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GENTE 

NA HORA DA DESPEDIDA... 
Caros compatriotas e amigos: 

Ao terminar as minhas 
funçôes de Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas 
que, corn tanto prazer e 

ÆÊ empenhamento, exerci no 
Governo Português, quero 
desejar a todos os portugueses 
e luso-descendentes residentes 
no estrangeiro, as maiores 
felicidades, certo de que esta 
ocasiâo foi para mim uma 
inexcedivel ocasiâo de 
apreender a vossa importância 
para a afirmaçào externa de 
Portugal. 

Em particular, desejo dirigir uma palavra de 
conforto a todos os que tiveram momentos de 
sofrimento, e uma palavra de confiança nos jovens. 

Joâo Rui Almeida 

Gente Miûda 
Kolina Melo - Miss Sport 2002 

(Pâgina 7) 

"GIRASSOL SENIORS FOUNDATION Inc" LONDON 
Escolhendo como distintivo o Girassol, uma flor 

tâo visivel e omniprésente no Sul de Portugal, foi hâ 
pouco incorporada em London esta fundaçào, cujo 
objectivo é prestar uma atençâo intensa aos idosos desta 
e das outras comunidades portuguesas do S.O. do 
Ontario. Mas Girassol como tal, foi uma flor que nasceu 
no primeiro aniversârio da morte de Amâlia Rodrigues 
cClebrado em London corn um Jantar de Gala e Noite 
de Fados no Hilton Hotel onde esteve a diva de 
Montreal, Sâo, e vârios fadistas do Ontario. Outras 
funçôes e actividades seguiram e hoje, apôs a 
incorporaçào, Girassol Seniors Foundation tem uma 
oferta num terreno de dois alqueires localizado no leste 
de London, que poderâ ser a sede e futuro Lar dos 
nossos idosos. 

No Domingo 14 de Abril um Forum comunitârio 
informou sobre a inciativa de onde poderâ nascer um 
futuro de esperança para a primeira vaga dos Baby- 
Boom que jâ entrou na reforma e sente a falta de forças 
para levar uma vida independente. 

Neste mundo cheio de actividade nâo hâ lugar, nâo 
temos tempo para dedicar aos idosos. Gastam-se so- 
mas em Clubes, Desporto, Festas Religiosas e Sodas, 
etc. mas, na altura de pensar em um Abrigo, um lar 
para os idosos, a nossa resposta é tacanha, a nossa 
medida é surripiada. No entanto, foram des que nos 
criaram, ajudaram a crescer e ampararam nos momentos 
de perigo. Foram eles que nos arrancaram duma terra 
de fome e pobreza para nos trazer a este Canada 
abundante onde nada nos faltou... 

Nâo faltam instituiçôes que levantam a bandeira 
da Terceira Idade como pretexto para mostrar a sua 
actividade em prol dos idosos. Na maioria dos casos, o 

que se faz é pouco e nâo passa de ums jogos de cartas, 
umas horas de convivio. Mesmo assim, isto jâ é um 
começo. Mas temos de ir além. A comunidade hoje é 
rica. Nâo faltam empresârios e pessoas bem situadas 
na vida. A maioria vive hoje numa situaçâo economica 
prospéra. A comunidade deve cuidar dos sens, em lugar 
de mandâ-los para uma instituiçâo onde vivem isolados 
por nâo falarem a Imgua. 

É uma injustiça social o abandono a que estâo 
botados muitos idosos na comunidade, mas ninguém 
acusa O povo deste pecado! Um dia, porém, chegarâ 
em que iremos lamentar nâo ter feito nada por estes 
filhos de Portugal que deram o melhor da sua vida para 
nos criar. Mas esse dia sera tarde porque eles jâ estarâo 
mortos e enterrados. 

Girassol Senoirs Foundation Inc. leva a efeito 
Sexta-feira, dia 26 de Abril, a “Estoril Fun Night” na 
sede do Clube Português de London. Destinado à 
angariaçâo de fundos para dar um lar aos idosos, o 
evento abre corn Recepçâo e Jantar às 6:30 pm, 
seguindo-se uma noite de prémios e convivio. A entrada 
é $70/Pessoa, ou $500/Mesa de 8 pessoas. 

Tomou a inciativa desta angariaçâo, o grupo de 
empresârios portugueses PBPA. Podem chamar para 
réservas aos Tels (519) 521-3252, 640-9787 ou ainda 
453-8640. 

Gostarîamos de ver presença portuguesa nessa 
noite. Séria uma pena e, mais ainda uma vergonha, que 
O Clube estivesse cheio de canadianos e, como jâ 
aconteceu, a nossa Comunidade a cujos idosos se dedica 
a angariaçâo brilhasse pela sua ausência. 

A. Seara, London (Ontârio) 

Clube Camées Celebrou 32." Anhrersàrio 
O Camôes, um dos Clubes mais antigos do S.O. do 

Ontârio, existia quando as comunidades vizinhas nem 
sonhavam corn uma sede social. Este facto aponta para 
os valores da comunidade de Harrow em 1970, mas a 
realidade hoje é outra. 

