, soalhos em madeira e cerâmica. 3 quartos de dormir, 
cave acabada, garagem. Perto de todas as conveniências e 
transporte. 

Caledonia & Rogers 
Casa separada dos dois lados, toda em brick, 3 quartos separados, 3 
cozinhas, 3 qts. de banho completos, estrada privada, garagem dupla e 
laundry separada. Perto de tudo e de transportes. Excelente investimento. 
Viva numa “uinfe alugue as outras 2. Viva muito economicamente 

Chamejâ 416-537-1200 

APARTAMENTO Condo NOVO, NOVO ■ 

So a um! Pedem s6 $144,900.1 quarto de 

cama com Sala de ester e cozinha grande. 
Walk-up para ou jardem. Estacionamento 
para um carro. Ideal local, Caledonia e 

Davenport. Induido 5 Electricodo-mesticos 

todo novos. Chame a Paula hoje s6 a este! 
416-986-2593 
Tambem temos Apart, c/2 quartos de cama. 

Preço Novo - $174,900 
Apartamento corn 2 -M Quartos de 

cama Na area Lawrence/Scarlett. 
Todo modemo corn soalhos de 

ceramica e parquet. Muitas 
janelas, O prédio e um luxo. 

Chame a Paula hoje, e venha 
ver. 416-986-2593 

S6 pedem - $329,900 
Casa toda separada corn 4 quartos de 
cama. 3 cozinhas grandes, e duas 
casas de banho. Cave acabada com 
entrada separada. Garagem e 
driveway. Lote 21.92 x 120 feet. 
Ideal area^^Dufferin/St.Clair. 
Chame a Paula hoje venha ver. 

416-986-2593 

_TOHK_^000_realt^JnÇj_n 

PREÇO NOVO-$359,900 
Casa LINDA toda separada em tijolo. 
E um SONHO, corn 3 quartos de cama, 
Sala de jantar.Sala de estar e Sala de 
lamilia. So Tem 1 ano Aprox, 2000 sq.ft. 
Dupla garagem e muito mais. Nâo val durar. 
chame a Paula hoje mesmo. 

416-986-2593. ^ ABOVE 
W THE 

- T. 416-743-2000 » ctpnwn 

i.SrtAXOiaM . 

HomeLife/Cimerman 
Real Estate Ltd. 
909 Bloor St. W. 
Toronto, Ontario 

416 534-1124 Ted Constâncio 
Sales Representative 

Rogers & Caledonia 
Propriedade sôlida, separada, corn estabelecimento de mercearia 
e miudezas a operar a mais de 40 anos, presentemente alugado 
contracto acaba em Maio/04 e um apartamento de 2 quartos de 
cama no 2 piso. Ideal para esposa corn conhecimento do ramo e 
que O marido possa ajudar nas horas vagas. Uma verdadeira mina 
para O casai ideal. Pedem $269,000. 

Condominio de 2 quartos de cama. 
E_ marquise que pode ser usada como 3 quarto, soalhos de 

parquet, varanda aberta em prédio asseado e corn bom ambiente. 

Em Mississauga 
Bungalow de 3 quartos de cama, cave acabada, garagem etc. 

Eapaçoso e em ôptimas condiçôes. 

TED COIMSTAMCIO 416-534-1124 
Um profissional dedicado corn 35 anos 

de experiência ao serviço da Comunidade. 

Perto da Dufferin e Eglinton Bom investimento 
Triplex corn 2 apartamentos de 2 quartos de cama e 
um de 1 quarto de cama, c/contadores separados e 
estacionamento p/4 carros. 

Nâo perça esta boa oportunidade 
Chame Lâzaro Ramos, 416-535-3107. 

Norte da St. 
Clair 

Bungalow impecavel, 
totalmente renovado, 
corn 3 quartos de 
cama, cozinha 
grande e moderna, 2 
casas de banho, 
basement 
profissionalmente 
acabadocom sala de 
familia, bare 
estrada separada. 

Chame 
Làzaro Ramos, 
416-535-3107 

Sô $215.000.00 Weston Rd. & St. Clair. - Casa toda em brick - separada corn 
dois apartementos. Chame Làzaro Ramos, 416-535-3107. 

