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GENTE 

Laurentino Esteves na AR 
e a Lei 48/96 

O candidate a deputado 
pelo PSD (circulo Fora da 
Europa), Laurentino Esteves, 
natural da Povoa do Varzim e 
residente em Toronto, que 
concorrera às eleiçôes 
legislativas em Março ultimo, 
ficando em terceiro lugar na 
lista do PSD, desde o dia 20 
de Maio passou a substituir 
temporariamente Eduardo 
Moreira, candidato numéro dois eleito no Brasil pelo 
PSD, que, por motivos familiares, pediu a suspensao 
do seu mandata até ao fim do ano. A emigraçào do 
Canada tern agora uma voz na AR. 

Apos ter sido investido no seu cargo, Laurentino 
Esteves marcou como prioridades suas a alteraçâo da 
Lei da Nacionalidade, o Ensino da nossa lingua e o 
projecto de revisâo da Lei n.° 48/96 que criou o actual 
Conselho das Comunidades Portuguesas. 

A discussao desta Lei so tara lugar no dia 11 de 
Junho na AR, devido a que Joâo Rebelo (CDS/PP), o 
deputado encarregado de fazer o relatorio necessario 
pediu adiamento porque ainda estava a estudar o 
assunto. Tal adiamento deixou muito contrariados os 
deputados pelo circulo Fora da Europa. O Governo 
garantiu, porém, que a revisâo da Lei 48/96 séria feita 
até final de Junho para permitir a realizaçâo de eleiçôes 
para o novo Conselho até ao final do ano. 

Como informamos hâ meses, as eleiçôes para o 
Conselho das Comunidades agendadas para Abril de 
2002, nâo foram realizadas por ter-se originado um 
protesta gérai a representatividade, isto é, o numéro de 
conselheiros/naçôes, que dava aos portugueses 
radicados na França a opçâo de escolher mais de 40 
conselheiros e controlarem o organismo consultivo. 

Entrevista corn Francisco 
Âlvares, Présidente da Câmara 
da Povoaçâo 
Na visita a Leamington e London, 
o autarca deste Concelho 
micaelense faz uma anâlise 
detalhada dos problemas que 
atravessa esta ârea de onde sâo 
oriundos muitos émigrantes do 
Canada. (Veja na pagina 4) 

ROBERTSON 

HALL 

20 Anos 
ao Serviço 

da Comunidade 

PARA SEGUROS DE CARRO, CASA, 
OU APARTAMENTO, NEGÔCIO, etc. 

CONTACTE 

Tel. (519) 680-3111 Res. (519) 649-6461 
E-mail: lgaspar@robertsonhall.com 

LEOCADIA 
CASPAR 

Reg. Insurance 
Broker 

395 Wellington Road South, London, Ontario N6C 5Z6 

CAMOES 
Falar de Camôes é 

falar da epopeia que ele 
escreveu no seu livro de 
poemas “Os Lusiadas”. 
Sem Camôes, Principe 
dos Poetas Portugueses, 
nada nos lembraria hoje 
numa linguagem elevada 
e digna o glorioso 
passado dos portugueses 
da era de 1500. 

Fazer uma biografia 
deste grande português 
nâo é fâcil, visto que da 
sua vida quase tudo se 
ignora, desde o local e 
data do seu nascimento 
até a sua histôria de 
amor, a Grande Histôria, 
porque houve outras 
historietas amorosas de 
reduzida importâneia no 
decorrer da sua vida 
amargurada. Por esse 
grande amor sofreu 
lutas, invejas, combates, 
exilios e toda a pouca 
sorte que marcou a sua 
vida até ao derradeiro 
momenta da sua morte. 

Sabemos que morreu pobre em Lisboa, em 10 de 
Junho de 1580, ano em que também o seu grande amor. 

a Pâtria, agonizava, ao 
poder dos Filipes de 
Espanha que por 60 anos 
foram senhores de 
Portugal! Fechou-lhe os 
olhos seu fiel escravo jau 
que foi quem o 
acompanhou nos ùltimos 
anos da sua pobre vida. 