D. Delfma Pedro que nos ûltimcçtrês anos foi a 
Présidente do Executivo, disse que hoje o Camôes 
enfrenta-se à decisâo de crescer ou morrer. O prédio 
précisa ser melhorado e ampliado. Um projecto séria 
construir um Clube novo em forma de L no fundo do 
terreno; outro, ampliar a sede actual na direcçâo do 
parque automovel, ou para o lado contrârio, dando-lhe 
uma lotaçâo para 400 pessoas e melhor acesso. A 
comunidade é estâvel e nâo précisa de uma sede maior. 
Este investimento apavora a vârios socios que sâo 
velhas guardas à beira da reforma. Os jovens nâo 
acompanham os adultos e os filhos andam à procura 
doutros intéressés. A comunidade terâ que marcar quai 
é O caminho a seguir no futuro. 

(Pagina 15) 

Nas prôximas eleiçôes 
D. Delfma anunciou que nâo 
iria continuar no cargo. Nos 
très ûltimos anos o Camôes 
abriu o bar ao publico onde 
refeiçôes sâo servidas na 
hora do Almoço. No dia do 
Aniversârio a sede 
mostrava-se limpa, recém 
pintada, embora algo vazia, 
porque no mesmo dia 
celebrava-se o Jantar dos 
Criadores do Império de 
Leamington e muitos se deslocaram à vizinha capital 
do tomate. 

Parabéns pelo aniversârio e que as perspectivas do 
futuro sejam definidas pelos socios. O Camôes deverâ 
continuar porque é um monumento da nossa presença 
no S.O. do Ontârio. 

Anselmo Carvalho e A. Seara 

D. Delflna Pedro 
Présidente do Clube 

Camôes 
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Eleiçôes Legislativas 
PSD corn maioria relativa coliga-se 
corn O CDS-PP 

Como se esperava, os resultados das eleiçôes para 
a Assembleia da Repûblica que tiveram lugar no 
passado dia 17 de Março, ditaram a derrota do Partido 
Socialista dando a maioria ao seu principal opositor, o 
Partido Social Democrata de Durâo Barroso. O CDS- 
PP de Paulo Portas teve uma subida precentual em 
relaçâo às ultimas eleiçôes e o Partido Comunista con- 
tinua a baixar nas preferência do povo português. 

Nos circulos eleitorais da emigraçâo, o PSD elegeu 
très dos quatro deputados, mais dois do que em 1999. 
Na contagem final de votos o PSD conseguiu 105 
assentos parlamentares contra 96 do PS. Manuela 
Aguiar e Eduardo Moreira do PSD foram eleitos pelo 
circulo Fora da Europa, enquanto Carlos Gonçalves e 
Carlos Luis do PS dividiram os dois lugares elegiveis 
pela Europa. 

A abstençâo emigrante situou-se nos 72% na 
Europa e em 79% no resto do Mundo, numéros 
ligeiramente inferiores aos de 1999, revelou um 
membro do Secretariado Técnico dos Assuntos para o 
Processo Eleitoral (STAPE). 

Reagindo aos resultados eleitorais, José Machado, 
présidente do Conselho Permanente das Comunidades 
Portuguesas, admitiu que a vitôria do PSD poderâ pôr 
em causa a existência daquela estrutura. Tenho medo 
que o PSD convoque eleiçôes para esse ôrgào na 
mesma base da lei que estava em vigor anteriormente, 
isso irâ impedir o CCP de viver, foram as suas palavras. 

O Novo Executive Português 
Tomou posse no sâbado, dia 6 de Abril o novo 

elenco governativo de Portugal ficando assim 
constituidos os ministérios: 
Primeiro-ministro, José Manuel Durâo Barroso; 
Ministra de Estado e das Finanças - Manuela Ferreira 
Leite; 
Ministro de Estado e da Defesa - Paulo Portas; 
Ministro dos Negôcios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas -Antonio Martins da Cruz; 
Ministro da Administraçâo Interna - Antonio 
Figueiredo Lopes; 
Ministra da Justiça - Maria Celeste Cardona; 
Ministro da Presidência - Nuno Morais Sarmento; 
Ministro dos Assuntos Parlamentares - Luis Marques 
Mendes; 
Ministro Adjunto do primeiro-ministro - José Luis 
Amaut; 
Ministro da Economia - Carlos Tavares; 
Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas - Armando Sevinate Pinto; 
Ministro da Educaçào - David Justino; 
Ministro da Ciência e do Ensino Superior - Pedro 
Lynce; 
Ministro da Cultura - Pedro Roseta; 
Ministro da Saùde - Luis Filipe Pereira; 
Ministro da Segurança Social e do Trabalho - 
Antonio Bagâo Félix; 
Ministro das Obras Pûblicas e Transportes - Luis 
Valente de Oliveira; 
Ministro das Cidades, Ambiente e Ordenamento - 
Isaltino Morais; 
Secretârio de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministros - Domingos Jeronimo. 