Grande Oportunidade: Vende-se Sports Bar sô $55,000 
“Sports Bar” situado numa esquina, esta casa faz muito bom rendimento, 
corn possibilidades para muito mais. Se gosta deste tipo de négocie e se 

quer ser o seu “patrâo” esté é a sua oportunidade. 
Chame Làzaro Ramos, 416 535-3107 



Vivenda em Portugal 

petto de Torres Novas. 
Excelente Rés-do-châo para qualquer 

Upo de negôdo. 3 quartos, cozinha, sala 
de jantar, sala de estar, 2 casas de 

banho. Grande salao. Lote 80 m trente. 

Carlos O. Ferreira 

ST CLAIR/DUFFERIN 

Separada em brick corn 3 quartos de 

cama, sala corn lareira, cozinha 

espacosa, 2 casa de banho, Jacuzzi, 

central ar, PARKING para 2 CARROS. 

Chame Ana Marques. 

$214,900- 
Casa separada de 2 andares renovada 

corn 2+1 quartos de cama, 2 casa de 

banho e grande cozinha corn porta saida 

para o patio. 

25 ACRES 
Vende-se terreno situado na 

cidade de BROCK, ONTARIO. 

Para mais informçôes chame 

LUIS MANUEL GANHÂO 

3 ACRES 

$ 35,900 - Corn 3 quartos de cama. 

cozinha, casa de banho. Para mais 

informaçôes chame 

JOSÉ (Joe) GANHÂO EDUINO (Ed) SILVA 
LUIS MANUEL GANHÂO 

This is not meant to solicit agency contracts 

MISSISSAUGA MAVIS eEGLINTON 

Apartamento com dois quartos + urn 

cozinha sala jantar e estar, casa banho, 

varanda, virado para nascente. Excelente 

condiçâo. 

Carlos O. Ferreira 

RUTHERFORD & WESTON RD 

Carlos O. Ferreira 

$ 219,900 - DUFFERIN / ROGERS 

Excelente bungalow com 2 quartos de 

cama, cozinha moderna, soalhos em 

madeira e LANEWAY com PARKING 

para 4 CARROS 

JOSÉ (Joe) GANHÂO 

$249,900 - "DUFFERIN / ROGERS" 

Casa pronta para entra com 3 quartos de 

cama e 2 cozinhas. Entradas separadas 

Ideal para 2 familias. 

LUIS MANUEL GANHÂO 

DUFFERIN/EGLINTON 

Casa separada com 3 quartos de cama, 

2 cozinhas, 2 casas de banho, soalhos 

em madeira, entradas separadas e perto 

do TTC. LANEWAY com PARKING para 

2 CARROS.. 

JOSÉ (Joe) GANHÂO 

CITJ> 

3KOC1C 3KOCK 

GRANDE BUNGALOW 

Excelente bungalow em boas condiçôes 
com 3+2 quartos de cama, 2 casas de 
banho, 2 cozinhas, entradas separadas, e 
GREEN HOUSE. DRIVEWAY PRIVADO 
com GARAGEM em BLOCOS. 

JOSÉ (Joe) GANHÂO 

Casa perto do Canada Wonderland com 
4 quartos de cama no 2nd andar, 

cozinha, salas no rés do chao, cave 
pardalmente acabada.GARAGEM 
DUPLA E DRIVEWAY PRIVADO. 

Carlos O. Ferreira . 

WESTON RD. e ROGERS 

Unidade industrial preparada para 5 

rendeiros. Tenha o seu negôdo e receba 

rendas. Perto de todas as comodidades. 

DUFFERIN / COLLEGE 

Excelente casa todo renovado com 3+1 

quartos de cama, 3 casas de banho, e 2 co- 

zinhas. Entradas separadas e apartamen- 

to na cave. LANEWAY com DUPLA GA- 

RAGEM 

LUIS MANUEL GANHÂO 

$199,000 - ATENÇÀO RENOVADORES 

E COMPRADOR PELA PRIMERA VEZ 

Bungalow com bom lote com 2 quartos de 

cama, cozinha, e 2 casa de banho. 

Chame Ana Marques 

EDUl'NO (Ed) SILVA 

DAVENPORT/CHRISTIE 

Casa separada de 2 andares com 3 

quartos de cama, 2 casas de banho. 

GARAGEM para 1 CARRO. 