Deixou uma obra 
prima que conta em verso 
toda a heroicidade dum 
povo que deu um Mundo 
Novo ao mundo reduzido 
de antanho que consistia 
apenas da Europa, uma 
parte da Âsia e outra 
parte da Africa. Este livro 
das glorias dos 
Descobrimentos chama- 
se “Os Lusiadas” e todo 
português dévia lê-lo. 
Livro traduzido a todas as 

I linguas modernas que 
hoje se encontra em 
qualquer biblioteca do 
mundo civilizado 

Além de poeta e 
soldado, foi um 
humanista que falava 
varias linguas e ele 

prôprio inventou muitas palavras que hoje fazem parte 
do nosso vocabulârio. Luiz Vaz de Camôes é hoje um 
nome a respeitar! 

Regina Torres Calado, Vancouver - BC 

Ensino do Português agora sob a T\itela do MNE 
A anunciada transferêneia da coordenaçâo do 

ensino do português para o Instituto Camôes, sob a 
tutela do Ministério dos Negôcios Estrangeiros (MNE) 
foi encarada corn certa desconfiança por responsâveis 
das escolas de português nos EUA e Canada que sempre 
atravessaram sérias dificuldades econômicas e acabam 
por ser financiadas em grande parte pelos pais dos 
alunos. 

Se a tranferêneia de responsabilidades para o MNE 
vier a estancar-se no mesmo/ar niente, vamos assistir 
à perpetuaçâo do impasse. Por outro lado, o Instituto 
Camôes nunca esteve orientado para o ensino elementar 
do português, mas para areas mais elevadas da 
divulgaçâo da nossa cultura ao nivel universitârio. 

Existe uma marcada diferença entre a Europa e as 
outras areas da emigraçào. O ensino de português nas 
nossas comunidades radicadas em paises da UE têm 

• Serviço de Pintura e Bate-Chapa Euclides 
• Trcéalhos para Seguros Quintaneiro 
• Orçatnentos Gratis 

QUINTZ 
Autobody & Collision Inc. 

Qualidade 
SERVIÇO GARANTIDO 

professores de Portugal contratados e pagos pelo 
Governo Central por um periodo de quatro anos. No 
Canada, EUA, Venezuela, etc. o grupo docente é 
integrado por professores que, embora escrevam e falem 
a lingua portuguesa, carecem da preparaçâo pedagôgica 
e técnica para o ensino da mesma e sâo mal-pagos pelo 
pais de acolhimento. O Ministério da Educaçâo nos 
ùltimos anos, seja por falta de vontade ou por falta de 
meios financeiros, pouco fez para resolver o problema. 

A Constituiçâo Portuguesa estabelece como lei que 
o Governo Central deve “assegurar aos filhos dos 
émigrantes o ensino da lingua portuguesa e o acesso 
à cultura portuguesa”. Apostar no ensino da lingua e 
cultura portuguesas nâo é uma despesa, é um 
investimento necessario para o présenté e para o futuro 
de Portugal e da Diaspora. 

Antonio Seara, London (Ontârio) 

Centre City Realty Inc., REALTOR® 
tfi Independently owned and operated 

Avelino Silva 
Sales Representative 

11 Metcalfe Street West 

(519) 246-1900 Strathroy 
Strathroy, Ontario N7G 1M7 

Fax: (519) 246-1168 
319 Egerton Street, London, Ont. N5Z 2H3 (519) 455-8546 H (S19) 667-1800 London Email: avelinosilva@on.aibn.com 
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NACIONAL 

Mensagem do Cônsul-Geral de 
Portugal em Toronto 

Para os portugueses que no Ontario e Manitoba se 
juntam a aqueles que dentro e fora de Portugal comemoram 
O Dia de Portugal, de Camôes e das Comunidades 
Portuguesas, uma palavra de apreço. 