A Reforma dos Ex-Combatentes 
A Lei n°. 9/2002 de 11 de Fevereiro régula o re- 

gime juridico da contagem dos periodos de prestaçâo 
de serviço militar de ex-combatentes para efeitos de 
aposentaçâo ou reforma. 
Quem é abrangido: 
- Os ex-combatentes subscritores da Caixa Gérai de 
Aposentaçôes ou beneficiârios do Sistema de 
Solidariedade e Segurança Social: 
- Mobilizados entre 1961 e 1975 para os territôrios de 
Angola, Guiné e Moçambique; 
- Aprisionados ou capturados em combate durante as 
operaçôes militares que ocorreram no Estado da India; 
- Que se encontravam no territôrio de Timor-Leste en- 
tre o 25 de Abril de 1974 e o da saida das Forças Ar- 
madas Portuguesas desse territôrio. 

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK Specializing in Fine Bread 
Tue - Fri: 6:00 a.m. - 6:00 p.m. Fresh Bread Daily 
Sat & Sun: 6:00 a.m. - 3:00 p.m. Pastries & Cakes 

Monday: Closed for all Occasions 

JOE & FILOMENA MEDEIROS, Proprietaries 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

Cdlculo das Quotizaçôes ou das Contribuiçôes: 
O valor das quotizaçôes ou contribuiçôes a pagar é 
apurado, sem prejui'zo da opçâo pelo regime até entâo 
em vigor, com base na remuneraçâo auferida e na taxa 
em vigor à data: 
Os ex-combatentes deverâo preencher o formulârio e 
enviar até 31 de Outubro de 2002, para o Ministério da 
Defesa Nacional - Direcçâo Gérai de Pessoal e 
Recrutamento Militar. Av. Ilha da Madeira, 1 - 1400- 
201 Lisboa. 
Documentas necessârios para o efeito: 
1. Documento corn n°. de identificaçâo militar (ex. 
cademeta militar, licença militar, etc.); 
2. Bilhete de Identidade; 
3. Cartâo de subscritor/beneficiârio n°. (Caixa Gérai 
de Aposentaçôes ou Caixa de Previdência). 

Para informaçôes por favor contactar a funcionâria 
Dolores Leite pelo Tel. (416) 217-0966, Ext. #227, 

ou pela Internet: http://www.mdn.gov.pt e 
E-mail: antigoscombatentes @ dgprm.mdn.gov.pt 

Os formularies estâo dispom'veis neste Consulado 
Gérai. 

Toronto, 18 de Março de 2002 

WACIOWAL 

A Proposito da Campanha 
Eleitoral 

No Domingo foram eleitos por todo o pals os 250 
deputados que compôem a Assembleia da Repûblica 
para a legislatura que se seguirâ (e nâo o Primeiro- 
Ministro como nos pretendiam impingir os sres Durâo 
e Ferro!). Os portugueses recenseados no estrangeiro 
puderam votar até Domingo e todavia foram contados 
todos os votos que chegaram corn carimbo de correio 
até ao dia 17, inclusivé. 

A campanha eleitoral no estrangeiro decorreu este 
ano corn alguma animaçâo, nalguns locais corn 
iniciativas que nâo tinham ocorrido em ocasiôes 
anteriores, tais como debates entre os candidatos. A 
CDU esteve présente e interveniente em quase todas 
as grandes comunidades, desde a Australia ao Brasil e 
Angola, bem como no Canada e paises da Europa onde 
residem mais portugueses, como na França, na Suiça, 
na Alemanha, e no Luxemburgo. Confiamos que o 
esforço dos candidatos CDU e sens apoiantes produzirâ 
resultados, pelo que aqui deixamos uma especial 
saudaçâo, mas as lutas nâo terminarâo aqui! No dia 
seguinte, la estaremos onde seja necessârio para 
promover as reclamaçôes ou os protestos dos 
portugueses residentes no estrangeiro, na luta pelos seus 
direitos. E para estas lutas que continuaremos a contar 
corn todos vos e a pedir-vos que passem palavra!... 

Telemedicina poupa meses 
de espera 

Numa iniciativa inédita na regiâo centro do pals e 
do maior alcance para os utentes dos serviços de saùde, 
o hospital Amato Lusitano de Castelo Branco procedeu 
à ligaçâo de telemedicina aos centros de saùde de 
Alcains e Sertâ. Entre as especialidades que foram 
contempladas destacam a Dermatologia, 
Gastroenterologia, Psiquiatria e Medicina Interna. Tal 
medida tem dado cumprimento ao piano de aeçâo da 
Administraçâo Regional de Saùde, na area da 
telemedicina. 

A primeira teleconsulta realizou-se entre o HAL e 
o Centro de Saùde da Sertâ e tratou-se de uma consulta 
de Dermatologia que evitou que o utente se deslocasse, 
pelo menos, duas vezes ao hospital. 

Apôs esta fase inicial, as teleconsultas poderâo ser 
alargadas a outros centros de saùde do distrito, 
prevendo-se o alargamento da telemedicina a outras 
especialidades e a integraçâo da Urgêneia naqueles 
serviços. 