LUIS MANUEL GANHÂO 

Preco $269,900 - Bonita casa toda 
RENOVADA d 3 quartos, sala, casa de 
jantar, cozinha moderna e "SUN ROOM". 
Chao em parquet e ceramica. Cave 
acabada cl casa de banho sala. Laundry, 
cantina e saida p/ quintal. Ar condidonado 
central e muito mais para ver chame por 

ANA CRISTINA MARQUES 

BLOOR/OSSINGTON 

Casa de 3 andares com 3 Apartamentos 

perto de subway. 3 Casas de banho e 

GARAGEM para 1 CARRO. 

LUIS MANUEL GANHÂO 

Grande bungalow com 4 quartos de cama, 

2 casas de banho, 2 cozinhas, soaihos em 
madeira e cave acabada com urn 
apartamento separado. LANEWAY com 
parking para 2 carros 

LUIS MANUEL GANHÂO 

' EGLINTON PARK PLACE * 

/Apartamento todo moderno com 3 quartos 

de cama, AR CONDICIONADO, lavan- 

deria no apartamento, TTC a porta, e muito 

mais. PARKING para urn CARRO 

LUIS MANUEL GANHÂO 

$239,900 ** DUFFERIN / ROGERS ** 

Bonita casa todo renovado com 2+1 quar- 
tos de cama, cave acabada. e novo 
electricidade de 100AMPS. Entradas 
separada e GARAGEM para 1 CARRO. 
Perto de TTC. 

LUIS MANUEL GANHÂO 

DUFFERIN / ROGERS 

TRIPLEX 

No centro da cidade com 3 APAR- 

TAMENTOS, de 2 quartos, sala, cozinha, e 

casa de banho cada. UMA GARAGEM. 

Para mais informaçôes telefone para 

EDUINO fEdl SILVA 

Bungalow separada com excelente 

condiçôes para uma ou duas familias. 

GRANDE LOTE ainda com DRIVEWAY 

PRIVADO, GARAGEM para urn carro e 

PARKING para 3 carros. Perto de TTC e 

muito, muito mais. 

JOSÉ (Joe) GANHÂO 

Carlos O. Ferreira 
Sates Rep. 

CALEDONIA e ROGERS 

Bungalo com très quartos de cama, 2 

cozinhas, 2 casa de banho, cave extra 

profissinal acabada. DOUBLE 

GARAGEM. 

Carlos O. Ferreira 

ANA CRISTINA 
MARQUES, Sales Rep 

Casa de dois andares, junto a Dupont St. 

com 3 cozinhas, entrada separada para o 

segundo andar, toda em optimas 

condiçôes. PREÇO $249,900 

Chame: 

EDUl'NO (Ed) SILVA 

LUISM 
G- 

VENDE_SE^ 

NEGÔCIO 

Posto de gasoline, na 

comunidade Poiluguesa, 

com 5 bombas, garagem 

c/3 entrada de carros. 

Para mais informaçôes 

 CHAME:  
LUIS MANUEL GANHAO 

EQUALIDADE SEM IGUAL 
8 de Dezembro de 2003 

Homelife/CITY HILL CCQ J «AA 
I Realty Inc. desde 1976 416>vOO”1 OU" 

2033 Dufferin St. - Toronto 

Avaliaçôes GRÂTI 
COM»*imS e VCNDnS 

^ € Q nosso CSPCCmUDflDC 

'Para se HABILITAR a uma 

LOTARIA de $10,000 da 

^HOMELIFE chame para urn dos 

.nossos Reps, de VENDAS 
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Central Ticket 
Defence 

O 

861 COLLEGE ST., 
Toronto (junto à Ossington Ave) 

Tel. (416) 565-7821 

CONSULTAS GRATIS 
Chame: 

Ex-Sargento da Policia 
corn 29 anos de experiênda 

de Todo o tipo 
délimitas de conduçâo 

Excesso de Alcool 

Assaltos e 
Problemas Familiares 

Pequenos Furtos 

Ofensas criminais 
Quer ir aos E.U.A. 
Tem dificuidades Consulte 
por razôes criminais? 533-3939 

Limpar Registo Criminal 

ESPECIAIS SEMPRE DIFERENTES 
DE SEGUNDA A SÂBADO 

• v>c»' 

ASAS 
de galinho] 

713 Coltege St>f Tor««to (Cr6HRd<mi} Tel»! 416-535-2886 

1360 St. Clair Ave., loroato (ynsdonwei 1el.:(416| 656-3590 < 


