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“PEQUENAS HISTÔRIAS DE GENTE GRANDE”: 
UM TRAÇO A FA2ER HISTÔRIA 

A longa e proHfica carreira de José Mario Coelho, uma das personalidades mais 
carismâticas dos meios da comunicaçâo social comunitarios, culmina agora no 
lançamento de uma magnifica obra intitulada “Pequenas Histôrias de Gente Grande”, 

José Mario autografa o seu livro 

realizado no Consulado de Portugal em Toronto, na tarde de quinta-feira, dia 3 de 
Junho. 
Este madeirense, emigrado daquelas terras insulares desde a década de 70, tern 
vindo, ao longo dos anos, a prestar a “sua inconfundivel voz serena”, citando as 
palavras de Aida Baptista, personalidade vivaz e talento à radio, televisao e imprensa 
escrita da nossa comunidade. 
Quern jâ nào ouviu José Mario a enunciar as noticias nas ondas da radio comunitâria, 
naquele seu jeito suave e gentil, ou visto, no pequeno ecrà o seu rosto tranquilo a 

Convidados e amigos de José Mario 

José Mario agradece a todos os que o apoiaram na realizaçâo desta grande obra 

informar-nos dos ùltimos acontecimentos? Ou ainda lido as suas crônicas e artigos 
num jomal local de que foi, até muito recentemente, director? 
Assim, José Mario tomou-se parte integral do nosso quotidiano, uma presença que, 
corn O jeito dos grandes, perpassa o nosso percurso corn humildade, modéstia e 
sapiencia. José Mario sempre advogou em tudo que foi interveniente, a reconciliaçào 
e harmonia, mesmo em tempos de grandes conturbaçào e divisionismo que, de 
tempos em tempos, abalam as lides comunitârias. 

Préserva o passade e o sonho 
P’ra que o futuro seja risonho 

José Mario Coelho 

Num dos mais calorosos e fratemos lançamentos de livro a que tivemos o privilégie 
de assistir, José Mario congregou em seu redor naquela tarde, muitos amigos e 
admiradores, que ali afluiram para, solidariamente, desejar-lhe sucesso corn a 

Humor e boa disposiçâo estiveram présentés na cerimônia 

A garagem que oferece um serviço completo ao seu automôvel 

Mechanic & Auto Body Inc. 
CONFIE EM EXPO 2000 

Experiência e Honestidade ao vosso serviço 

ESTIMATIVAS GRÂTIS 

Tel/Fax: 416-533-2439 • Cell: 416-569-2516 
2612 St. Clair Ave., W. (Esquina corn a Jane St.), Toronto, ON M6N 1M1 

SERVINDOACOMmiDADE 
P0RTU6UESAHÂ4UI0S. 

FAZiMOS QUALQUER 
TRABALHO DE ROOFING, 
FLAT-SHINGLAS, 
CAIHAS DE ÂGUA E ETC. MANUEL RAPOSO 

TEL: (416) 657-8504 
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publicaçâo desta sua colectânea de histôrias das gentes que conheceu ao longo do 
tempo. Neste documento histôrico, que préserva para a posteridade a grande epopeia 
portuguesa contemporânea no Canada, José Mario recolheu, primorosamente, 155 
depoimentos de imigrantes portugueses, extensivamente illustrados corn mais de 
600 fotografias. 
Aos nossos Pioneiros, José Mario dedica este valioso documento histôrico, cuja 
publicaçâo teve, entre outros, o apoio da Secretaria de Estado das Comunidades. A 
sua admiraçào, gratidào e afecto pela coragem e intrepidez dos percursores da 
emigraçào lusa contemporânea no Canada, esta bem patente na sua Nota de Autor. 
“Mesmo ouvindo os pioneiros, de olho nos olhos, nào consegui descrever toda a 
real profundidade da sua odisseia nos primeiros anos de saudade e dor. Sozinhos, 
sem trabalho, corn dividas, corn frio e fome, sem falarem a Lingua de quem os 
marginilzava, passaram agruras e medos sem conta. 

Entrega de lembranças a José Màrio e sua esposa pelo Ministre Português 

E nào sô regressaram a casa, pela vergonha de fracassar. Homens de “antes quebrar 
que torcer”. Ainda bem, por eles, pelas familias e por nôs! OBRIGADO 
PIONEIROS!”. 
O grande grupo de amigos ali présentes incluia alguns dos pioneiros a quem dedicou 
este seu livro, entre os quais Manuel Arruda, Antonio Vieira, Antônio Sousa e Carlos 
Pereira, Apôs ama breve introduçâo pelo Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, 
Dr. Artur de Magalhâes, coube a jovem Ana Fernandes apresentar os restantes 
intervenientes. Ilda Januârio efectuou a leitura do profâcio de Aida Baptista, enquanto 
O Prof. José Carlos Teixeira, autor do prefâcio, fez a apresentaçào da obra do seu 
jeito éloquente e apaixonado. 
O livro é, segundo este, uma compilaçào de entrevistas conduzidas por José Mario 
a “pessoas que nos ùltimos cinquenta anos têm edifîcado esta grande comunidade.” 
José Mario é também considerado pelo Dr. Teixeira como “...um dos melhores 
jomalistas portugueses da diaspora...” 
Dr. Luis Marques Mendes, Ministre Português dos Assuntos Parlamentares, que 
se encontra em Toronto para as celebraçôes da Semana de Portugal, foi o orador 
de surpresa da tarde. Numa alocuçâo sentida e comovente de português para 
portugueses. Luis Marques Mendes realçou a importâneia da preservaçâo da nossa 
cultura e histôria em terras do além-mar como indispensâvel às nossas gentes 
quanto naçâo lusa. “.. .Sendo um traço de cultura, esta obra é também um traço a 
fazer histôria.. .o Professor Agostinho da Silva um dia disse que os portugueses em 
cada ponto do mundo por onde passvam eram um cais de desembarque..." 
José Mario Coelho, um cais de desembarque de um percurso jomalistico que fez 
apanâgio da luta por bem informar e pela perservaçâo do legado identitârio das 
gentes lusas transposto para a realidade do Canada. 