Para tal efeito, um grupo técnico do Ministério da 
Saùde esta a debruçar-se sobre este processo uma vez 
serem necessârios meios técnicos adequados e 
formaçâo de pessoal. 
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IWTERNACIOWAL CARTAS AO EDITOR 

INTERNACIONAL 

Morreu a Rainha-Mâe de 
Inglaterra 

No Sabado de Aleluia, dia 30 de Março, faleceu 
durante o sono Isabel, a rainha-mâe de Inglaterra que 
contava 101 anos de idade. A sua saude, que desde o 
Natal era bastante precaria, agravou-se na manhâ do 
dia do falecimento. Os médicos foram chamados, mas 
dado o seu depauperado estado nada puderam fazer para 
manter a rainha com vida. 

A Rainha-Mâe morreu serenamente às 15hl5, na 
Royal Lodge, em Windsor, disse um porta-voz do 
Palacio, adiantando que a rainha Isabel II estava junto 
de sua mâe na altura do obito. O caixâo com os sens 
restos mortals foi transferido no domingo de manhâ 
para a Capela Real de Todos os Santos, no Windsor 
Great Park onde ficou em câmara ardente, tendo o seu 
sepultamento tido lugar no passado dia 9 de Abril. Os 
despojos da Rainha-Mâe jazem ao lado do de seu 
marido, o rei George VI. 

Elizabeth Bowes-Lyon era filha de Lord e Lady 
Glamis, nasceu a 4 de Agosto de 1900. Em 1923 casou 
com o principe Albert, segundo na linha do trono 
britânico. Apos a abdicaçâo do seu irmao o rei Eduardo 
VIII, Albert foi coroado rei assumindo o nome de 
George VI e na II Grande Guerra, o casai real 
permaneceu em Londres ao lado dos subditos, tendo 
se tornado no simbolo da resistência inglesa. 

Nao foi longo o reinado do marido, pois quando 
Isabel tinha 51 anos, George VI, fumador inveterado, 
morria com um cancro pulmonar, tendo-lhe sucedido 
sua filha mais velha, a jovem Isabel, a actual rainha de 
Inglaterra. 

ZAMBIA 

Présidente Kenneth Kaunda 
fez teste de Sida 

Com o objectivo de romper o muro de silêncio sobre 
o problema que afecta milhares de pessoas no seu pals, 
Kenneth Kaunda, primeiro présidente da Repûblica da 
Zâmbia, efectuou um teste de sida cujo resultado foi 
negativo. Kaunda foi o primeiro cliente do novo centro 
Sociedade para a Saûde Familiar (SFH), um local de 
aconselhamento e verificaçâo voluntâria do virus da 
imunodeficiência adquirida. 
Apos ter sido informado dos resultados, o antigo chefe 
de Estado, o primeiro apos o pals tornar-se 
independente, disse: Felizmente os resultados foram 
negativos e agradeço a Deus por isso. Fez um apelo 
aos zambianos para apoiarem o centro e encorajou as 
pessoas a perderem o medo de fazer o teste da sida. Se 
o te^te for positivo, hâ maneiras de atenuar o 
sofrimento das pessoas infectadas e prolongar as suas 
vidas, disse o présidente. 

Na sua visita ao novo centro, Kenneth Kaunda 
afirmou que as projecçôes sobre o desenvolvimento 
da doença no Mundo sâo conservadoras pois sâo ainda 
piores do que se espera. 

ANGOLA 

Cessar-fogo Prévio Assinado 
Os générais Geraldo Sachipengo Nunda, das Forças 

Armadas Angolanas, e Geraldo Abreu Kamorteiro, das 
Forças militares da UNITA (FALA), assinaram um 
memorando prévio ao acordo de cessar-fogo no Luena, 
capital da provincia oriental angolana do Moxico. 

INDONÉSIA 

General Wiranto julgado por 
crimes cometidos em Timor- 
Leste 

o ex-chefe das Forças Armadas indonésias, gen- 
eral Wiranto, foi chamado a depor no tribunal especial 
de direitos humanos que esta a Julgar, em Jacarta, crimes 
cometidos em 1999 em Timor-Leste. 

Wiranto, demitido hâ dois anos do cargo de ministro 
da Defesa pelo entâo présidente indonésio 
Abdurrahman Wahid, negou qualquer envolvimento no 
que aconteceu em Timor-Leste apos o referendo de 
1999. Apesar disso, os juizes do tribunal criado corn 
mandata presidencial indonésio, determinaram que 
Wiranto terâ que depor. O conselho de juizes ordenou 
aos procuradores que fossem chamadas as testemunhas, 
incluindo Wiranto, para prosseguir corn o caso no mes 
de Abril, disse ao tribunal o juiz présidente, Andi 
Samsan Nganro. 

i IGREJA BAPTISTA 
I PORTUGUESA 

Convidamos a nossa comunidade 
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PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 
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Bfblia para o seu coraçâo) 

ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo 

A propôsito do ^‘Resultado Contagioso” 
Senhor Editor: 

Fiquei muito surpreendido ao 1er na ediçâo de Jan- 
Feb/2002 um artigo da autoria de Ann Tavares, falando 
das “Normas Estabelecidas pela Direccçâo do Clube 
Português em 2000”, e do seu “Resultado Contagioso”. 

