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ACIDENTE DE CARRO? 
Consulte um profissional 

10 Anos de Experiênciaf! 
O seguro do 
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- Reposiçâo 
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- Tratamento 
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- Baba para 
seus filhos 
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fit 
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Mârio Silva, assim como Peter Fonseca, é um deputado "nosso", mas nào podemos esquecer que ele 
foi eleito por todos os eleitores e que nào tem um mandato para representar sô os luso-canadianos. 

1%roiito Cilf 
Querem "anular" o comércio da St Clair Avenue 

Vereador Cesar Palacio ouve os comerciantes Corte a efectuar nos passeios 
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VOICE 
Infomiaçâo de Hipolecas 

Os clientes de hipoteca têm muitas opçoes de pagamento. O pagamento pode ser de cada semana, bi- 
cada semana, quinzenal, ou mensal. Estas opçoes também podem ser aceleradas de quai meio que voce 
faz um pagamento ligeiramente maior cada vez, que eleva-se a fazer um pagamento extra por ano. A 
freqüencia dos pagamentos fazem uma diferença substancial à quantia total que você paga. Corn mais 
pagamentos freqüentes é um dos meios que você pode saldar uma hipoteca mais râpido! Veja a difer- 
ença no exemplo sob usar $100.000 hipoteca em 4.95% termo 5-anos de hipotecas. 

A Freqüência Quantia 
de pagamento 

Mensal 
Semi- $578.77 
Mensal 
Bi-cada $289.39 
Semana $267.13 
Cada semana $133.57 
Bi-cada 
semana 
Acelerado $289.39 
Acelerado 
cada semana $144.70 

Amortizaçâo Total de 
Interesse 

Pago 

25.0 anos $73.628 

24.9 anos $73.277 
24.8 anos $73.250 
24.7 anos $73.084 

21.0 anos $61.753 

21.0 anos $61.616 

Hâ métodos simples a pagar para baixar a sua hipote- 
ca mais râpido. Cada uma das seguintes opçoes é pro- 
jetada ajuda-lo a construir sua eqüidade de lar mais 
râpido e poupar dinheiro a voce sobre a vida da sua 
hipoteca. Por exemplo, você pode dobra-para cima o 
seu pagamento em qualquer ou cada dia de pagamen- 
to. O pagamento de dobro-para cima é aplicado direta- 
mente contra o seu equilibrio principal de hipoteca. 
Este exemplo de uma $100,000 hipoteca em 4,95% 5- 
anos mostra como você dramaticamente pode reduzir 
a vida e custo da sua hipoteca. 

A Mensalidade Corn Uma Duplo 
Amoritizaçâo Pagamento Mensal 

de 25 Anos Cada Ano 
A hipoteca Completamente Paga 

25.0 anos 21.6 anos 
Interesse Pago $73.626 $62.564 
Poupança de Interesse 
VS. de 25 anos $0 $11.062 
O pagamento de quantia adiantado também pode ser 
usados para pagar para baixo a sua hipoteca mais 
râpido. Geralmente numa hipoteca fechada você tem 
direito a pagar adiantadamente até 10% da quantia 
original de sua hipoteca uma vez cada 12 meses. Este 
pagamento é aplicado diretamente ao principal. Um 
pagamento de quantia adiantado de $2000 anual pode 
fazer uma diferença relativamente grande no tempo 
que toma a saldar a sua hipoteca. Eis um exemplo corn 
$100,000 hipoteca em 4.95% para termo de 5 anos. 

A Mensalidade 
de 25 Anos 

A hipoteca Amoritizaçâo 

Completamente Paga 25.0 anos 
Interesse Pago $73.626 
Poupança de 

Corn $2000 pagamento 
adiantado Anual Cada 
Anode hipoteca 

16,5 anos 
$46.267 

Interesse vs. de 25 anos $0 $27.359 

David Gonçalves -Account Manager 

Tel 416-878-2146 

Taxa do Juro Setembro 4, 2004 
Open Variable 3.25% 

3 year 4.60% 
4 year 4.84% 
5 year 4.95% 
7 year 5.74% 

SATA Internacional iniciara 
em Abril voo directe regular 
Ponta Delgada - Londres 

K SATA Internacional 
vai iniciar em Abril pro- 
ximo os voos directes re- 
gulares entre Ponta Del- 
gada e Londres. As liga- 
çôes terâo periodicidade 
semanal e serao realiza- 
dos às terças-feiras em 
Airbus A320. Esta sera a 
primeira vez que os Aço- 
res terâo ligaçôes direc- 
tas com a Grâ-Bretanha, 
sendo o Aeroporto de 
Gatwick o aeroporto de 

destino. É o segundo 
maior aeroporto de Lon- 
dres e é o mais impor- 
tante do pais em termos 
de trâfego turistico. 

A nova ligaçâo aérea 
directa Londres-Ponta 
Delgada, que sera feita 
pela SATA Internacio- 
nal a partir de Abril de 
2005, é a sexta a inaugu- 
rar desde Abril de 2004 
para a Regiâo Autono- 
ma dos Açores. Este ano. 

foram também lançados 
novos voos, alguns deles 
em sistema charter oper- 
ados por companhias 
escandinavas, a partir 
de paises que nâo tin- 
ham ligaçâo aos Açores: 
Espanha (Madrid), Sui- 
ça (Zurique) e Dinamar- 
ca (Copenhaga), e foram 
reforçadas as ligaçôes jà 
existentes corn a Ale- 
manha (novos voos de 
Munique, a complemen- 
tar os de Frankfurt) e 
Noruega (voos de Sta- 
vanger, além dos de 
Oslo). Os Açores passam 
assim a ser o destino de 
13 rotas aéreas interna- 
cionais que partem da 
América do Norte e da 
Europa, o que possibilita 
uma crescente intema- 
cionalizaçâo e diversifi- 
caçâo de mercados. 

CANSKY ROOFING INC. 
Manuel Da Silva 

Porquê gastar milhares 
quando pode arranjar por centenas 

Construimos o melhor e reparamos o resto 

Tel.: 416 991-6783 - Fax:416 654-4466 

MACEDO 
Wine Grape Juice Ltd. 

30 Ossington Ave 
T. (416) 537*0416 (junto da Queen St IV.j 

Vendemo3 todo 

0 Equipamento 

para fazer 

0 SEU VINHO 

50 Caledonia -Toronto 
(entre a St. Clair W. e DavenpoP^^Jî» 

T* (416) 652-0416 
A MELHOR QUALIDADE' 
em Mostos da California 

Temos 
0 sistema 

faca 0 seu 
Proprio vinho 

connosco 

Sopa de Favas à 
Beiroa 
Ingredientes; 
2 litros de caldo de legumes 
60 grs. de arroz 
2 cenouras 
1 cebola grande 
1 kg. de favas descascadas 
1 gema de ovo 
250 grs. de toucinho entremeado 
250 grs. de presunto 
50 grs. de manteiga 

Receita: Poe-se o presunto com o 
toucinho, a cozer, em 2 litros de caldo. Juntam-se-lhes as favas limpas de peles, com as cenouras cor- 

tadas em bocadinhos, e tempere de sal. À parte, faz-se um refogado com metade da manteiga e a cebo- 

la picada. Depois, mistura-se tudo na panela e deixa-se ferver durante 1 bora, depois do que se Ihe junta 

0 arroz. A couve-flor é cozida à parte e s6 depois é que se junta à sopa, cortada em bocadinhos. Retire 

a panela do lume, e deita-se-Ihe a gema de ovo batida com manteiga. 

Durante TODA a semana 
Almoços e Jantares 

Festas em Salas Climatizadas 
com capacidade para 

.CHURRASQUEIRA 

AVEIRENSE 
Fins de semana com 

“Musica ao Vivo”! 

1184BloorSt.W. 
Toronto, Ont.( A West da Duffain) 

Tel.: 416 

38-3197 
ACEITA-SE ENCOMENDAS DE 
FRANCO na Brasa (carvao) 

e LEITÂ0 tipo “Bairrada” 

CONSULTE-NOS 
Manuel Gonçalves 

416-538-3197 

230 pessoas 
Aniversarios, 

Casamentos, Baptizados, etc 

PARA COMPRAR OU VENDER CRAME JA: 

LINO PEREIRA 
RE^I^ 

  Central corp. Realtor 
O nome que os amigos, recomendam aos amigos 1272 Dundas St. W. 

Un/70 dirmcta - 416 417-6900 “ 

Escritorio (416)530-1080 IIP«el..®lrebmt.»m 

ICasaexcelente- 

7 divisées, 3 quartos 
I^I^Rde cama, soalhos em 

madeira, cozinha 

â moderna, cave 
acabada, driveway 
privado e garagem.. 

Limpa e em excelentes condiçôes. Dundas e 
Gladstone 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

r n Simplesmente 

jfMjlinda- 

12 divisées, 4 quartos 
de cama, cozinha 
moderna, sala de 
recreio e lareira, cave 
acabada com 

apartamento complete, garagem e driveway privado para 
6 carros. Dixie e Bovaird em Brampton 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

More e arrende 

9 divisées, 4 quartos 
de cama, cave 
acabada com entrada 
separada e flat no 
segundo andar. lote 
de 20x123 pèse 
garagem. Zona da 

Dundas e Dovercourt. 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

Somente $249,900. 
L,. ÎéÉëW 4 grande e 

iÆj espaçosa 

HA-5 quartos de cama, 
BB|RE^i|Baa3fflpr*|||^^N 10 divisées, cave 

acabada, soalhos em 
parquet, 

I 2 casas de banho, 

garagem para 2 carros e excelente condiçées, more e 
arrende - Symington & Dupont 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

H Bungalow totalmente 
separado, 7 divisées, 
soalhos em parquet, 5 
quartos de cama, 
cave acabada, com 
apartamento e 
entrada separada, 

driveway privado e estacionamento p/2carros. Melhor do 
que novo. Morre e arrende 

Chame: Lino Pereira 416-530-1080 

?-mt 
Casa Linda - 
Construçâo em tijolo, 
conceito aberto - 3 
quartos de cama, 
soalhos em parquet, 
cave acabada com 
entrada separada, 2 
cozinhas, 2 casas de 

omeslicos e 
rin 
416-530-1080 

banho, aspirador central, 7 electroc 
garagemp/2 carros. College e Duffe 

Chame: Lino Pereira 

Ossington e 

Dupont, 
Totalmente 
renovada, 2 
cozinhas, 2 casas 
de banho, soalhos 
em madeira e 2 
apartamentos. Junto 

amende ou entâo 

416-530-1080 

a toadas as comodidades. More 
investimento. 

Chame: Lino Pereira 

J j I I IMk. \ 
Apenas $259,900. - 
9 divisées, 5 quartos 
de cama, 2 cozinhas, 
cave acabada, 
garagem para 2 carros 
e flat alugado por 
$800.00 por mes. 

to. Davenport & 

416-530-1080 

More e amende ou entâo investimer 
Symington 

Chame: Lino Pereira 

t 
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0 NOSSO DEPUTADO 
Mario Silva, assim como Peter Fonseca, é um deputado "nosso", mas nào podemos esquecer que ele 

foi eleito por todos os eleitores e que nào tem um mandato para representar sô os iuso-canadianos. 

Dep Mario Silva corn Embaixador de Portugal. 