Um muito obrigado do vosso Pais pelo esforço e 
dedicaçâo pelos valores de solidariedade, trabalho e 
tolerância de que aqui continuais a dar prova. E um sincero 
reconhecimento por todo o labor posto por cada um de 
vos e pelas vossas entidades, corn destaque para a 
A.C.A.P.O. e as entidades lusas do Manitoba, corn as 
personalidades que na ocasiâo da visita do Présidente do 
Governo Regional Açoriano, em espirito de unidade 
nacional irâo honrar a Pâtria de que nos orgulhamos, numa 
afirmaçâo plena e harmoniosa de integraçâo neste Pais de 
acolhimento. Envolvendo todos, desde os portugueses do 
Minho, até aos dos Açores, que sâo uma grande maioria 
das nossas gentes aqui, passando pelos portugueses da 
Madeira que aqui se radicaram. 

Alongando-se pelos cinco continentes, o povo 
português célébra também nesta data a Lingua que 
représenta importante traço de ligaçâo corn os nossos 
irmâos dos Paises de Lingua Portuguesa, num conjunto 
de perto de 200 milhôes que falam a mesma lingua, a 
Lingua Portuguesa que como disse Eemando Pessoa é a 
nossa Pâtria. Paises de Lingua Portuguesa aos quais se 
juntou recentemente o novo Estado independente, Timor- 
Leste, fmto da heroica resistência do povo timorense corn 
o quai a nossa Comunidade Portuguesa nos momentos 
mais dificeis tâo expressivamente se solidarizou. 

O meu sincero apreço por aqueles que, na area de 
jurisdiçâo que me compete nas Provincias do Ontario e 
Manitoba, defendem em casa, na escola, no liceu, na 
universidade, nos meios de trabalho, nos meios artisticos 
e na comunicaçào social, a nossa Lingua, a Lingua que 
mantém viva a Pâtria e que continuamos nas novas 
geraçôes de portugueses e que aqui ajudais a constmir. 

Joào Perestrello, Cônsul-Geral de Portugal 

Joe Coelho 

1-800-852-7020 

CLARICA" 
Investment and insurance solutions - Since 1870 

mortgage & business insurance 

bus 519 865-4000 ext 217 
fax 519 725-9275 
95 Bridgeport Rd. E. 
2nd Floor 
Waterloo ON N2] 2]9 
joe.coelho@clarica.com 

, ^ LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK 
Tue - Fri: 6:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Sat & Sun: 6:00 a.m. - 3:00 p.m. 

Monday: Closed 

JOE & FILOMENA MEDEIROS, Proprietàrios 

Specializing in Fine Bread 
Fresh Bread Daily 
Pastries & Cakes 
for all Occasions 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z 1R9 

Coisas Boas e Bonitas 

Breve Historial do Edificio da Assembleia da Revûblica 

VISO SHIPPING me. 
896-B College St., Toronto, ON M6H 1A4 • Tel: (416) 533-9127 ou 1-888-263-3154 

www.viso-viseu.com 

VISEÜ ELECTRIC me. 
896 College St., Toronto, ON M6H 1A4 

Tel: (416) 531-2847 • Fax. (416) 539-0173 

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELEOTRIC 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

Contentores 
para o 
Brasil e 

Carga solta 

w- 

• F0GÔES(AGÂSEELÉCTRIC0S) 

• FRIGORiRCOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RADIOS E TELEVISÔES 

• F0GÔESALENHAEAGÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂ0 EM 

ELECTR0D0MÉSTIC0S PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANQUES DEAQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 

No meio de tantos pontos negatives que se apontam 
ao nosso pais, nem tudo é para rejeitar. Embora pobres 
em nùmero, também temos grandes joias arquitectonicas 
para mostrar ao mundo que nos venha visitar! 

Na época das abondantes riquezas construiram-se 
em Portugal belos edificios, mormente igrejas e 
conventos, dos quais aindahoje existem reliquias. Assim, 
aquilo que se chama hoje a Assembleia da Repùblica, 
tinha sido antes do ano 1834, o Convento de Sâo Bento 
de Saûde ou dos Negros. Aquilo que se chama hoje o 
Palâcio de Sâo Bento - a Santos (Conde-Barâo) em 
Lisboa, foi um dos conventos daquela ordem monâstica 
extinta, como quase todas as outras ordens religiosas no 

pais que conseguem sobreviver ao Grande Terramoto 
de 1755. O Edificio tinha sido fundado em 1598 e 
acabado em 1615. 