Como socio #89 deste Clube ao quai me prezo de 
pertencer, posso afirmar que pouco ou nada viemos a 
aprender corn a Direcçâo Executiva de 2000, dado que 
houve sempre desavenças entre os prôprios Directores 
através do ano e no fim, quando chegou a hora da 
apresentaçâo do seu Relatorio Financeiro, este nem 
chegou a ser aprovado pela Assembleia dos Sôcios, 
um caso ûnico no historial do nosso Clube Português. 

Admira-me como D. Ann Tavares insiste ainda em 
apresentar como modelo a Direcçâo Executiva de 2000. 
Dados os pontos negativos salientados, que sâo apenas 
a ponta do iceberg, até foi bom que o Resultado nâo 
tivesse sido “Contagioso”, porque quem semeia ventos 
s6 pode recolher tempestades. 

José Pinheiro, London (Ontario) 

Na Minha Humilde Opiniâo... 
Fiquei admirado ao ouvir que pretende-se fazer de 

Leamington a sede da Agência Consular que o govemo 
PSD ira fmalmente abrir no SO do Ontario. Isto dito 
pelo Conselheiro do CCPC, Subsecçâo do SO do 
Ontario. 

Tempos atrâs, porém, ele afirmava que, dada a sua 
posiçâo central, a comunidade melhor para sede da 
futura Agência Consular era Chatham. Parece que os 
politicos de câ, sâo como os de la que vinham pelas 
aldeias a prometer-nos o que nunca tiveram a intençâo 
de nos dar. 

Na nossa humilde opiniâo, se vier a ser criada uma 
Agência Consular no SO do Ontario, esta nâo deveria 
estar ligada a nenhuma Agência de Viagens, antes 
deveria despachar num Clube Social ou num Salâo 
Paroquial, um terreno neutro, até chegar-se ao dia de 
ter uma sede propria e independente. 

E, na nossa humilde opiniâo, um Conselheiro, 
représentante consultivo do Govemo Português entre 
nos, deve tratar de unir e nâo separar; ser um porta 
aberta a todos e nâo uma pedra de tropeço e divisâo. 
O sr. Conselheiro, embora seja socio deste Clube e tenha 
residência em Chatham, nos ûltimos tempos tem 
brilhado pela sua ausência na vida comunitâria, e 
ignorâmes o motive desta atitude. Recomendamos que 
pondéré melhor os sens actes, porque se assim o fizer, 
sera muito mais bénéfice para o bem-estar das 
comunidades desta area. 

Este Clube nâo tem tido uma boa experiência, pois 
o Sr. Conselheiro hâ meses trabalhou na ultima Revisâo 
dos Estatutos e ainda estâmes à espera da traduçâo 
inglesa dos mesmos para ser publicada a ediçâo 
bilingue e ser entregue os nossos sôcios. 

E ficamos por câ, pois corn isto s6 pretendlamos 
manifestar a nossa humilde opiniâo. 

Antonio Trigo, Présidente 
Portuguese-Canadian Club of Chatham 

SEM CONCORRENCIA NO SERVIÇO, ESTILO, SELECÇAO E PREÇO! 

CHERRYHILL VILLAGE MAIL 
(^19)672-9398 

667 DUNDAS STREET 

(519) 432-5596 VISITE-NOS 
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Queijo de S. Jorge vai ser 
vendido como produto de origem 

O famoso queijo de S. Jorge ven sendo hâ tempo 
sujeito a falsificaçôes por parte de empresas de 
lacticmios dos EUA, que fabricam queijo localmente e 
colocam rôtulos do queijo de S. Jorge açoriano, 
enganando assim os apreciadores daquela qualidade de 
queijo, uma vez que lhes vendem “gato por lebre”. 

O mesmo acontece em relaçâo a outras marcas, 
existindo vârios tipos de queijo cujos rôtulos os 
identificam como sendo oriundos da ilha de S. Miguel 
e que, afinal, sào fabricados na California. 

Para procurar combater este tipo de fraude a soluçâo 
que as cooperativas de queijo da ilha de S. Jorge 
preconizam é que os queijos açorianos passem a ser 
protegidos por uma marca de origem. 

E reconhecido que o chamado “mercado da 
saudade” é uma importante fonte de receita para a 
regiâo, e muitos produtos corn origem nos Açores, 
nomeadamente das ilhas de Sâo Miguel e Sâo Jorge, 
sào exportados para a Nova Inglaterra, California e 
Canada, 

Para além dos queijos, o licor de maracujâ, as 
morcelas, e ananases sâo, entre outros, exemples de 
produtos exportados das ilhas dos Açores para os 
mercados europeu e americano. 

ACOWES / IVIADEIIIA 

Châ do Porto Formoso em 
percurso a pé 

Num projecto destinado ao desenvolvimento do 
meio rural e a valorizar a diversificaçâo da oferta 
turistica, foi inaugurado pelo secretârio regional da 
Economia, Duarte Ponte, um percurso pedestre no 
Concelho da Ribeira Grande (Sâo Miguel) a que foi 
dado o nome de “Châ do Porto Formoso”. 

O acto inaugural coincidiu corn a passagem do 
primeiro aniversârio da reabertura da antiga fâbrica de 
châ do Porto Formoso, que labora cerca de cinco horas 
por dia, em média, sobretudo durante o periodo de 
Verâo. 