Realizou-se no dia 7 de 
Setembro, a tomada de 
posse do luso-canadiano 
Mario Silva, como deputa- 
do do Parlamento do Ca- 
nada. Este é sem dùvida 
um facto histôrico para a 
comunidade portuguesa 
deste pais. Mais um dos 
nossos consegue obter uma 
posiçâo de poder e presti- 
gio no Canada e pela pri- 
meira vez um luso-canadi- 
ano tem um lugar no 
corpo legislativo de toda a 
naçâo. 

A cerimônia estiveram 
présentes cerca de 150 por- 
tugueses, vindos de varias 
partes do pais, como Ota- 
va, Montreal, Kingston e 
especialmente Toronto, que 
sem dùvida enviou a 
maior delegaçâo. 

Entre os participantes, 
vimos "os suspeitos do cos- 
tume", aqueles que ja hâ 
muitos anos procuram 
apoiar tudo o que leva ao 
progressa da comunidade, 
e O que é bastante positiva 
muita gente nova, uma 
garantia de que quando a 
geraçâo que até agora tem 
estado envolvida nas acti- 
vidades comunitarias se retirar, bavera 
quem continue a assegurar a presença 
portuguesa no Canada. Também estiver- 
am présentes o embaixador de Portugal 
no Canada o Dr. Silveira Carvalho, o 
Consul Gérai em Toronto e Manitoba Dr. 
Artur de Magalhâes e mais algumas 
entidades que nâo tive oportunidade de 
identificar. 

Pepois da cerimônia, houve uma bre- 
ve visita ao edifïcio do Parlamento em 
que o excelente cicerone foi um jovem 
luso-canadiano, que nos expUcou tudo 
em inglês e na bngua de Camôes, que ele 
fala muito razoâvelmente. Enfim um 
facto simbolico, que no dia em que o 
primeiro português teve assento no 
Parlamento o guia da visita foi um jovem 
luso-canadiano. 

Seguiu-se uma recepçâo na Embaixa- 
da Portuguesa, oferecida pelo Sr. 
Embaixador Dr. Silveira Carvalho, que 
mais uma vez demonstrou o seu inter- 
esse no progresso da comunidade e na 
ascençâo dos luso-canadianos às posi- 
çôes de destaque neste pais. 

Nâo irei mencionar o nome dos pré- 
sentes mais conhecidos ou notaveis, nâo 
s6 porque nâo quero deixar ninguém de 
parte, e ofender alguém mas porque nâo 
é o fîm deste artigo fazer uma descriçâo 
jomalistica do acontecimento. Tenho a 
certeza que o media luso-canadiano, ira 
dar relevo a este acontecimento histori- 
co. Ignorâ-lo, apenas poderia ser atribuf- 
da àquela maleita, que infelizmente 
existe na comunidade a que o nosso povo 
chama "dor de cotovelo". 

Assim irei mais uma vez tentar de- 
bater e se possivel esclarecer alguns pon- 
tos relacionados corn a eleiçâo dum luso- 
canadiano, para uma posiçâo no sistema 
politico que nos govema. 

AQUILO QUE MARIO 
SILVA NÀO É 

É importante que para bem de todos, 
os que o elejeram, como o resto da comu- 
nidade e até do prôprio Mario Silva, que 
saibamos quais sâo as funçôes, deveres, 
responsabilidades e poderes que o lugar 
de deputado federal tem. Ignorar esse 
factor, ira prejudicar o trabalho de Mario 
Silva o que obviamente também prejudi- 
carâ a comunidade. 

Hâ tempos ouvi um português, cujo 
fîlho foi julgado e culpado duma activi- 
dade criminosa, mas que como é cos- 
tume neste pais ainda esta à espera que o 
juiz passe a sentença, colocar grandes 
esperanças na influencia de Mario Silva, 
pois esperava que ele pedisse clemencia 
para o rapaz. 

Là lhe explique!, que nesta terra falar 
corn um juiz é um crime grave - neste 
pais nâo existe como em Portugal imu- 
nidade para o govemo ou deputados - a 
ponto que hâ uns anos um mimstro, ter 
sido demitido, apenas por mencionar o 
nome dum dos seus eleitores a um juiz 
num caso nâo criminal. 

É preciso nâo esquecer, que Mârio 
Silva como qualquer deputado ou até 
ministro tem de cumprir as leis, e por- 
tante nâo deverâo fazer-lhe pedidos ile- 

gais ou impossiveis e depuis 
dkso ainda por cima protes- 
tarem porque ele nâo os aju- 
dou. 

No sistema que nos gover- 
na, faz parte das funçôes 
dum deputado defender os 
interesses dos seus eleitores, 
0 que no caso de Mârio Silva 
sâo os residentes de Daven- 
port. 

Isto quer dizer, que o por- 
tuguês que vive do lado oeste 
da Ossington se tiver um 
problema relacionado corn o 
govemo federal deverâ falar 
corn Mârio Silva, mas o que 
vivo do lado leste terâ de 
recorrer a Tony laimo. Mui- 
tas vezes um deputado, 
quando é abordado por uma 
pessoa que vive noutro circu- 
lo eleitoral, pede ao seu cole- 
ga responsâvel por essa ârea, 
que dê uma ajuda e séria de 
esperar que Mârio Silva em 
certos casos venha a fazer 
isso. Porém é preciso, que 
nâo esqueçamos que Mârio 
Silva représenta apenas os 
eleitores da Davenport. A 
proposito os portugueses sâo 
28% dos eleitores desse circu- 
lo eleitoral, e portante nâo 
devemos esquecer que o 

nosso compatriota représenta todos os 
eleitores do seu bairro. Assim se Mârio 
Silva faltar a uma festa num clube por- 
tuguês, que fica situado fora do seu cir- 
culo de Davenport e por ter ido a uma 
festa de Chineses ou indianos do seu cir- 
culo de Davenport, nâo se ofendam 
porque, ele estâ apenas a cumprir a sua 
obrigaçâo corn os outros eleitores. Ele 
nâo é exclusivo da comunidade por- 
tuguesa. 

Vem a proposito lembrar aos nossos 
compatriotas, que tante o deputado fed- 
eral Mârio Silva como o seu colega 
provincial Peter Fonseca, nâo poderâo 
estar présentes em todos os casamentos, 
baptizados, enterros, bailes, "misses", 
procissôes, pic-nics, matanças de porco, 
festas folcloricas, semanas culturais, 
jogos de futebol, paradas, festivais, etc, 
etc que decorrem a toda a hora, na nossa 
comunidade. Em primeiro lugar, nâo é 
essa a sua missâo e em segundo ter-se- 
iam de partir aos bocadinhos, para 
estarem em todos os lugares. 

Também para visitarem, apenas uma 
vez, os quarenta e tal clubes portugueses 
da regiâo, mais as bandas, ranchos fol- 
cloricos, équipas de futebol, escolas, igre- 
jas e tantas mais organizaçôes que exis- 
tem na nossa comunidade, uma vez que 
o ano apenas tem s6 52 semanas, levari- 
am quase todo o seu mandato para irem 
a todos os lugares, aonde se reunem por- 
tugueses. Claro que uma vez que os por- 
tugueses sâo tante em Davenport, como 
em Mississauga East uma minoria no 
numéro de eleitores, serâ de esperar que' 

nos outros grupos étnicos existam tam- 
bém tantes ou mais eventos e organiza- 
çôes que na comunidade portuguesa. 
Pobres deputados se fizerem a vontade a 
certos eleitores,nâo terâo tempo para 
mais nada do que comparecer a eventos! 

Uma vez que o trabalho dos deputados 
exige bastante tempo, e noutro artigo 
poderei abordar esse assunto, é caso para 
apelar à comunidade que deixe os pobres 
deputados em paz, de forma a poderem 
desempenhar os seu cargos. Se con- 
seguirem arranjar mais um bocado de 
tempo, depois das suas tarefas e do 
tempo dedicado ao descanso e às suas 
familias, serâo benvindos às actividades 
da nossa comunidade, porém nào deve- 
mos esquecer, que eles têm funçôes mais 
sérias do que frequentar as festas que se 
dâo a toda a hora. Mais vale ser um bom 
deputado, do que mostrar a cara em 
todos os lados. 

Também vem a proposito um assunto 
jâ debatido nesta colima, Mârio Silva, no 
Parlamento Federal do Canadâ em 
Otava ou Peter Fonseca no Parlamento 
da Provmcia do Ontârio em Toronto, 
representam os eleitores dos seus cfrcu- 
los eleitorais - Davenport e Mississauga 
East - mas nâo de forma alguma os por- 
tugueses em gérai. Ninguém représenta 
a portugueses deste pais, até porque ele 
nâo existem legalmente como tal, no 
Canadâ. Nesta pais nâo hâ ingleses, 
franceses, portugueses ou Chineses, 
somos todos canadianos ou pelo menos 
imigrantes. Se olharem para o vosso pas- 
saporte, verâo que somos apenas 
cidadâos deste pais, e que cada um de 
nos tem um vote igual aos dos outros 
canadianos. O nosso chefe de Estado a 
Sra. Clarkson nasceu na China e o min- 
istro da saûde do C^adâ, o Sr. Ujjal 
Dosanjh, nasceu na India, mas ambos 
sâo, apenas canadianos. Qualquer politi- 
co, que desse a entender que estava a 
defender os interesses do seu grupo étni- 
co, em detrimento dos outros habitantes 
deste pais séria atacado pela média, afas- 
tado do seu partido e perderia qualquer 
funçâo que desempenhasse. 

Desta maneira é importante que nào 
tentemos impor a Mârio Silva e Peter 
Fonseca ou qualquer outro luso-canadi- 
ano eleito, uma funçâo que nâo pode 
desempenhar - a de representar os por- 
tugueses. Aliâs o ûnico représentante dos 
portugueses no Canadâ é o Sr. Embai- 
xador de Portugal, e esse mesmo sô rep- 
résenta o govemo português e os que lâ 
estào em Portugal. 

Pedir aos deputados luso-canadianos, 
aquilo que nâo podem dar, sô serve para 
fazer o seu trabalho mais difïcil, criar um 
mau ambiente e prejudicâ-los, a ao fazê- 
lo estamos a prejudicar a nossa comu- 
nidade. 

A propôsito, é importante lembrar que 
neste pais corn um sistema federal, as 
responsabilidades de govemo estâo divi- 
didas entre o Govemo Federal dirigido 
por Paul Martin e o Parlamento Federal 

Continua na Pag. 12 
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Pelicarpo 
Continuaçâo da semana oassada. 

“Se formos por ai, nunca mais chegamos a casa. 
Andem mas é comigo!” 

O Pelicarpo nâo se mexeu, e ficou de braços cruza- 
dos com uma ma cara. O Josué ainda persistiu para 
ele ir atràs dele mas o Pelicarpo nâo quis ir. O Josué 
também olhou para o Bartolomeu e disse para ele ir 
corn ele mas o Bartolomeu quis ficar corn o 
Pelicarpo. O instinto dele disse-lhe que o Pelicarpo 
estava certo. 

O Josué jâ estava chateado, e entâo levantou as 
mâos para o ar, dado como derrotado e segui para a 
frente, deixando os dois atràs e sozinhos. Enquanto 
vinha-se embora deixou um aviso alarmante e 
medonho: 

“Cuidado corn os fantasmas que andam por ai de 
noite...” 

Foi somente por maldade que ele disse isso. O 
Josué estava aborrecido corn os irmâos por nâo 
quererem ir corn ele, e entâo quis assustar os dois. 
No fundo ele nâo queria que nada de mau aconte- 
cesse a eles, também arrependeu-se de ter dito o que 
disse. ‘Era claro que nâo existia fantasmas. Ele 
inventou isso.’- pensou o Josué. O pior é que ele nâo 
podia imaginar o tipo de noite que os irmâos iam 
passar, por causa das palavras dele. Ele ainda virou 
para trâs para ver se encontrava os irmâos, s6 que 
nâo os viu. Também queria pedir desculpa. 