Na catâstrofe telûrica que destruiu uma grande parte 
de Lisboa, ruiu a Torre do Castelo de S. Jorge, onde se 
alojava o arquivo corn toda a documentaçâo que dizia 
respeito à Chancelaria Régia. 

Esta torre, chamada ou que veio a chamar-se depois 
Torre do Tombo, foi transportada corn todos os seus 
haveres para o dito convento, local onde ainda se 
encontra actualmente e a entrada é livre. Segundo o Dr. 
Castro Alves, historiador logo apôs o ano 1834, instalou- 
se ali também o Governo Liberal, partido que saira 
vencedor das lutas entre libérais e absolutistas. O edificio 
é pois hoje conhecido como a Assembleia da Repùblica. 

Ainda no mesmo ano de 1834, foram instalados no 
referido convento as Câmaras Legislativas. A Sala dos 
Deputados foi construida de novo e a Sala dos Pares foi 
“arrumada” na antiga Casa do Capitulo. 

Mais tarde, em 1876, construiu-se um elegante 
edificio para sede da Câmara dos Deputados. O velho 
Convento veio a ser chamado o Palâcio do Congresso, 
um dos mais belos edificios de Lisboa. Hâ vozes que 
afirmam que o local é hoje o mais grandiose dos recintos 
parlamentares do Mundo! 

A decoraçào interior de sumptuosidade elegante e 
desusada harmonia envolve a porta de ingresso, o 
vestibule e a grandiosa escadaria que confina numa 
ampla galeria, desembocando esta na majestosa Sala 
circular de Sessôes Plenârias. Tudo isto dâ uma elegante 
e expressiva clareza ao prôprio edificio. Nos diverses 
salôes ha pinturas e decoraçôes de Columbano, Cela e 
Joâo Vaz. 

No Plenârio admira-se um vaste hemiciclo em 
anfiteatro onde Teixeira Lopes acrescentou valiosas 
decoraçôes escultôricas. A rematar esta imponência, 
temos a cor gérai do ambiente do Plenârio em quatre 
tons suaves: o castanho claro das mobilias em madeira 
nobre, o ouro, e a cor de rosa e branca dos valiosos 
mârmores portugueses que formam um tudo 
impressionante e admirâvel. 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL 
0 mais compléta serviço para o envio do seu 

contentor e carga solta. 

IGREJA BAPTISTA 
PORTUGUESA 

,819 MAITLAND ST. » LONDON • TEL. (519) 672-4354 

Convidamos a nossa comunidade 
a ouvir a palavra de Deus corn o 

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

10H00 - Culto de Louvor 
- English Sunday School 

11 HI 5 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico 

OUARTAS FEIRAS: 

19H00 - Culto de Oraçâo 
TELEFONE DA PAZ: 

(519) 668-3926 
(24 horas por dia com uma mensagem da 

BIblia para o seu coraçâo) 

SAP BEM-Vi N DOS // 
"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 

é pela palavra de Cristo" 
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FESTAS DO IMPÉRIO DE LEAMINGTON 

CLUBE PORTUGUÊS DE STRATHROY 
P.O. Box 154, 375 York St., Strathroy, Ont. N7G 3J2 

Tel.: (519) 245-4361 
Para contratos e banquetes chame: 

Charlie Milhomens * (519) 245-9552  

NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 
P.O. Box #93 - Strathroy, Ont. N7G 3J2 

Tel.: (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30P.M.) 

Grogan 
FORD LINCOLN 

Box 220, 5271 Nauvoo RD, 
Watford, Ontario NOM 2S0 

Aspecto do Salâo do Clube no Jantar da Festa 
picoense, José Simôes, com um batalhao de mulheres 
e algum que outro homem, preparou sem dificuldade o 
cardapio que constava de Sopa de Legumes (uma 
delicia). Pasta com queijo ralado e o prato forte. Carne 
Guisada com Batatas. Posso dizer sem hesitar que 
Leamington tern a melhor culinaria portuguesa de toda 
esta area. Lindas jovens cheias de amabilidade serviram 
o Jantar, a todos atendendo, enquanto os homens 
passavam com o vinho e refrescos enchendo os copos 
a toda a bora. 