De acordo corn as noticias tomadas pûblicas, para 
além do seu interesse paisagistico, o caminho a 
percorrer foi preparado em terra batida e bénéficia dum 
piso suave. Tem um total de cinco quilômetros de 
extensâo e demora cerca de hora e meia a completar. 

O seu delineamento permite uma passagem pelas 
plantaçôes de châ e uma visita à fâbrica de Châ “Porto 
Formoso”, cujo periodo de laboraçào decorre entre 
Abril e Setembro. Para efeitos de visitaçâo, as 
instalaçôes estâo abertas ao publico durante todo o ano, 
de segunda a sâbado. 

Lembranfas dos Registos do Santo Cristo 
POR 

FERREIRA MORENO 

Entre as diversificadas e 
curiosas manifestaçôes da 
arte sacra rûstica micaelense 
deve-se, sem dûvida alguma, 
incluir os chamados 
REGISTOS do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres, feitos em 
quadros covos e vidrados, nos 
quais realça ao centro, a 
reproduçâo duma gravura da 
imagem do Senhor assente 
num pequeno altar 

baldaquinado, ao pé do quai encontra-se a figura da 
Madré Teresa da Anunciada, a directa responsâvel pela 
expansâo do culto a esta imagem do Ecce Homo, 
venerada no Mosteiro da Esperança em Ponta Delgada 
e que, segundo a tradiçâo, nos principios do século XVI, 
teria sido trazida da Itâlia por duas religiosas, que até 
Roma haviam viajado a fim de obter a bula da Santa 
Sé para construi'rem um convento no Vale da Cabaços, 
na Caloura de Agua de Pau. 

A Madré Teresa da Anunciada nasceu e foi 
baptizada na parôquia de Sâo Pedro da Ribeira Seca, 
concelho da Ribeira Grande, aos 25 de Novembre de 
1658, tendo ingressado no Convento da Esperança em 
Novèmbro de 1681, e aqui falecendo corn fama de 
santidade aos 16 de Maio de 1738. 

Tâo popular é a devoçâo local por esta milagrosa 
imagem que o saudoso Dr Luis Bernardo Leite de 
Ataide (1883-1955) nâo hesitou em escrever: O povo 
micaelense, mesmo quando émigra, lançando-se na 
vida tumultuosa e agitada das grandes cidades 
americanas, nâo esquece o Santo Cristo, fazendo-se 
acompanhar do respectivo registo (Etnografia, Arte & 
Vida Antiga dos Açores, Vol I, pag 128. Ediçâo de 
1973). 

Confesse conhecer uma grande variedade de 
registos, porém, hâ um em particular que me traz 
intrigado ainda hoje, e cuja origem ando a investigar 
anos sem conta... e sem “pisca” de sucesso! Trata-se 
de um antigo registo que se encontra em exposiçâo 
numa das prateleiras do Museu Histôrico da Missâo 
Carmel (Século XVIII), na imediaçôes de Monterey 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON  

Desde Pre-Primâria a O.A.C. 
Todos os Sâbados do Curso Lectivo 

das 8:45 am - 12:15 pm 
Tel. (519) 455-2040 

Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 
pelo Tel. (519) 686-1095 (apôs as 6h00 da tarde) 

HOLY CROSS SCHOOL -18 Elm SL, London, ON N5Z 2K2 

desta Califorlândia onde resido hâ mais de quatre 
dezenas de anos. 

Vou transcrever apenas as informaçôes até aqui 
recolhidas, oferecendo-as à consideraçâo dos meus 
estimados leitores, num humilde gesto de entre-ajuda... 

Cristiano Leonardo Machado, natural de Ponta 
Delgada onde nasceu em 1838, embarcou para os 
Estados Unidos em 1855, juntamente corn o irmâo. 
Antonio. Ambos desembarcaram em Boston, donde 
transitaram para a California em data desconhecida. 
Sei, no entanto, que em 1867 os dois se encontravam a 
trabalhar p’ra “Carmelo Whaling Company” corn 
baleeiros açorianos, estacionados na ârea de Point Lo- 
bos, a curta distância da Missâo de Carmel que, embora 
algo arruinada, era esporadicamente visitada pelo 
Pâroco de Monterey, Pe Angelo Delfino Casanova, que 
ali se deslocava a fim de celebrar Missa e assistir a 
pequena comunidade de Carmelo. 

A companhia baleeira de Carmelo funcionou de 
1862 a 1879, mas existiam outras companhias de 
baleeiros portugueses em Monterey, uma das quais 
funcionou desde 1855 até 1900. O certo é que, 
entrementes, Cristiano Leonardo Machado, teria ido a 
Sâo Miguel em 1865, casando-se corn Maria José Sousa 
de Ramos na igreja de Sâo Pedro de Ponta Delgada, e 
regressado a Carmel, onde nasceram as suas 14 
crianças, ainda que s6 10 delas atingiram a maioridade, 
seis raparigas e quatro rapazes. 