O Josué nem sequer imaginava o que estava para 
acontecer aos irmâos. Se ele pudesse adivinhar o que 
as palavras dele ia-lhes trazer, ele nâo tinha inventa- 
do aquela histôria dos fantasmas. Ora, o mais que 
ele agora podia fazer era ir à procura do Pelicarpo e 
do Bartolomeu. Era o menos que ele podia fazer, 
para recompensar a teimosia dele contra eles. Ele 
tinha que os encontrar, porque nâo queria que a mâe 
ficasse preocupada. Também nâo queria ver a mâe 
zangada, se nâo ainda ia levar uma boa sova. 

Enquanto o Josué procurava o Pelicarpo e o 
Bartolomeu, os dois jâ estavam bem longe dele. 
Tinham entrado num sitio medonho e escuro do pin- 
hal. Via-se bem que este sitio estava abandonado e 
que ninguém tinha là entrado a muito tempo. Os 
dois ficaram logo muito preocupados e corn medo. 
Nâo estavam a gostar muito desta situaçâo. O 
Pelicarpo viu logo que enganou-se no caminho. ‘Ou 
séria impressâo dele?’ Nâo demorou muito tempo 
para ^ver que nâo era a imaginaçâo ou impressâo 
dele que andava a enganà-lo, mas sim o bom senso 
dele... 

Enquanto passavam por este sitio os dois pen- 
saram em terem ouvisto alguém là por perto, e 
falaram em alto a pedir ajuda. S6 que ninguém 
respondeu. O que foi ainda mais estranho foi quan- 
do o Pelicarpo jurou em ter visto uma sombra de 
alguém a passar por perto deles. Como era de noite 
e via-se muito mal, nâo deu para ver muito bem o 
que é que ele viu de certeza. Enquanto os irmâos 
conversavam, para nâo pensarem muito no medo 
deles, ouviram um barulho à frente deles. Parecia 
que estavam pinheiros a cair ou que estavam a cor- 
tar pinheiros à frente deles. 

Continua na prôxima semana ... 

Sutton Group 
^scciotes Realty Inc. 

an independent 
membe broker 

489 College St. 
#101 - Toronto 

S 
GROUP 

Ëxperiência e empenhc 
ao seniço do cliente 

416 926-8000 CarlosSousa 
24h pager Sales Representative 

*ÏT VOI 

A RELIGIOSIDADE, A 
CULTURA E A DIVERSÂO 

A posiçâo de prindpio assumida 
pelos autores relativamente àque- 
las como a outras questôes sobre 
que o livro se debruça, funda- 
mentou-se em duas ûnicas preo- 
cupaçôes: O dever que nos obriga, 
como cientistas, a observarmos os 
factos, analisâ-los e interpretâ-los 
corn a maxima honestidade e corn 
a objectividade possîvel - sem 
quaisquer preocupaçôes de ordem 
politicamente correcta e o enten- 
dimento de que, como migrantes 
portugueses, em nada nos béné- 
ficia - e pode ser-nos altamente 
prejudicial - fecharmos os olhos 
para a realidade e pretendermos 
que tudo estâ bem, mesmo quando 
tal passa nâo ser o caso. A ideia 
inicial esta relacionada corn a 
celebraçâo dos cinquenta anos de 
presença portuguesa e açoreana 
no Canada, no entanto, a razào de 
fundo radica no desejo que anima 
os autores de darem um contri- 
buto, por pequeno que seja, para 
que se nâo percam as memôrias 
desse importantissimo capitula da 
Histôria de Portugal que é a 
Emigraçâo Portuguesa - e em 
particular do que constitui, indu- 
bitavelmente, o aspecto entre todos 
relevante da Histôria dos Açores: 
as Migraçôes daqueles que, vindos 
de varias pontos do globo, se 

radicaram nestas ilhas, como 
daqueles que as abandonaram 
para se fixarem em varias paises, 
muito em particular na América 
do Norte. O livro debruça-se sobre 
a segunda e nâo sobre a primeira 
geraçâo, tal facto deve-se nâo 
apenas à compléta ausência de 
estudos sobre aquela, como tam- 
bém ao papel que os jovens 
representam em termos dofuturo - 
designadamente ofuturo da lingua 
e da cultura portuguesa em terras 
do Canada. " 

Na Semana dos Baleeiros, a tuna 
da CASA DO POVO DAS RI- 
BEIRAS lançou um cd de mûsica 
regional e deu um concerto, que 
foi conduzido pela Maestrina D. 
Laurentina Sousa. O livro "REN- 
DAS DOS AÇORES " da autoria 
das Dras. Norberta Amorim e 
Teresa Perdigâo, foi lançado 
naquela semana. Aqui transcrevo 
a Carta a Silvina da responsa- 

bilidade da Dra. Teresa que reza 
assim: 

"O Céu nâo podia esperar... " 

À Senhora Silvina de S. Mateus 
Jâ nâo se ouve em S. Mateus, a 

tua voz, gasta pelo tempo que por 

TOAl'ttS, CKAS Q 
BOUMHOS 

ti passou, cansada, mas melodiosa 
e teimosa, quando o fôlego jà te 
faltava. Jâ nâo se ouve essa voz 
em S. Mateus. Mas ela lâ estâ. 
Hoje mesmo, depois de teres 
partido, passei em frente à tua ca- 
sa e senti-te, sentada na cadeira, 
onde gostavas de estar e ouvi-te 
ainda entoar o longo cantar dos 
Reis. 

Parei, até, para tornar mais real 
o que a imaginaçâo me trazia e 
viver mais intensamente as re- 
cordaçôes que me deixaste. O nos- 
so tempo de convfvio foi escasso, 
mas intenso. Contaste-me a tua 
vida de criança agarrada ora à 
terra, ora ao tear. Falaste-me das 
rendas de S. Mateus e de como as 
tuas filhas, mesmo antes de irem 
para a escola tinham de fazer uma 
rosinha de amora porque o dinhei- 
ro das rendas era o ûnico que 
entrava lâ em casa. Lâ em casa e 
em muitas casas de S. Mateus. Eu 
nâo sei bem se o que tu me dei- 
xaste foram todos esses ensina- 
mentos, se a tua alegria de viver. E 
o carinho, sim o carinho corn que 
falavas de irmâos, hlhas, netos e 
bisnetos. Nessa altura , quando te 
chegavam essas recordaçôes le- 
vantavas-te da cadeira onde gos- 
tavas de te sentar e ias buscar fo- 
tografias. Nomeâva-los todos corn 
idades e tudo. Dizias-me, entâo, 
que a felicidade, o carinho, a 
ternura e o amor nâo precisam de 
luxos nem de abundâncias, pre- 
cisam sô desses laços que tu sou- 
beste cruzar ao longo da vida. Eu 
confundo a dureza da tua vida, 
corn o teu sorriso e corn as gar- 
galhadas que davas quando 
contavas estôrias que ameni- 
zavam essa rudeza, como aquela 
de terem roubado o porco jâ morto 
e do terem posto em casa do 
barbeiro, sentado e preparado 
para ser barbeado. Confundo o 
paladar do caldo de chicharros 

que me ensinaste ser o mais sabo- 
roso, corn a urgência de inventar o 
melhor para os filhos e de ser 
optimista, como sempre foste, 
apesar de me teres confessado que 
a vida também foi madrasta. Con- 
fundo a monotonia do quotidiano 
em que tinhas de fazer o bolo de 
milho, corn o prazer corn que me 
deste a receita e os conselhos para 
melhor o saborear. E tudo isto 
porque sabias falar corn ligeireza e 
sem mâgoa. Fazias-nos rir, mesmo 
quando a memôria te traia porque 
de tudo fazias brincadeira. A tua 
voz jâ nâo se ouve, mas sente-se. 
As tuas gargalhadas jâ nâo se 
ouvem, mas sentem-se quando se 
passa em à frente de tua casa. 
Ficou a tua alegria. Mas ficou 
também um lugar vazio no 
Auditôrio Municipal no dia em 
que o livro das Rendas do Pico e 
do Faial for apresentado à 
populaçâo do Pico. Tanto me 
ensinaste para que este livro viesse 
à luz do dia. Tanto! Resta-me a 
alegria de ele poder perpetuar a 
tua memôria. Resta-me ainda a 
grande alegria de sentir que o 
trabalho das mulheres de S. 
Mateus veio a ter a visibilidade 
que merecia. 

Corn afecto e gratidâo 
Teresa Perdigâo" 
Fim de transcriçâo. Mais 

palavras para quê? 

O Sidônio Bettencourt, lançou o 
dvd. "BALEEIROS EM TERRA" 
e jâ agora estejam atentos, porque 
em Toronto também se realizarâ 
brevemente o seu lançamento e 
vale a pena, porque as histôrias, as 
descriçôes e as imagens, sâo duma 
veracidade tal que nos arrebatam 
e emocionam fortemente. 

Outro livro saiu ao prelo na- 
queles dias e teve este sugestivo 
tftulo: 'POR ESTE PICO DEN- 
TRO...POR ESSES AÇORES 
FORA". Trinta e cinco capitulas 
em cento e oito pâginas trans- 
portam o leitor para paragens e 
momentos edflicos descritos corn 
magia e sensibilidade, sô possiveis 
na pessoa do seu autor. Manuel 
Azevedo. 

Esta jâ vai longa, mas muito 
ficou por escrever. Serâ para a 
prôxima? Faremos por isso. 

Até para a semana, se... 

Deus quiser! 
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Novas vacinas gratuitas protegerâo a& 
crianças no Ontario 

O govemo do Ontario ajuda as crianças a proteger-se da varicela (chicken pox) e da 
méningite meningocôcica (meningococcal meningitis), assim como ajuda as famflias 
mediante a introduçâo de tais vacinas gratuitas no programa de vacinaçâo sistemâtica. Eis 
como tudo funciona; 
• As vacinas contra a varicela e a méningite meningocôcica encontram-se agora ao dispor de 

todas as crianças do Ontario nascidas a partir de 1 de Setembro de 2003. 
• A partir de Janeiro de 2005, as crianças corn cinco anos de idade que ainda nâo tiveram a 

varicela e os individuos de todos os grupos etarios que se encontram em situaçâo de alto 
risco poderâo igualmente ser vactnados. 

• Também a partir de Janeiro de 2005, as crianças de 12 anos, os individuos dos 15 aos 19 
anos de idade e os de qualquer grupo etârio que se encontram em situaçâo de alto risco 
poderâo igualmente ser vacinados gratuitamente contra a méningite meningocôcica. 

Para obter mais informaçâo, dirija-se ao seu médico ou à repartiçâo de saûde pùbUca da sua 
area, ou ligue 1-877-234-4343 (os déficientes auditives deverâo ligar 1-800-387-5559). 
Ou visite o sitio HealthyOntario.com. 

Protecting your health. Ontario 

SANTANA LOPES E VICTOR CRUZ JUNTOS EM JANTAR-COMICIO EM PONTA DELGADA 
Mais de quatro mil pessoas 

de toda a Hha de S. Miguel 
partidparam ontem, domin- 
go, em Ponta Delgada, num 
grande jantar-comido do 
Partido Social Democrata, 
com a presença de Pedro 
Santa Lopes e Victor Cmz. 
Os Uderes nacional e regional 
do PSD interviram na aber- 
tura deste convivio de mobi- 
lizaçâo partidaria, que teve 
lugar numa tenda gigante da 
Calheta Pero de Teive. 