A noite de Sabado concluiu com uma exibiçâo 
magniTica de folclore a cargo do grupo Etnografico 
povoacense com uma cantoria das mais picantes que 
jâ ouvimos, enquanto os dançarinos seguiam o vira- 
vira da roda e as variadas combinaçôes dos passos à 
moda açoriana. Actuou também corn vistosidade o 

Nâo hâ festa na Diaspora 
que reuna tanto povo como esta 
celebraçâo do Pentecostes à 
moda dos Açores. Vendo tudo 
isto, ficamos a pensar que esta 
harmonia e generosidade que 
reinam nestes dias, sào em si a 
mensagem que promove o 
Espirito Santo a pairar sobre a 
sua Igreja, como uma pomba, 
simbolo do Amor Cristào. 

Os dignitârios visitantes 
pela voz de Francisco Alvares 
referiram que ficaram 
impressionados ao verem que no 
mundo da Diaspora seguem-se 
à risca e mantém-se as tradiçôes 
açorianas corn mais rigor ainda 
que nas proprias freguesias das 
ilhas. E como na mesma data 
celebra-se o Dia da Pâtria 

Açoriana, notava-se nos filhos do arquipélago o orgulho 
de darem a saber que a festa era deles e mostrar a alegria 
de sentirem-se filhos da mesma terra. 

Actuaçâo do Grupo Etnogrâfico da Povoaçâo 

No Domingo foi anunciada a escolha dos novos 
Mordomos para o ano 2003, caindo a sorte sobre o Sr. 
Alberto Pinheiro e sua esposa, Hélia, naturais de Pedro 
Migeul (ilha do Faial), e proprietârios da padaria 
portuguesa, Alberto’s European Bakery, onde se 
fabrica o melhor pâo de milho que nos jâ provamos 
nestas terras. Parabéns e votos de muito sucesso no 
desempenho do seu cargo. 

Antonio Seara & Norberto Fortuna 

Sales; (519) 876-2730 
Res: (519) 245-7653 
www.groganford.com 

Ali FERREillIA 
Sales Rep. 

Corn um programa 
recheado de novidades, os 
Modomos do ano 2002, José e 
Maria Inès Furtado, oriundos da 
Povoaçâo (Sâo Miguel) 
organizaram uma das melhores 
ediçôes da Festa anual em honra 
do Divino, celebrada na 
comunidade de Leamington 
desde 1979. Nos ûltimos anos a 
efeméride adquiriu uma 
dimensâo multitudinâria 
reunindo no Sâbado e Domingo 
mais de mil pessoas da 
comunidade local, da area 
vizinha, e ainda forasteiros 
vindos de lugares mais distantes. 

Como resultado dos 
convites enviados, o novo 
Présidente da Câmara da 
Povoaçâo, Francisco Âlvares 
(PSD), e o Chefe de Secretâria, Ângelo M. Furtado, 

irmâo do Mordomo, 
marcaram presença, 
acompanhando o 
Grupo Etnogrâfico do 
Império de Sâo Pedro 
(Lomba do Cavaleiro, 
Povoaçâo) que na sua 
primeira visita ao 
Canadâ, vistou Leam- 
ington com dança- 
rinos, cantadores in- 
strumentos e mùsicos, 
dando uma formidâvel 
liçâo de folclore 
açoriano. 

As actividades do 
Sâbado superlotaram a sede do Clube Português local 
que, embora tenha uma capacidade para 950 pessoas 
sentadas, a multidâo que marcou presença levou aos 
directores do Clube à procura de cadeiras para 
acomodar a todos. Penso que até as da Secretaria foram 
confiscadas. 