Eventualmente, Cristiano abandonou a caça da 
baleia trocando-a pela vida no campo, pois que em 1877 
encontrava-se a cultivar uns terrenos prôximos da 
Missâo de Carmel, exercendo, ao mesmo tempo, 
funçôes de sacristâo {caretaker) na mesma Missâo, 
conforme testemunha o prôprio Padre Casanova 

Este e outros testemunhos consegui descobrir apôs 
longas horas de consulta em vârias bibliotecas. Apraz- 
me sobremaneira salientar que Cristiano mostrou 
sempre um extraordinârio interesse na reconstruçâo da 
Missâo em ruinas, dedicando-lhe o melhor do seu tempo 
e talento. A ele se deve igualmente a construçào da 
primeira escola no Vale de Carmel. E quando faleceu 
em 1924, contava 86 anos de idade e tinha 24 netos. 

Aqui e agora deixo no ar a pergunta: Teria sido o 
casai Cristiano-Maria Machado quem entregou à 
Missâo de Carmel o Registo do Santo Cristo?! 

Rezo ao Senhor Santo Cristo 
As oraçôes mais tocantes 
P’ra Ele andar comigo 
Por estas terras distantes. 

0 Senhor Santo Cristo 
E o cofre da virtude. 
Onde guardo a minh ’aima, 
Esperando qu ’Ele me ajude. 

A minha sorte no mundo 
Nâo estâ nas màos de ningém: 
Estâ nas do Santo Cristo 
Que à sua conta me tem. 

Ô meu Senhor Santo Cristo, 
quando casada me veja. 
Prometo subir de joelhos 

Os degraus da vossa igreja! 

Oakland, California 

Açores em alta no turismo 
Os Açores assinalaram uma boa “performance” no 

turismo nacional, a avaliar pelos dados a que o 
“Açoriano Oriental” teve acesso e que agora partilha 
consigo. Sâo dados do Instituto Nacional de Estatlstica 
(INE) referentes a 2001 e revelam os principals 
resultados preliminares relativos à procura turistica no 
periodo de Janeiro a Dezembro de 2001. 

Em termes de dormidas no todo nacional, no periodo 
em anâlise as firmas hoteleiras recenseadas registaram 
32,5 milhôes de dormidas, que représenta um 
decréscimo de 1,7% relativamente ao periodo 
homôlogo do ano anterior. 

No que concerne às dormidas, na hotelaria, por. 
regiôes verificaram-se aumentos no total nas regiôes 
autônomas dos Açores (23,5%) e da Madeira (9,2%) e 
no Alentejo (6,8%). Outras regiôes apresentaram 
decréscimos: - 8,0% no Centro, 4,8% no Algarve, 4,0% 
em Lisboa e Vale do Tejo e 2,6% no Norte. 

De acordo corn a mesma fonte, o Algarve, Lisboa 
& Vale do Tejo e a Regiâo Autônoma da Madeira 
continuaram a ser as principals regiôes de destino, tendo 
concentrado 80,8% do total das dormidas. 

Os residentes em Portugal contribulram com 9,4 
milhôes de dormidas, traduzindo-se num aumento de 
0,3% relativamente ao ano anterior. Estas dormidas 
repartiram-se pelos hotéis (53,1%), pensôes (18,9%) e 
hotéis-apartamentos (12,5%). 

As principals regiôes de destino dos residentes em 
Portugal foram o Algarve (25,5%), LisboaA^ale do Tejo 
(23,5%), Norte (18,3%) e Centro (12,9%). 

As dormidas dos estrangeiros nâo residentes 
atingiram 23 milhôes, representando uma variaçâo 
negativa de 2,5%, quando comparadas corn 2000. Os 
principals mercados emissores foram o Reino Unido, 
a Alemanha, a Espanha, os Palses Baixos, a França e a 
Itâlia, que totalizaram 73,5% das dormidas dos 
estrangeiros. Os destinos de maior procura por parte 
dos estrangeiros nâo residentes foram o Algarve 
(48,8%), Lisboa/Vale do Tejo (20,8%) e a Regiâo 
Autônoma da Madeira (20,7%). 

No periodo em anâlise, as receitas totals na hotelaria 
recenseada atingiram cerca de 1 milhâo e 300 mil eu- 
ros e as de aposento cerca de 928 mil euros. O Centro 
foi a ûnica regiâo a registar decréscimos, quer para as 
receitas totals (-4,0%), quer para as de aposento (- 
3,4%). As regiôes que maior contributo prestaram para 
as receitas totals foram o Algarve (31,9%), LisboaWale 
do Tejo (30,4%) e Madeira (16,7%). 

In “Açoriano Oriental’’ 

XI Gala de Pequenos Cantores 
na Povoaçâo 

Mais uma vez teve lugar na Povoaçâo, a Gala Re- 
gional dos Pequenos Cantores, tendo participado 
crianças concorrentes de Ponta Delgada, Lajes do Pico, 
Horta, Setûbal, do arquipélago da Madeira, e ainda a 
intérprete vencedora da gala que se realizou no ano 
passado. 

O local escolhido foi o Gimnodesportivo da 
Povoaçâo, e as crianças foram acompanhadas nas suas 
actuaçôes por um Coro Infantil e a Orquestra Ligeira 
da Câmara Municipal da Povoaçâo, dirigidos pelo 
Maestro Christian Paschinder. 