O grande evento de carac- 
teristicas populares que en- 
volveu a presença do novo 
primeiro-ministro de Portu- 

gal, na sua qualidade de prés- 
idente da Comissâo Politica 
Nacional do PPD/ PSD, rea- 
lizou-se por ocasiâo das Jor- 
nadas Parlamentares do 
maior pmtido português na 
Assembleia da Republica. O 
lider parlamentar, Guilherme 
Sil-va, participa igualmente 
nas très intervençôes polî- 
ticas que se encontram pre- 
vistas. 

As jomadas de trabalho do 
Gmpo Parlamentar do PSD 
na Assembleia da Repûblica 
iniciaram-se corn o jantar-co- 
nucio de domingo e decorrem 
até terça-feira em Ponta Del- 

gada, no Royal Garden Ho- 
tel, com très painéis temati- 
cos dedicados à "Situaçâo 
Econômica: Retoma e Pers- 
pectivas a Médio Prazo", "In- 
cidência da Revisâo Cons- 
titucional nas Autonomias" e 
"Articulaçâo Grupo Parla- 
mentar/Govemo". 

O painel sobre a situaçâo 
econômica programado para 
hoje, segunda-feira, pelas 10 
boras, conta corn as inter- 
vençôes de Alvaro Barreto, 
Ministro de Estado, das Acti- 
vidades Econômicas e do 
Trabalho; Nogueira Leite, 
professor universitario; Car- 

los Costa Neves, Ministro da 
Agricultura, Pescas e Flores- 
tas; e Miguel Frasquilho, 
vice-presidente do grupo par- 
lamentar do PSD. 

O enquadramento constitu- 
cional das autonomias re- 
gionais, que decorre hoje, a 
partir das 15h30, es-tarâ a 
cargo dos professores univer- 
sitarios Pedro Tomba e Reis 
Leite e do présidente da 3" 
Comissâo Parlamentar da 

Assembleia da RepûbUca, 
Co-reia de Jesus. 

O ûltimo painel decorre 
ainda nesta segunda-feira, ao 
final da tarde, corn as inter- 
vençôes previstas de Rui 
Gomes da Silva, Ministro dos 
Assuntos Parlamentares, e de 
Luis Mar-ques Guedes, vice- 
presidente da direcçâo dos 
deputados sociais democra- 
tas. 

A sessâo de encerramento 

das Jomadas Parlamentares 
do PSD, subordinadas ao te- 
ma genérico "Acreditar em 
Portugal, Confiar nos Por- 
tugueses", realiza-se amanhâ, 
terça-feira, pelas 10 horas, 
também no Royal Garden 
Hotel, com as intervençôes de 
Guilherme Silva, lider parla- 
mentar, e de Joâo Bosco 
Mota Amaral, Présidente da 
Assembleia da Repûblica. 

Açorianos continuam a desejar a América 

Churrasco of St. Clair 
soMos 0 CHURRASCO VEROADEIRO NO CANADA 

Para Encomendas: 658-0652 
Cerca de 30 a 40 mil açori- 

anos continuarâo à procura 
de uma vida melhor no es- 
trangeiro. So para os Es- 
tados Unidos as intençôes 
de emigraçâo rondarâo os 
25 mil, para o Canada serâo 
outros 11 mil, segundo fonte 
ligada à embaixada dos 
Estados Unidos. 

As vezes nâo chegam a 
passar de intençôes, hâ 
de-sistências pela com- 
plnddade do processo. A 
entrada nos Estados Uni- 
dos é um processo mo- 
roso e difîcil. 

Segundo o consulado 
dos norte-americano em 
Sâo Miguel, tem havido 
uma grande reduçâo do 
nûmero de açorianos que 
vâo para os Estados Unidos 
nos ùltimos anos. 

No ano passado foram 
concedidos vistos a apenas 
74 pessoas da Regiâo. 

Os açorianos que preten- 
dem deixar a Regiâo che- 
gam a ficar até 11 anos à 
espera de lun visto no caso 
de petiçâo de irmâo para 
irmâo. 

As grandes demoras verifi- 
cam-se nos processos por la- 
ços familiares nâo imediatos 

e devem-se à grande procu- 
ra a nivel mimdial e à baixa 
oferta anual de vistos dispo- 
niveis. 

Os vistos de residência nos 
Estados Unidos para famil- 
iares imediatos de cidadâos 
norte-americanos - côn- 
juges, viûvos, filhos menores 
solteiros e ainda os pais de 

um cidadâo norte-ameri- 
cano maior de 21 anos -, nâo 
estâo sujeitos a quotas e sâo 
concedidos corn alguma 
celeridade. 

Mas os atribuiveis a famil- 
iares nâo imediatos estâo su- 
jeitos a mna quota anual de 
226.000 e sâo concedidos se- 
gundo um sistema de quatro 
"preferências", conforme o 
grau de parentesco, a lun ci- 
dadâo norte-americano ou a 
um residente legal. 

Os candidates colocados 
na "primeira preferência" 
sâo filhos maiores e solteiros 
de cidadâos norte-ameri- 
canos e os sexjs filhos. 

Desde 1995, a entrada de 
imigrantes nos Estados Uni- 
dos esta sujeita a um mâxi- 
mo anual de 675.000 es- 
trangeiros, dos quais 

226.000 corn base em la- 
ços familiares nâo imedi- 
atos, 140.000 por contrato 
de trabalho e 55.000 
através de um sorteio 
anual de vistos para o 
quai as inscriçôes decor- 
rem tradicionalmente du- 
rante 30 dias em Outubro- 
Novembro. 

O sonho americano tem 
conduzido, década apôs 

década, a que as gentes das 
ilhas levem a força de tra- 
balho para fora da Regiâo. 
Os dôlares e os barris en- 
cheram despensas dos que 
ficavam. Hoje sâo mais es- 
cassos e o euro tem outro 
peso. Os Açores pertencem à 
Uniâo Europeia, têm uma 
vida econômica e social 
diferente, mas muitos con- 
tinuam a querer partir. 

OGerente espera por SL TAKE-OUT 
* V2 FrangoAssadona Brasa 

* 1 Frango no Espeto 

ESPECIALIDADES 

Peru Simples ou Recheado • Pato 

ACOMPANHAMENTOS 

Saladas (Caesar & Garden) * Arroz 
Batatas Assadas • PâodeMilho 

SOBREMESAS 

Pudim Caramelo • Doces Caseiros 

SANDUICHES 

Apetitosas Sandes de Frango, Pregos, etc 

Encomendas Normals: 
se possivel, encomende corn Vi h de antecedència 

Aguardamos a sua visita 

Agradecemos a vossa 
preferência 
HORARIO 

2®s a Sâbs.- 9 am - 8:30 pm 
Domingos 9 am - 7 pm 

l 

CATE^RING 
para pequenas e grandes festas 

casamentos, baptizados, etc... 

679 St. Clair Ave W., Toronto 
Tel. : 416- 658-0652 - Fax: 4ie-558-5973 
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NOSSO DEPUTADO 
Por:Dr. Tomâs Ferreira 

continuaçào da pàgina 5 

que estâo em Otava, ao 
quai pertence Mario Silva 
e O Govemo Provincial di- 
rigido por Dalton Mc- 
Guinty, e o Parlamento do 
Ontario situado em To- 
ronto, a que pertence Pe- 
ter Fonseca. 

Imigraçâo, desemprego, 
pensôes de invalidez, defe- 
sa nacional, moeda e ju- 
ros, sâo da responsabili- 
dade do Govemo Federal 
em Otava enquanto as- 
suntos como saûde, edu- 
caçâo, "welfare" (assistên- 
cia social), pertencem ao 
govemo da provmcia do 
Ontario que como é sabido 
esta em Toronto. 

Nâo falem pois a Mario 
Silva dum assunto da 
"compensation" (WSIB) 
ou a Peter Fonseca duma 
coisa relacionada corn a 
imigraçâo. 

PORQUÊ 
COMEMORAR? 
Calculo que alguns elei- 

tores, estarâo neste mo- 
mento a pensar que se Ma- 
rio Silva nâo os vai repre- 
sentar como portugueses, 
nem resolver todos os seus 
problemas, porque estar 
contente e comemorar? 

É obvio que nem Mario 
Silva représenta os por- 
tugueses, nem Tony laimo 
représenta os italianos ou 
o ministro Dosanjh os 

indianos, os deputados 

representam todos os seus 
eleitores e apenas nas 
areas que a lei permite, 
porém aumentam o pres- 
tigio da comunidade a que 
pertencem. Nesta medida 
é importante para o pres- 
tigio da nossa comuni- 
dade, e portanto de todos 
nos, que existam luso- 
canadianos em lugares de 
destaque. Quando um 
português vence seja no 
desporto, finanças, medic- 
ina, engenharia, poUtica 
ou o que quer que seja, 
toda a nossa comunidade 
é também vencedora. Afi- 

nal, ficamos todos orgul- 
hosos e cheios de alegria 
quando a équipa de fute- 
bol das quinas chegou às 
finals do campeonato eu- 
ropeu. Porém se a vitoria 
nos campeonatos de fiite- 
bol nos colocou numa 
posiçâo de relevo na co- 
munidade deste pais, a 
obtençâo por um luso-ca- 
nadianos dum lugar de 
destaque na politica, cien- 
cia, arte, finanças e outras 
àreas, colocam-nos ainda 
mais em destaque e fazem 
corn que os outros canadi- 
anos, nos considerem 
ainda mais. Afînal nâo 
somos sô bons trabal- 
hadores e honestos, coisa 
que alias muito nos honra, 
mas também somos capa- 
zes de chegar aos lugares 
mais altos da sociedade 
canadiana. 

Um outro aspecto mui- 
to importante da eleiçâo 
de Mario Silva assim co- 
mo a de Peter Fonseca e 
tantas outras vitôrias al- 
cançadas pelos luso-cana- 
dianos, muito especial- 
mente os jovens, é aquilo 
que em inglês se chama 
serem "role models" 
(exemplos) para a nossa 
juventude e ajudâ-la a ter 
orgulho das suas raizes, 
ganhando coragem e força 
para lutar por uma posi- 
çâo de relevo no Canada. 

É preciso que os nossos 
jovens sejam incitados e 
entusiasmados pelo exem- 
plo de luso-canadianos 
como Mario Silva que fi'e- 
quentam as mesmas esco- 
las que eles e cujos pais 
vieram da mesma naçâo, 
Portugal. 

Conchiindn 
A tomada de posse de 

Mario Silva como deputa- 
do do Parlamento do Ca- 
nada, foi mais um passo 
importante dado pela nos- 
sa comunidade, no sentido 
de conseguir neste pais a 
posiçâo que deseja e me- 
rece. É no entante impor- 
tante, que estejamos infor- 
mados das fimçôes que o 
nosso compatriota vai de- 
sempenhar e que nâo lhe 
vamos exigir aquilo que 
ele nâo pode, nem deve 
dar. É uma honra tê-lo na 
posiçâo em que esta, mas 
nâo podemos esquecer que 
ele foi eleito para repre- 
sentar todos os canadi- 
anos de Davenport, sejam 
eles de origem portuguesa, 
chinesa, Indiana, inglesa 
ou qualquer outra. Mario 
Silva é "nosso" mas na 
realidade é o deputado de 
todos os eleitores, e tem 
uma fimçâo a desempen- 
har no Parlamento do 
Canada. Ele nâo é nossa 
propriedade. 