SHYAMA FINANCIAL SERVICES 
Loans - Line of Credit 
Anil Joshi B.A. Mortgage Specialist 

CALL: 416 748-8884 
416 749-6681 

Direct Line - 416 888-1072 
4 Locations to serve you: 

||[; Brampton: 2565 Steels Ave. E. # 200 (At Torbram) 
lu Etobicoke: 2645 Islington Ave. (At Albion) 
P Mississauga: 93 Dundos St. E. #112 (At HWY 10) 
lin Socorborough: 3300 McNicoll Ave. # A12 
Il (At Middiefield) 

Cimerman R.E, LTD. 

José / M. Luisa Vieira 
Représentantes de Vendas 

(416) 520-7136 

Se pensa em COMPRAR ou VENDER 

casa, contacte o casai VIEIRA 

(416) 520-7136 
Oferecemos um serviço bom, rapide e experiente 

desde 1972. Verâ como faz a escolha certa! 

ATENÇÂO: Se pensa em COMPRAR ou VENDER casa, chame por JOSÉ ou LUISA VIEIRA. Précisâmes 
de casas para vender com URGÉNCIA. Temos compradores mas faltam casas. Tel.: (416)520-7136 

Symington & Wallace. Casa separada dos 2 lados com 2 pisos a tejolo e corn 2 cozinhas, 2 casas de banho, e cave 
acabada. Tan garagem e um lote de 20’x 125”. Nâo paca esta boa oportunidade. Casa boa bem localizada e por 
b«n preço. Chame por José Vieira pelo telefbne 416-520-7136. 

APENAS S229,000. Casa renovada separada de 1 lado e corn 2 pisos, corn 6 divisôes e parque de estacionamaito 
para 2 carros. Chame por José Vieira pelo telefone 416-520-7136. 

Rogers & Weston Road. Casa separada de 1 lado e corn 2 pisos, com 6+3 quartos. Casa bonita e limpa. Tem 
garagem e estacionamento para mais 1 carro. Chame por José Vieira pelo telefone 416-520-7136. 

Casa Nova de 2 psos, separada de 1 lado a tijolo corn chao bonito de madeira, ceràmica ou granito. Tem 3 casas de banho 
e 2 cozinhas. Apartamenlo na cave corn entrada separadae corn um bonito quintal corn garagem para 2 cairos (perto da 
Igreja de Sào Mateus) Qiame hoje mesmo pw José Vieira pelo telefime 416-520-7136 para mais infiwmi^bes 

Casa grande perto de Dovereoiirt & Queen West. Chame por José Vieira pelo telefone 416-520-7136 

Atençào: Precisamos de casas para vender em Toronto c Mississauga Para mais informaç0es chame por Vieiras 
pelo telefone 416-520-7136 

Pfograma 

Sexta-fëra, 11 de Jurtho: ‘Youth Nighf, Oiganizaçâo do Grupo de Jorans, 
18.00: Abeitura 
20.00 - 21.00 : Reno Band e DJ TNT Productions 

Sâbado, 12 de Junho: 
12.00 Abertura 
12.00- 14.15: Transmtesâo do jogo de abertura do Euro2004, Portugal vs. Gréda 
15.00- 15.30: Randio Etnogràiico ‘Âgua Alva’ vindo da Itha Terceira, Açores. 
15.30-18.{K): Cerimônta de Aberhira om participaçâo da Présidente da Câmara Municipai de 
Mississauga, Hazd McCalfion 
16.00- 18.00: Ranho do PCCM, Assodaçâo Cultural do Minho, Slo José de Oakville, e a 
Associaçâo Migrante de Barceios 
18.00- 20.00; Stephanie Tavares, Naked Lettuce, Tony Gouveia & Ed Câmara, Reno Band, 
Henrik Cipriano, Steve Medeiros & Jessica Amaro 
21.00- 23.00; José Cid c/ a sua banda 

Domingo, 13 de Junho; 
12.00: Abertura 
14.00- 16.30: Rancho do PCCM, Peniche Community Club de Toronto, Arsenal do Minho CC de 
Toronto, Futebol Ciube do Porto de Toronto, Casa das Beiras CC de Toronto 
16.30- 18.00: Michelle Madeira, Steve Vieira & Mikà, Island Girls, Liz Rodrigues 
18.00- 19.30 Tabu e Starlight 
19.30- 21.00 José Cid 

Entrada Gràtis. 
Haverà sardinhas e bifanas 

Sergio M. Ruivo 
CHARTERED ACCOUNTANT 

Atendimento Profissional nas Areas de: 

IMPOSTOS 
■ Prepara^Qo de impostos 
■ Pianos de impostos pessoois e corporaçôes 
■ Resoluçûo de problemos com outoridodes fiscois 
■ Andlise pare recupero^ôo de impostos de vendu 

GESTÂO FINANCEIRA 
■ Contabilidade comerciol 
■ Consultoriu de gestôo 
■ Assistêndu corn plonos de negécio /empréstimos 
■ InstolQjôo e configuruçôo de sistemus de 
contabilidade e gestôo 

Telefone: (416) 633-7402 - Telemével: (416) 897-2972 
E-maii: sergio.ruivo@sympatico.ca 