A azâfama mais forte viveu-se na cozinha corn a 
preparaçâo das Refeiçôes do Sâbado e do Domingo para 
um numéro tâo elevado de pessoas. Mas o Chefe 

VANCOUVER 

Os Mordomos de 2002 
levando a Coroa do Império 

durante o Cortejo 

Portuguese-Canadian 
Seniors Foundation 

Para comemorar os 14 anos da 
fundaçâo desta colectividade 
realizou-se em Março passado um 
Jantar na Igreja de N“ S“ das Dores ao 

Regina T. quai assistiram pelo menos metade 
Calado associados, talvez entre uns 450 

a 470, na mais perfeita harmonia. Nâo faltou boa 
comida, bom vinho e amigos que se nâo viam hâ 
tempos. O serâo dançante foi abrilhantado pelo 
conjunto musical Joe & Nancy. Parabéns ao Présidente, 
José Manuel dos Santos, aos Directores e aos 
voluntârios que contribui'ram para que o evento tivesse 
todo o brilho que merecia. 

Antes do Baile que se prolongou até perto da uma 
hora da madrugada, actuou o Rancho Folclôrico 
Saudade, composto por elementos quase todos acima 
dos 50 anos de idade e apresentaram vârios nùmeros 
de difi'cil execuçâo. Era um louvar a Deus ver como 
saltavam e dançavam ao ritmo da mùsica popular. O 
Rancho também improvisou uma “descamisada” no 
campo, onde nâo faltou o jogo da espiga prêta. A pessoa 
que a achar leva o castigo de beijar todos os 
componentes da “descamisada”. E até nâo faltaram 
umas brigas (forjadas) entre os rapazes, o “Noivo” e 
aquele que ele considerava o seu “Rival”. Foi o mais 
engraçado da noite. 

No mês de Abril realizaram-se as Eleiçôes para 
escolher novos corpos directivos e pretendemos em 
futuras ediçôes dar os resultados aos nossos leitores. 

Regina T. Calado, correspondente em Vancouver 

Francisco Alvares e Ângelo Furtado corn os 
Mordomos do Império e Norberto Fortuna 

Rancho Nazareno local e no Domingo foi a vez de 
contrapor o folclore visitante contra o Rancho “Os 
Tradicionais” do Clube Português de London. 

O Império reinava glorioso no vestfbulo da sede, 
corn todas as coroas visitantes fazendo companhia à 
Coroa do Império de Leamington que ocupava o centro. 

Tudo revestiu uma grandiosidade que foi além do 
popular para atingir o sublime, especialmente no 
Domingo corn o Cortejo a percorrer as ruas da cidade 
entre a Igreja de St. Michael’s e o Clube. 

STRATHROY 

Mensagem de Carlos Avila à 
Comunidade de Leamington 

Mesmo longe, vivo 
convosco este grande dia de 
comemoraçâo dos valores do 
Espirito Santo, através da Festa 
promovida pelos Mordomos, 
José e Maria Inès Furtado, 
oriundos deste Concelho da 
Povoaçâo, que é e serâ sempre o 
mais Undo dos Açores. 

Festa do Espirito Santo com 
muita gente amiga, Festa da 
solidariedade povoacense no Carlos Âvila 
Canadâ, Festa a enaltecer o 
orgulho povoacense. Todos juntos, em nome do Espirito 
Santo e do Concelho da Povoaçâo. 

É feliz a coincidência desta Festa realizar-se nas 
magnificas instalaçôes do Clube Português, um dos 
maiores clubes portugueses no Ontârio, hoje gerido 
superiormente por Norberto Fortuna, um grande 
povoacense. 

Tudo hoje se conjuga para que o Concelho da 
Povoaçâo seja enaltecido, pois os sens naturais sào 
gente capaz, gente trabalhadora, gente que nutre um 
grande amor à terra que, corn alegria, os viu nascer 
eum dia, corn tristeza, os viu partir. Resta-me apenas o 
conforto de saber que todos vivem bem a sua vida. 

Meus caros amigos, sinto hoje mais saudades de 
todos e, por isso, vos mando um abraço, sendo um 
especial para o Noberto Fortuna e outro também muito 
especial para o Modomo, José Furtado. 

Nesta Vila da Povoaçâo vou continuar, sempre 
disponivel para vos servir, quando necessitardes da 
minha pessoa. 

Haja Alegria! 
Vila da Povoaçâo (Sâo Miguel) 
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