PARABÉNS 

Bento de Sâo José no passado dia llde Setem- 
bro, comemorou o seu 65° aniversârio, Voice e 
colaboradores desejam-lhe longa vida 

DmÊts 
^ÎHonda' 

"O Primeiro Concessionàrio da Honda no Canada" 

Todos os Civic’s 

2.8^ 
Financiamento 

(excpeto modelo Hybrid) 

CR-V 

Todos os modelos Accord 

o 
Odyssey 

Financiamento 
Financiamento 

2343 EGLINTON AVE. W. 
(Esquina da Eglinton corn a Caledonia) 

416 789-4101 

Contact 

Daniel Da Silva 
web site: www.daltshonda.com 
email: sales@daltshonda.com 
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ABASTEÇA - SE 
GRANDES NEGÔCIOS EM AUTOMÔVEIS. GRANDE NEGÔCIO EM GASOLINA 

O 
GASOIINA 

OiSCONTO P/LITRO 

EM 2500 L 
. COM 0 

CARTAO PREçO PREFERIOO 

EXCLUSIVO GM 

/ÜLrzT >ONT1AC 
BVUCK 

OIBffiaLET 

Canada ù 

Oferecido em 
parte pelos 
distribuidores 
da GM em 
Toronto 

BÛNUS 

1000 O 
MA COMPRA 

FINAMCIAMENTO OU LEA8IN0 

OFERTA APUCAVa A VIRTUALMENTE 
TODOS OS MOOaOS DE 2004 

O 
FiNANCIAMEIfrO 

EM PINABeiAMENTO 
OE COMEEA ATI 

60 
MESES 

Para informaçôas maia actua(izadaB,>Mta>noeam gmcanada^om, pasaa pak> sau ravandedor k>c^ Chamiat ou Pontiac.Buick.QMC, ou ligua-noe para l-SOO-QM-ORIVE 'Corn comfxa ou lease de modeios novos ou de demonstraçEo e pagam^to de K)-Qt adicionais. S0.20 suscepO\^ de taxas apEcéveis. Cartdes vàMosdesde 1 de 
CXitubro 2004, até 1 de Nov^r^o de 2007 (data de expiraçao podera ser proiongada. consuEe o revendedor para mas detahes). Qartôes v^os apenas nas gasoiineiraa da Petro Canstda, e oulros locals autorizados. nào sub^lhjiv^ por dinheiro Veicuios eiegtveis de 2005 sâo o Cavaker/SuntRe, Grîmd Am GT Coupe. Venture/Montana, Cenbjry. Saturn 
1300. Oferta rtàO(fisponivei pvaG-Vians de 2004(passageiros. carga e cutaway). S3R, Camnbas de capacktade media(inciuirtdo ^T560 Psmkar 2&3,basculantee W-Senes), Carrmhas HD(Reg/Long/Mi5t 2500 l-K}e mocMos 3500(caixa ou cabine apenas)), HUMKÆR (todos os motMos). CadiHac (todœ oe modeios), Sa^ {todos os modetœ) 
Corvette de 2005. ^Crédito st^o aos xnpostos em vigor, e serâo frrputàvets. se apkcà\«i8. aos correspondentes pagam^tos merts^ SnwtLease.preço de compra ou preço de compra a cknhetro no revendedor. Veicirios de 2005 eiegiveis sâo o Cavaker/Sunfjre. Grtmd ^ GT Coupe. Venturs/Montana, Century Oferta nâo râsponivei pera G-Vans de 
cKXMtpassageffoe, carga ou cutaway), SSR, Carrinhas de capaddade média, (induindo GMT560 Familtar 2&3 & basculante e W-Senes), Carrinhas HD(Re9/LangÆiii8t ^0(H-iD e modeios 3500(caixa aberta ou c^Mne apenas), HUMk£R(todos os modekis), Cadil8c(todos os modeios). *0% tinandamento de compra apmas com aprovaçâo de cxédto 
GMAC. Enkada mioai e /ou (roca podem 99f requeridas Con^e e W>e de 2004 elegtveis. mas corn prazo de ^naa 36 meses.O pagamenio mensal e custo do tintmciamenio vanàveia em funçâo do monianle financiado e entrada inicküAroca. Exemplo ; $10 000 a 0% APR. o pagamento mwtsal serâ de Sie6.67/S277 78 para 60/36 meses respecti- 
vamente.Custo do tmandam^rto : SO. ObrigsQâo total ; SIO.OOO. Descontos ou outros inc^trvos podem einda ester rftsponrvets sempre que os consumidores optem por urne alerta de compra a <knheiro Seiecion^o a oterta de corr^xa corn tmanciam^to, os consumidores poderâo nâo b^iefiotf de tais descontos ou mcentrvos. o poderà resuitar 
mtma taxa ^ecbva de juro mais eievada. Veicuk» eieglvms de 2005 sâo o Cavaiier/Suntae. Ot^a nâo dispcmivel nas O-Vans de 2004<|:^8sageiros, carga. e cutaway). S^, Camnhas de capaddade média<indundo GMTSôO Familiar 2&3 & basculante e W-Series). Carrinhas HO(RegA.ong4rfisi 2500HD e modeios 3500(caixa ^>efta ou cabine apenas), 
HUMM£R{tod(» 08 mocMos). CadiUadtodos os moddos). Corvette de 2005. *t$Oferiasaplicam-secomomdK»doac«modalo8novosededemon8traçâo. Encomenda por parte do ievended(x(modeioe de 2005 sa>erias) ou troca podem SOT raquOTidas- Ouai^d^e iimitada nos modeios de 2004 disponlveis. Ofertas M>i'cam-$e a dientes retalhfstas quaF 
iTicOTJos no Canada. Revendedores lèm autonomia para estipular os seus prôprios preços. Otertas por tempo ItmEado. as quais nâo podem ser combmàveis corn oukas olertas. ConsuKe o SOTJ revendedor |!«ra mais pormenores. 
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Bensaüde Turismo inaugura 
formalmente Hotel do Canal 

O Hotel do Canal é o terceiro grande investimento da 
Bensaüde Turismo nas ilhas dos Açores 

Âpesar do Hotel do 
Canal, de quatro estre- 
las, jâ estar em fun- 
cionamento desde o inî- 
cio do mês, sô na 
passada terça- 
feira foi formal- 
mente inaugura- 
do. Uma sessâo 
que mereceu a 
presença de Car- 
los César, prési- 
dente do Gover- 
no Regional, a- 
companhado pe- 
la maioria dos 
elementos do Executivo 
açoriano. 

Luis Bensaüde em rep- 
resentaçâo da Bensaüde 
llirismo fez questâo de 
organizar uma cerimô- 
nia a preceito, à imagem 
das habituais inaugu- 
raçôes de gala, tendo por 
isso encontrado uma da- 
ta na agenda do Go- 
verno que permitisse a 
presença de todos. Luis 

Bensaüde teve ainda a 
seu lado, na cerimonia 
inaugural, sôcios neste 
investimento, bem como 

o administrador do 
Grupo Espirito Santo, 
que apoiou financeira- 
mente esta obra de 15 
milhôes de euros. O 
Govemo Regional cola- 
borou corn 2.6 milhôes 
de euros. 

Luis Bensaüde, no dis- 
curso da inauguraçâo 
nâo se cansou de elogiar 
o grupo de arquitectos 
responsâveis pelo desen- 

José Valentin Cipriano Vieira 
Cell; 416 588-9087 

Servicos de: 
Bate-Cliapa 
Pintura 
(1“ qualidade) com estufa 

28 Howard Park Ave. 
Tel.: 41.6-588-9087 

(no cmzamento c/a Dundas St. W a seguir ao Jadnto's Car Wash) Toronto 

ho e ideias para o Hotel 
do Canal. 

Traços que se encaix- 
am na imagem da Ma- 

rina, dando a 
ideia de um 
enorme barco. 
No interior o 
luxo é bastante 
évidente, corn 
toques de tra- 
diçâo e de ino- 
vaçâo. A cada 
canto se desco- 
bre um artefac- 
to que em tem- 

pos passados pertenceu 
a um navio. Miniaturas 
de veleiros enchem os 
espaços, assim como 
inümeras imagens a 
preto e branco de alguns 
dos mais famosos nave- 
gadores da histôria dos 
Açores. 

Hotel para a Graciosa 
Carlos César mostrou- 

se muito satisfeito corn o 
resultado final, dando 
um voto de confiança ao 
Grupo Bensaüde, dizen- 
do estar certo de que " o 
hotel ira contribuir em 
muito para o desenvolvi- 
mento da sub-regiâo 
turistica do triângulo e 
que tera um impacto po- 
sitive generalizado nas di- 
versas actividades econô- 
micas da ilha do Faial". 

Carlos César aprovei- 
tou a oportunidade para 
se referir às carências de 
outras ilhas no sector de 
alojamento, tendo mes- 
mo alvitrado que neste 
momento a ilha da Gra- 
ciosa jà justifîca a con- 
struçâo de um hotel com 
uma dimensâo adequa- 
da, dado o aumento do 
fluxo turistico para 
aquela ilha. 

<4^ 
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Management Accountant 

Bookkeeping Services 
Income Tax Business & Personal 

Resisto de Filmas • Payroll 
|; SERVIÇO HONESTO E COMPETENTE 
w Asssfenfo: Susy Oliveira 

Tel. (416) 538-3895 1357 Dundas St. W- Toronto 

Açores com Institute Superior de 
Engenharia em 2005 

PoLRita Vasconcelos Rebelo 

Nova escola privada devera estrear-se corn as licenciaturas 
em Engenharia Civil e Engenharia Informatica 

o projecto para a cri- 
açâo da nova escola de 
ensino superior privada 
darà entrada no Minis- 
tério da Ciência, Inova- 
çâo e Ensino Superior 
entre Outubro e No- 
vembre para avaliaçâo, 
révéla o présidente da 
secçâo regional da As- 
sociaçâo Nacional dos 
Engenheiros Técnicos 
(ANET), Gaspar da Sil- 
va. 

"Se tudo decorrer den- 
tro da normalidade em 
Outubro de 2005 estâ- 
mes prontos a arrancar 
o primeiro ano lectivo do 
Institute Superior de 
Engenharia dos Açores", 
assevera. A ANET dese- 
nha o projecto hà dois 
anos e uma vez conclui- 
dos os pianos curricu- 
lares e estudos economi- 
cos, 0 proximo passe 
dar-se-â corn a escritura 
da Associaçâo para a 
Promoçâo do Desen- 
volvimento dos Açores 
(APRODAZ), entidade 
que suportara a nova 
escola superior da Re- 
giâo. Seguir-se-â entâo a 
candidatura do projecto. 
Mas sô em meados de 
2005 o Ministério ema- 
narâ o parecer. Até la, 
acertam-se os porme- 
nores corn os parceiros 
do projecto, entre os 
quais se encontra a Câ- 
mara Muiücipal de Pon- 
ta Delgada que tera uma 
participaçâo na ordem 
dos 25% no capital so- 
cial, cuja tranche mini- 
ma é de 10 mil euros. 

aprovada em sessâo ca- 
marâria em Junho corn 
os votes desfavorâveis 
dos vereadores socialis- 
tas. Numa primeira fase, 
serâo ministradas as 
licenciaturas em Enge- 
nharia Civil e Engenha- 
ria Informatica jâ inseri- 
das no contexte da nova 
legislaçâo europeia e lei 
de bases do ensino supe- 
rior, segundo Gaspar da 
Silva que descortina um 
pouco do projecto ao 
Açoriano Oriental. Nes- 
te momento, a associ- 
açâo esta a negociar o 
espaço onde o institute 
devera ficar instalado - 
centre historico de Pon- 
ta Delgada - e o corpo 
docente também jâ esté 
definido. Ainda de acor- 
do corn o présidente da 
secçâo regional da 
ANET, a propina men- 
sal devera fîxar-se nos 
300 euros a que se acres- 
centa a taxa da matricu- 
la e inscriçâo nos exa- 
mes. "Ou seja, tera um 
custo menos oneroso do 
que se um jovem se visse 
obrigado a deslocar-se 
ao continente. 

Além disso, é mais 
uma oferta, ainda para 
mais quando o institute 
tem como funçâo ajus- 
tar-se às necessidades do 
mercado de trabalho. 

Alias, o Institute Supe- 
rior de Engenharia dos 
Açores surge com o intu- 
ito de colmatar uma 
lacuna existente, uma 

vez que face a nova leg- 
islaçâo ao nivel do sector 
da construçâo serâo 
necessârios o dobro dos 
quadros actuals", salva- 
guarda. 

Uma ideia aplaudida 
pela Câmara Municipal 
de Ponta Delgada que 
apoia desde logo a ini- 
ciativa. O vereador José 
Medeiros manifesta-se 
satisfeito corn a intençâo 
da abertura de um insti- 
tute politécnico que 
servira a cidade, sublin- 
hando que nâo encara o 
novo estabelecimento co- 
mo concorrência à Uni- 
versidade dos Açores tal 
como alegam os ve- 
readores Claudia Medei- 
ros, Piedade Lalanda, 
Joâo Franco e Rui Cou- 
tinho. 

Os vereadores socialis- 
tas em sessâo camarâria 
contestaram a decisâo 
pelo facto da Univer- 
sidade dos Açores apos- 
tar jâ na area das engen- 
harias através da oferta 
de novos cursos como o 
de Engenharia e Gestào 
da Construçâo. "Enten- 
demos que, antes de se 
esgotarem as possibili- 
dades existentes na Re- 
giào, a Câmara Muni- 
cipal de P. Delgada deve 
apoiar as iniciativas da 
Universidade dos Açores 
e nâo integrar institu- 
içôes concorrenciais que 
poderâo vir a revelar-se 
lesivas dos prôprios in- 
téressés da Regiâo Autô- 
noma dos Açores". 

Um projecto que apa- 
nhou o reitor da acade- 
mia açoriana, Avelino 
Meneses, de surpresa. 
Instado acerca da aber- 
tura do novo estabeleci- 
mento de ensino supe- 
rior, à margem da assi- 
natura de um protocole 
corn o Governo Regio- 
nal, Avelino Meneses 
afirmou ver corn "desa- 
grado" a criaçâo da insti- 
tuiçâo, tendo em conta 
os esforços feitos ao 
longo de varies anos 
para a instalaçâo do 
politécnico nas ilhas. 
"Um desperdicio de 
recursos", responde em 
torn de desabafo. 

Aquiloquefazfalta em ► 
para reparaçoes ràpidas e seguras... 
esta a venda epi 

S. JOSE HOME HARDWARE 

V 
1 

416 923-6122/ 923-7128 

I 
T 
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T 

S. JOSÉ HOME HMDWARB 
Martins S. José Isidro S. José 

55G OOllOQO St. Toronto, ON M6c1B1 
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Ponta Dekada - O prCSi- 
dente da Quercus, Hél- 
der Spmola, alertou pa- 
ra a necessidade "ur- 
gente" dos Açores en- 
quadrarem as politicas 
de Ambiente nas varias 
areas, de modo a ga- 
rantir a qualidade de 
vida dos seus cidadàos. 

Apos uma audiência 
corn O présidente do 

Governo Regional, Hél- 
der Spmola apontou o 
exemplo do ordena- 
mento do territorio, um 
sector em que o arqui- 
pélago deve adoptar 
medidas para se "salva- 
guardar de uma pres- 
sâo que ira acontecer cada 
vez mais em termos imo- 
biliarios e turfeticos". 

"Nos recursos hidri- 

Sowf HHMMSXZ 

Garantîmes os melhores preços 
nas mesmas marcas e modèles 

Melhor preço e servico garantido 
no contenior a sua porta em Portugal 

corn tudo pago. 

VISO SHIPPING INC. 

Aceitamos carga até 12/Outubro para os Açores 

FAÇA A SUA MELHOR DEFESA... 
CA.I.OR on FRIO 

EURO?A HEflTIHQ 
and AIR CONDITIONINQ 

TEMASOLUÇÂOÜ 
1038 Dovercourt Rd. 

Toronto, Ont. M6H2X8 

Tel.; 416-537-4296 

Heating & Air-Conditioning 

Fire Alarms - Intercoms 

Electric Heating - New Service 

Repairs 
Chôme 

MRNUCL BARRETO 
(416) 537-4296 

Vendemos e Instalamos 

•MÂQUINAS de AQUECIMENTO 
•AR CONDICIONADO CENTRAL 
•Filtros Electronicos 
•Humidificadores 

Garantimos Assistência Técnica [Pfofisslonal] 

Honestidade •• Perfeiçâo ■■ Pontualidade 
3 Palavras que levam longe o nome de EUROPA HESTHIIî 

20 ANOS 

Ao Servico da Comunidade 

cos, é fundamental ga- 
rantir a qualidade", sa- 
lientou o dirigente da 
associaçâo ambiental- 
ista, tendo em conta 
que esta area assume-se 
como essencial no "de- 
senvolvimento social e 
economico, na manu- 
tençâo da qualidade 
ambiental e na saûde 
pûblica". 

DlindâS TVavel & Tours 
PREÇOS ESPECIAIS PARA PORTUGAL BRASIL E QUALQUER OUTRO OESTINO 

Aproveite e faça agora a sua reserv a para o VERÀO em PORTUGAL 

• Financiamos a vossa viagem 

Sempre ao Vosso Dispor Com o Melhor Sei-viço 

* Serviços Consulares • Income Tax 

1344 Dundas St. West - Toronto 
(2 blocos W da Dovercourt) Tclcfone 416 516-8336 Joao A. Ferreira 

informaeào MADEIRA EMIGRANTE 
Balança revela deficiências do depaüamento do Funchal, mas os numéros sâojpreocupantes 

PJ é a tercel ra em pior estado 
“Insuficiência de espaços” e “inadaptaçâo dos mesmos a uma moderna policia de investigaçâo crim- 

inal”. Eis algumas das expressôes corn que o antigo director da PJ, Adeline Salvado, se référé ao 

Departamento de Investigaçâo Criminal (DIC) do Funchal, no ultimo relatôrio de actividades do mais 

importante ôrgâo de investigaçâo criminal português. 

Segundo notidou, o “Independente”, o vârios departamentos em dar resposta, 
relatôrio de 541 paginas referente ao bal- por falta de orçamento, à criminalidade 
anço annal de 2003, foi assinado em mea- 
dos de Abril, ou seja, cerca de quatre 
meses antes de Adelino Salvado ter sido 
afastado da chefïa nacional da Policia 
Judiciària. Ainda de acordo corn o mesmo 
jomal, trata-se de um “compêndio do ter- 
e-haver de quem mandava nos vârios 
departamentos da instituiçâo policial”, 
que mostra “por dentro o mais importante 
ôrgâo de investigaçâo criminal por- 
tuguês”. 

Neste documento, Adelino Salvado 
coloca o dedo em vârias feridas. Entre 
outros casos, fala da impossibilidade de 

em locals a algumas boras da sede. Por 
outro lado, agradece aos inspectores colo- 
cados em Ponta Delgada (Açores), que 
usavam os prôprios telemôveis em 
serviço. Sobre a Regiâo Autônoma da 
Madeira, mais concretamente ao 
Departamento de Investigaçâo Criminal 
do Funchal, Adelino Salvado comenta: 
“Praticamente jâ tudo foi dito, desde a 
actual insuficiência de espaços à inadap- 
taçâo dos mesmos a uma moderna policia 
de investigaçâo criminal, sem olvidar a 
igual permanência do Tribunal em se 
expandir em casa prôpria”. 

XIV Mostra da Sidra, este fim-de-semana 

O reviver de uma saborosa tradiçâo 
Vem jâ desde hâ muito tempo uma tradiçâo quejâ foi mais do que isso no 
Santo da Serra. Talvez por isso neste fim-de-semana, haja mais uma Mostra da 
Sidra e por conseguinte o reavivar do tradicional pisar dos pêros. 

Corn o aparecimento de novas formas 
de trabalhar, corn a mudança de mentali- 
dades e de usos, a sidra faz-se um pouco 
por toda a parte na zona do Santo da 
Serra e Camacha, mas jâ sem aquele cariz 
popular que teve no passado. Por essa 
razâo, e para que da memôria dos homens 
se nâo apague, aquilo que as suas mâos 
criaram, a Casa do Povo do Santo da 
Serra toma a si, no largo da freguesia, a 
realizaçâo da chamada Mostra da Sidra, 
jâ na sua décima quarta ediçâo. 

E porque se trata de transformar polpa 
em suco, nada melhor do que instalar, no 
recinto da mostra, um velho lagar para 
que os visitantes possam experimentar a 
sensaçâo que os nossos antepassados 
experimentavam quando, dos frutos 
tratados e recolhidos da terra, extraiam a 

fresca sidra corn que matavam a sede e 
alegravam o coraçâo. 

A sidra continua, nalguns lugares da 
Madeira, a ser uma bebida muito aprecia- 
da. A atestâ-lo o facto de, à beira das nos- 
sas estradas se encontrarem, ainda, car- 
tazes, a maior parte deles escritos à mâo, 
anunciando “Vende-se sidra fresca”. 

E segundo a présidente da Casa do Povo 
de Santo Antônio da Serra, esta é uma 
Mostra, que é de facto muito importante, 
no sentido em que é uma maneira de man- 
ter viva essa mesma tradiçâo. Sendo a 
Sidra uma bebida tipica do Santo da 
Serra, ela é actualmente fabricada em 
moldes industrials, sendo que nesta 
mostra serâ possivel observar como é que 
esta saborosa bebida era realizada antiga- 
mente. 

Transferêneia do orçamento de Estado para 2005 ascende os nove milhôes de euros 

UMa recebe mais 1,2% 
A Universidade da Madeira terâ, para 2005, uma transferêneia do Orçamento de 
Estado que se aproxima dos dez milhôes de euros. Um valor que em percent- 
agem significa um aumento de 1,2 por cento em relaçâo ao ano passado. 

A Universidade da Madeira recebeu do 
Orçamento de Estado 9.835.789 euros. O 
montante, referente a 2005, foi anunciado 
pelo reitor da Universidade da Madeira, 
Pedro Telhado, niuna conferêneia de im- 
prensa que serviu também para dar a conhe- 
cer os indicadores de mérito que esta univer- 
sidade recebeu, uma vez que estes entraram 
no câleulo para a atribuiçâo do orçamento. 

Apesar do aumento do orçamento ser ape- 
nas de 1,2 por cento em relaçâo ao ano pas- 
sado, Pedro Telhado considéra este valor sig- 
nificativo porque sô foi possivel apôs algu- 
mas “negociaçôes” corn a ministra da Ciên- 
cia e Ensino Superior. 

Como passou a explicar, «este valor de 1,2 
por cento foi o mâximo que o Ministério per- 
mitiu para os orçamentos das universidades 
do Pais. No caso da Universidade da 

Madeira haverâ ainda uma pequena correc- 
çâo que esperamos que seja dada em breve, 
por causa da Escola Superior de En-fer- 
magem da Madeira. Como se sabe, a Escola 
pertence ao Ensino Politécnico e este pôde 
aumentar, de 2004 para 2005,1,8 por cento. 

Além disso, o reitor referiu que uma das si- 
tuaçôes que deve acabar é a comparaçâo que 
é feita entre a Universidade da Madeira e ou- 
tros estabelecimentos de ensino superior de 
maior dimensâo. «Nâo é possivel comparar 
realidades tâo diferentes como a Uni-versi- 
dade da Madeira com as grandes universi- 
dades do Pais, sem ter em conta a sua dimen- 
sâo. Se tivermos em conta a sua classificaçâo, 
a Universidade da Madeira estâ hoje em dia 
em quinto ou em sexto, das treze universi- 
dades consideradas para estudo. 
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AUTOMOVEIS 
2002 CIVIC Sl-G CPE 

5 SPD, Air Abs, P-Roof, Alloys 
Black $14.898.00 

Dalt’s Honda Tel: 416-789-4101 

2002 ACCORD EXL 
4 Doors, Auto, Air Abs, 5 spd 

Black. Only 57.000 Klms. $19.888.00 
Dalt’s Honda Tel: 416-789-4101 

2000 CIVIC SE H/B 
5 Spd, Air, C-D, Alloys, Allarm 

Black $11.898.00 
Dalt’s Honda Tel: 416-789-4101 

2000 CMC EX 
5 Spd,Air, Abs, Pw, Pdl 

Beige $11.898.00 
Dait’s Honda Tel: 416-789-4101 

2000 CR-V EX 4X4 
Auto, Air, Abs, Pw, Pol. 

Silver or Black $17.898.00 
Dalt’s Honda Tel: 416-789-4101 

2000 CMC S.E. 
4 Doors. Automatic . 84.000 Klms. Air, Abs, 

$10.888.00 
Dalt’s Honda Tel: 416-789-4101 

PRECISA-SE 
Menina para trabalhar em massagens. 

$2.500.00 por semana 

TEL: 416-712-5949 

|f|GOLDEN GAT^ 

We are looking for exp.+ inexp. 
Bilingual mortgage consultants 

to serve the Portuguese community. 
We provide excellent 

training, advertising, leads, as well 
excellent compensation. 

Please call Jaime 
@ 1-877-57-FUNDS ext. 235 

www.goldengatemortgages.ca 

DIVERSOS 

MASSAGEM 
Meninas bonitas de 19 a 23 anos fazem 
massagens complétas empiétas 

Tel: 416-937-5489 

MASSAGEM Por jovens raparigas bonitas, 
quentes e sensuais, por Portuguesas, espanholas e 
chinesas 415.839.0949 

MASSAGEM Lindas jovens, amigaveis e 
quentes venezuelanas e chilenas 

Tel: 416-636-2671 (1 Onnk gratis) 

MASSAGEM Exoticas meninas Brazileiras, 
Espanholas e Venezuelanas de mente aberta fazem 
excelentes massagens 415_7g7_3099 

MASSAGEM 
Por lindas meninas Venezuelanas e Colombianas 

Tel: 416-249-7252 

MASSAGEM Por linda madura mulher sexy, 
desinibida e quente.Falam espanhol.Abrimos ce- 
do efechamos tarde, 4j5.7g9.2592 

MASSAGF.NS PRIVADAS Lindas.amigaveis e 
Sexys meninas com idades para todos os gostos 

TEL: 416-732-1759 

ALUGA-SE 

Apartamentos Com 1 quarto e Duplexes com 2 
quartos,coziunha e casa de banho.Completamen- 
te renovados na Dundas & Dufferin 

Tel. 416-534-7933 

Apartamento Privado com 2 quartos, sala, cozinha e 
casa de banho. Em boas condiçôes.Àrea da Dundas & 
Dulferin. Chame José Ganhâo 

Tel. 416-658-1300 

Apartamento Com 3 quartos, 2 salas, cozinha e casa 
4e banho. Varanda. 
Area da Oakwood e Rogers. Vago a 1 de Outubro 

Tel: 416-588-7321 

Apartamento renovado na cave com 1 quarto e sala 
Entrada separada. $700.00. Tudo incluido. Entrada ime- 
diata. Limpo e impecavel 

Tel: 41^58-7888 

Apartamento com 1 quarto, cama, sal^cozinha e casa 
de banho. Ar cond. central em boas condiçôes na area da 
St. Clarense e Lappin 

Tel: 416-535-7913 

Apartamento na cave com sala, quarto, casa de banho 
e cozinhq e lavandaria Parque 

Area da Weston Rd & Rogers 

Tel: 416-652-3728 ou 416-737-3728 

Apartamento novo a estrear com fogao e fiigorifico.Ar 
cond. TV cabo com quarto,sala e cozinha comum e casa 
de banho. Disponivel na St. Clair e Rogers 

Tel: 416-985-3934 

ara casai com 1 cnoarto, 
dé banho, sala de estar e jantar na Rogers e Caledonia 

Tel: 416-783-8012 

', cozinha e casa 

Casa Bern conservada. Area da Sheppard & Dufferin 
Tern 3 quartos 

Tel: 416-826-7494 

QUARTO mobilado q cavalheiro. A compartilhar coz- 
inha e casa de banho. Area da Shaw & Dupont 

Tel: 416-6564229 

Apartamento Com 1 quarto, cozinha e casa de banho 
na cave. Area da Duffenn e Bloor. Despesas incluidas 

Tel: 416-538-8246 

Apartamento Na cave com 1 quarto, cozinha e casa 
de banho. Sala comum, lavandana e parque na Rogers 
&Dufferm 

Tel: 416-656-2890 ou 416-986-2123 

Apartamento com 3 quartos, sala, cozinha e casa de 
Ijanho. 
Area da College & Lansdowne 

Tel: 416-937-6080 

Apartamento Grande com 2 quartos, cozinha e casa 
de banho na Dupont & Symington 

Tel: 416-5304286 

GP-PSYCHOTHERAPISTS 
Busy Bloor/Dundas W. Clinic needs PT/FT, 

activ/semi-retired M.D.'s. Excell, computerized 
Billing System, EOT or Diskette under your CP#, 
Billings incl. last day before deadline. 100% proof 
of Subm./R.A. You get paid for all your services. 

Excellent service and financial arrangements 
structured to your requirements. 

(416)8224167 

ORAÇAO DOS AFLITOS 
Aflita se viu a Virgem Maria aos nés da Cru^ afli- 
ta me vejo eu, valei-me Mae de Jesus. Confio em 
Deus com todas as minhas forças, por isso peço 
que ilumine os meus caminhos, concedendo-me a fraça que tanto desejo. Faça o pedido, mande j)u- 

licar no terceiro dia, aguarde o que acontecera no 
quarto dia. C.Monteiro 

I    
ii, ^HIGHER 
%^ANDARDS^ 

Homelife Cimerman 
Real Estate Ltd. 

JOSE e LUISA VIEIRA 
Sales Representatives 416-520-7136 

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

EXPERIÊNCIA desde 1972 
e vera que FAZ A ESCOLHA CERTA! 

Casa separada de 1 lado - $212.900.00 -Renovada, 
com 3 quartos de cama, muito jeitosa e com parque de esta- 
cionamento. Chame hoje mesmo para ver Jose Vieira 
416-520-7136. 

LUXO de casa com apenas 2 anos Separada de 1 lado, 
de 2 pisos, 2 cozinhas, 3 casas de banho. Apartamento na 
cave com entrad privada. Chame hoje mesmo para mais 
informaçôes : José Vieira 416-520-7136. 

Casa de Rendimento - Junto à Dufferin e Davenport. 
Grande, separada de 1 lado, 3 cozinhas, 3 casas de banho. 
Chame hoje mesmo para mais informaçôes, José Vieira 
416-520-7136. 

Bungalow separado - Junto à St. Clair e Caledonia com 
4+ 3 divisôes. Esta em boas condiçôes e tem parque de 
estacionamento. Chame por Vieiras 416-520-7136. 

St. Pair & Dufferin - Casa separada de 1 lado, de 2 pisos corn 
4 quartos de cama no segundo piso, sala e casa de jantar em con- 
junto, espaçosos e corn chào em parquett, garagem dupla. Chame 
hoje mesmo por Vieiras 416-520-7136 

ATENÇÂOÜ! dPrecisamos de casa para 
VENDER em Toronto 

ATENÇÂOÜ Se pensa comprar apartamento. 
Bungalow ou casa de 2 pissos Chame hoje mesmo. 

Deixe de pagar renda e compre jàüü! 
VIEIRAS 416-520-7136 

Ao serviço da Comunidade desde 1972 

PRECISA-SE 

JARDINEIRO 
Corn experiência. corn carta de conduçào 

“Snow Plowing”. Bom salârio 
TEL: 416-985-6817 

COZINHEIRQ/A 
Corn bastante experiência para trabalhar em 

restaurante de muito movimento. 
TEL: 416-538-3197 

EMPREGADO DE MESA 
Com experiência. 

Para restaurante de muito movimento 
TEL: 416-538-3197 

EMPREGADA DE BALCAO 
Para Padaria/Pastelaria corn experiência 

Contactar Sr. Agostinho. 

Tel: 416-531-2888 

AJUDANTE DE COZINHA 
Corn experiência. Deve falar um pouco de Inglês 

Contactar Sr.. Costa 
Tel: 416-536-5100 

Jantar para Solteiros/as, Viùvos/as ou Divorciados/as 

Sâbado, dia 25 de Setembro. 
Venha fazer amigos. So com marcaçâo 

Mais inf. Tel: 416-248-0709 

VENDE-SE 

CHEVY VAN 1990 BEIGE 

260.000 Klms. Na compra de 1 oferta de outra 

Tel: 905-508-0620 ou 416^79-5124 

MAZDA MPV1989 - MOTOR NOVO 

45.000 Klms.$2.500.00 ou melhor oferta 

Tel: 905-508-0620 ou 416^79-5124 
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LAWRENCE / WESTON ROAD 

Casa c/5quartos de dormir dn-lav* suite, Adiçâo 
nova na parte traseira da casa. A maioria das 
janeias renovadas. Furnace novo. Telhado 
renovado. 2 refrigeradores, 2 fogôes. 
lavador/seoador de roupa. O vendedor e agente 
de vendes nao garantem estado de 
retrofit/legaiidade Do apartamento no bsmt. Para 
maisinformaçôes, 
Ligua para Chris Parla 416-6S8-1300 

EGLINTON ; KEELE 

Lindo apartamento num edifîcio 

quieto corn 2 quartos de cama, numa 

ârea muito central. TTC a porta do 

"subway" (metro) e de muitas ameni- 

dades. Assoalho em parquet, fogâo, 

frigorifico, (geladeira), maquina de 

lavar/secar e muito mais!. Para mais 

Informaçôes, ligue para Chris Faria 

416-658-1300 

^^^^ISSISSAUGA 

Novo apto. conceito aberto, 
c/quarto de cama -t- den. 

Cozinha moderna corn 
baicâo em granitl. Inclui: 

Refrigerador, Fogâo, 
Dishwasher, Lavador & 
Secador. 

Para mais informaçôes, ligue 
para Chris Faria 416-658-1300. 

Renovaçào fantâstica, novos assoalhos em 

madeira de lei, pintado recentemente corn 

cores neutras, novas Janeias. nova porta de 
garagem, bsmtacabado., "Wet Bar", quarto 

de lazer d connecçâo a garagem. Quartos 
espaçosos c/muitos armârios, lindo quintal 

para entreter. Para mais intormaçôes, 

ligue para Ch ris Faria 416-658-1300. 

HANStN/VOÜÜtN 

Bungalow num lote magnifico, corn 3+1 

quartos, 2 cozinhas, apartamento novo 

no basement. Estacionamento para 4 

carros. Tenho o gosto de ser dono deste 

bungalow. Telefone jâ para Alcide 

Francisco 416-658-1300 

ALCIDE P. FRANCISCO 

Vivenda em Portugal perto de Torres 
Novas com 3 pisos 

Excelente Rés-do-chao amplo para qual- 
quertipde nigôcio. 3 quartos de dormir, co- 
zinha, salade jantar, salade estar, 2 larei- 
ras, duas casas de banho. 2nd andar - 
amplo para anumaçôes ou apartamento. 
Lote 80 M trente, 

CARLOS O. FERREIRA 

EGLINTON PARK PLACE 

Apartamento coin 2 quartos de 
cama. AR CONDICIONADO, 
lavanderia no apartamento, e 
transports, PARKING para um 
CARRO. 

LUIS MANUEL GANHAO 
Xhis is not mosnt to solicit agoncy contracts 

PREDIO COM 

RESTAURANTE E BAR 

Excelente prédio todo moderne 

corn negôcio de restaurante e bar 

todo equipado corn licenças de 

bebidas. Para mais informaçôes 

chame 

JOSE (Joe) GANHAO 

ST. CLAIR / DUFFERIN 

Casa em excelente condiçôes corn 3 quar- 

tos de cama, 2 casas de banho, 2 cozi- 

nhas, FOGÂO A LENHA, entradas sepa- 

radas para a cave acabada. LANEWAY 

corn GARAGEM 

JOSÉ (Joe) GANHÂO 

416>658"130O 
Ao Serviço da 
Comunidade 
desde 1976 

COMPRflS e VCNDflS 
nossQ €SP€CmUDflD€ 

Para se HABILITAR a uma 

LOTARIA de $10,000 da 

HOMELIFE chame para um dos, 

nossos Reps, de VENDAS j 

CHRISTOPHER 
FARIA 

Sales Rep. 

MISSISSAUGA 

Casa c/3 quartos de dormir. Situado na 

àrea central de Mississauga. Perto do 

Square One Shopping, de escolas e de 

todas as estradas principals. Para mais 

informaçôes, ligue para 

«KT- 

ALCIDE P. 
FRANCISCO 

Sales 

KEELE / EGLINTON 

Excelente bungalow em tijolo corn 3 

quartos de cama e cave acabada, Entradas 

separadas e DUPLA GARAGEM.. 

ALCIDE P. FRANCISCO 

CARLOS O. FERREIRA 

BUSINESS EM . I 
TORONTO / 

FOR SALE 

(Aluminios) 

Fabrica de janeias, 

portas, caleiras e 

remates em 

alumininio 

CARLOS O. FERREIRA 
— 

EM TORONTO >4 > 

BUSINESS 

FOR SALE 

Padaria, pastelaria, 

café. Bons 

contactes para mais 

informaçôes 

ligue para. 

LUIS MANUEL GANHÀO 

DUFFERIN ^3 

ROGERS 

Bungalow separado corn 2 

quartos de cama, 2 casas de 

banho e entradas 

separadas. Cave acabada 

corn oportunidade de 
arendar. Para mais 

informaçôes chame - 

Luis Ganhâo 

LUIS MANUEL GANHÂO , 

ROGERS/ 4^ 

CALEDONIA 

Renovado bungalow ideal 

para 1 ou 2 famîlias corn 

novo cozinhas. Entradas 

separadas para 2 

apartamentos. DRIVEWAY 

PRIVADO corn PARKING 

para 4 carros. 

CARLOS O. FERREIRA LUIS MANUEL GANHAO 

CARLOS O. 
FERREIRA. 

Sales Rep. 

LUIS MANUEL 
GANHÂO 

Associate Broker 

UKESHORE / INVERHOUSE 

Excelerte bungalow em tijoto c/3+2 quartos de 

cama, 2 casas de banho, 2 cozinhas rero- 

vadas, basemerrt acabado cl enirada sepa- 

rada, GARAGEM para 1 cano e DRIVEWAY 

com estarxlonamento para 2 carros. 

ALCIDE P. FRANCISCO 

SHEPPARD/JANE 

Casa de 3 pisos corn basement acabado e 
entrada separada. 3 quartos, 3 casas de 
banho e 2 cozinhas. Garagem e 
estacionamento privado. Nâo perça esta 
oportunidade telefone jâ para Alcide 
Francisco 416-658-1300 

ALCIDE P. FRANCISCO 

UNIDADE INDUSTRIAL 

ROGERS/WESTON RD. corn 2000 Sq R + 

400 Sq Ft no segundo andar, Venda inclui 

prédio equipamento para mecanicos e boa 

clientela. 

SCARLETT/EGLINTON 

Apartamento todo moderno corn 3+1 

quartos de cama, AR CONDICIONADO, 

lavatxleria no apartamento, TTC a porta, e 

muito mais. PARKING para um carro 

CARLOS O. FERREIRA LUIS MANUEL GANHAO 

RESTAURANTE/BAR 

MISSISSAUGA - DUNDAS 

Grande apartamento corn 3 quartos de 

cama, 2 casas de banho e Jacuzzi. 

PARKING para 1 CARRO. 

ALCIDE P. FRANCISCO 

Excelente restaurante e bai 

num excelente local. 

Negôcio todo equipado 

corn licença de fumar, 

ainda corn bastante 

parking.. Para mais 

informaçôes chame 

ROGERS/WESTON RD. corn 2000 Sq Ft + 

400 Sq Ft no segundo arxJar. Para mais 

informaçôes telefone para Carlos Ferreira, 

UNIDADE INDUSTRIAL 

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

Avaliaçôes GRATJ ̂  € O 
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Central Ticket 
Defence 

1255 Dundas ST. West, 
Toronto (junto à Dovercourt) 

Chame:   

Tel. (416) 533-3939 
CONSULTAS GRATIS 

ALL TRAFFIC VtOUmONS & mumilH OTFCHCLS 
CARELESS INUVING * ACCIDEHTS * SPLCOIHO ( 

416-533-39391™ 
CENTRAL TICKET DEFEHCtfl 

DEFESA 
de Todo 
o tipo 
de multas 
de conduçâo 

V Excesso de Alcool 
^ Assaltos e 
V Problem as Earn II lares 
^ Pequenos Furtos 
V Ofensas criminals 
V Limpar Registo Criminal 

Quer Ir aos E.U.A. Consulte 
Tern dificuldades coo OQOQ 
por razoes criminais? 

Ex-Sargento da Policia 
com 29 anos de experiência 

DESPORTO: 
ACIDENTES 

Beta - O campeao nacional 
junior de marcha atlética, 
Cjonçalo Bejinha, e um 
irmâo foram atropelados 
ao final da tarde quando 
treinavam nos arredores 
de Moura, Beja, ficando 
ambos feridos em estado 
grave, revelou fonte dos 
bombeiros. 

Fonte do Centro Distri- 
tal de Operaçôes de Socor- 
ro (CDOS) de Beja indi- 
cou à Agência Lusa que os 
irmâos foram atropelados 
por um veiculo ligeiro de 
passageiros, quando trei- 
navam marcha atlética na 
freguesia de Sâo Joâo 
Baptista, no concelho de 
Moura, tendo o acidente 
ocorrido às 19:53 na Es- 
trada Nacional 255. 

Segundo fonte dos Bom- 
beiros Voluntarios de Mou- 
ra, o atleta Gonçalo Beji- 
nba, de 18 anos, foi trans- 
portado para o Centro de 
Saûde de Moura e depuis 
transferido para o Hospi- 
tal Elistrital de Beja, onde 
ja se encontrava o irmâo, 
Paulo, 24 anos, militar da 
GNR. 

Gonçalo Bejinha é atle- 
ta da Juventude Despor- 
tiva das Neves (Beja) e, em 
representaçâo da se-lec- 
çâo nacional, participou 
em 2003 na Taça do Mun- 
do (juvenis) e este ano no 
campeonato do Mundo da 
especialidade. 

FRANCOS 
COSTELETAS DE VITELA 

VISITE-NOS e, depois ... Volte! 
713 COIIG9^ Toronto iCrawîord) T©liî 416<’535”2886 

1300 St. CIBIï ÂVG., Toronto (Lansdonwe) T6i.:(416| CSG-OSSO 

SATA E^ess 
PROGRAMA DE INVERNO PARA: 

Ponta Delga 
Lisboa 
Porto 
Faro 
Funchal 

(Via Ponta Dalgada œm ligaçâo no mesmo dia) 

Jâ se encontra â vossa disposiçâo 

no seu agente de viagens. 

Prefira o conforto que a 

SATA INTERNACIONAL 

lhe oferece. 

VOCE 
MERECE 

1274 Dundas Street West 
Toronto. Ontano 

(Geste da Dovercourt) 

Registration n. 92736120 

Nos modernos 
Airbus A310/300 
da Sata International 

S[1P ïï®DDm FAMILY 
CONNECTED mW SAVE 

MEGAtime % 

^ M II *1.000 evening & weekend minutes 
Ai , BONUS* 50 weekday minutes 

/ month • FREE call display included 
‘add $5 hr earty evenkigs‘ 

Mr, 

Nokia 

3120 

SAMSUNG 

X426 

PLUS, RECEIVE: 
MONTHS UNL»«T£0 
LOCAL eALLtNG, 
TEXT&nCTt«E 
MESSAGING 

ROGERS'ÿîtfJOO» 
   HI-SPCEO INTERNET 

• Unliinited hou5 ot internet access 

Monthly Fee 
Starting from 

• with purchase of starter kit W\ UptD/e-niM accounts (mynamemgersxom)*" 
24/7 technical support 

• Modem rental induded 

$ 24 .95 
/month 

lor 3 months 

a Starting from $ 
as tow as 

Digital 

23 .99 

) Order Digital Cable for only $8.95/month and get I • The dig^ ternirai 
• The inferactive programming guide 
• 40 Oigitat music channels 

1451 Dundas St. W 
(EastofOufferin) 

i 416588.8989 

1268SLCIair Ave.W 1854Danforth Ave. 
(West of Dufferin) (West of VVoodbine) 

4165522288 416.425.9000 
905548221 

call toll free 1-866-388-8989 
www.abowireless.com 

888 Dundas St E 4438 Sheppard Ave. E 
(China Town centre (at the comer of 

in Mississauga) Brimley/Sheppard) 
4165425888 

Î 

SuNnH* MKMW* A CwMauNaSoM M: B.MMÉrkM|T»0ai « tmtmmAÎrnSmi 

O ROGERS- 
WIRELESS 

AUTHORIZED OEALER 

WEALSOC^UlRYUNlJOCmiWORLDPHONES- MORE M(X)E15AVAIUkBŒSŒ STORES FOR DETAILS 
SAMSUNG D410,SONY ERICSSON K700i PANASONIC X300 