Concorreram ao festival 12 cançôes, interpretadas 
por crianças corn idades compreendidas entre os 4 e os 
10 anos. Houve também outras treze presenças em palco 
que foram participaçôes especiais. 

As cançôes a concurso foram avaliadas por um jûri 
de treze elementos, presidido por Paulo Araujo. 

A Gala Regional dos Pequenos Cantores da 
Povoaçâo que é o mais antigo festival musical dos 
Açores, é uma iniciativa do Pelouro de Cultura da 
Câmara da Povoaçâo. A criança vencedora tem 
participaçâo assegurada no Festival Intemacional da 
Figueira da Foz. 

Premier Marine Insurance 
Managers Group (London) Inc. 
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Fotoqraffia sem Laqrimas 
A 

E um menino! 
No fim de Março nasceu Pedro, 

o meu primeiro filho. Nâo so estive 
presents na sala de parto, como ainda 
consegui fazer umas fotos de tudo o 
que la se passou! Foi uma experiência 
incrivel que gostaria de compartilhar 
com o amigo leitor. 

Gabriela, minha mulher, e eu 
preparamos a boisa delà e a do bébé 
durante o mês de Março para o dia 
em que fôssemos ao hospital: Eu 

resolvi preparar também o equipamento e material 
fotogrâfico que ia precisar e enchi a boisa corn câmaras, 
flash e lentes diver- 
sas. Grande desper- 
dicio, porque acabei 
usando apenas uma 
câmara e uma lente e 
nem cheguei a 
terminar o primeiro 
rolo de filme. Fiz 
poucas fotos, fiquei 
dividido entre foto- 
grafo, marido e pai! 

A primeira 
grande regra para 
fotografar um parto é 
nâo mostrar nada 
abaixo da cintura da màe! Assim me disse Teresa, 
professora do curso pré-natal. E é verdade, ninguém 
précisa ver nada disso, a nâo ser a enfermeira e a médica. 

Se possivel, deve-se evitar usar o flash, para nâo 
atrapalhar quem esta trabalhando nem incomodar o recém- 
nascido. E tanta a luz e tanta a novidade para o bébé que 
flashes na cara nada podem ajudar! Mas as salas de parto 
dos hospitals sâo bem iluminadas e por isso o flash nâo 
farâ tanta falta. 

Hâ momentos especiais para serem registados a todo 
custo: Quando a mâe segura pela primeira vez o bébé, ou 
bébés; quando o bébé é levado à balança do hospital para 
ser pesado e quando toma seu primeiro banho! 

Essas fotos, no dia do casamento do seu filho, serâo 
importantes para deixâ-lo embaraçado frente a todo 
mundo! E lembrem-se que o bébé traz consigo a sua 
propria sorte, mas esta hâ de mudar a vossa, a dos pais! 

Um Abraço! Grandes Fotos e ‘Té loguinho! 

Kitchener, Ontârio 

Professores reclamam melhor 
ensino 

A Comissâo de Professores da Ârea Consular de 
Frankfurt, abrangendo os Estados Federados de Hessen 
e da Renânia-Palatinado denunciou mais uma vez em 
comunicado a situaçâo “caotica, injusta e dégradante 
em que vive o ensino aos filhos dos émigrantes 
portugueses na Alemanha”. Aquele grupo de 
professores denuncia que o Govemo português “tem 
vindo unilateralmente a acelerar o processo de extinçâo 
do ensino da Imgua materna que se destina 
fundamentalmente aos descendentes dos émigrantes 
argumentando corn uma politica de integraçâo do 
Português como lingua estrangeira, nas escolas dos 
paises de acolhimento, à quai porém poucos luso- 
descendentes terâo acesso”. 

Esta a seguir-se a politica de fomento de cursos 
em certos lugares para certas elites, em detrimento e à 
custa dos luso-descendentes, filhos dos nossos 
trabalhadores, sublinha o comunicado. “O Govemo PS, 
para dar resposta a interesses partidârios, politizou o 
cargo de Coordenadores passando estes a serem 
nomeados, nâo os submetendo a concurso e 
concedendo-lhes competências tendentes à 
desresponsabilizaçâo das administraçôes dos diversos 
ministérios”, é também uma acusaçâo contida naquele 
comunicado, que termina afirmando que todo o esforço 
na promoçào da Imgua e cultura portuguesa é um 
investimento no futuro!. 

Porto da Praia da Vitoria sera 
Recuperado 

Carlos César anunciou na Terceira que a total 
reparaçâo e reforço do Porto da Praia da Vitoria vai ser 
concretizada brevemente graças ao apoio do Govemo 
da Repûblica. Face aos estragos causados pelo mau 
tempo que destruiu 60% daquela estmtura portuâria, o 
Govemo Regional decidiu avançar de imediato corn 
uma intervençâo de emergência, bem como mandar 
elaborar o projecto de reparaçâo defmitiva e de reforço. 

O Valor da obra imprevista poderâ rondar os 30 
milhôes de euros, e ultrapassa a disponibilidade 
existente em funçâo dos compromissos da respectiva 
Medida do PRODESA, ameaçando a sua execuçâo e a 
prioridade que esta intervençâo constitui. 

A soluçâo do problema passou necessariamente 
pela solidariedade do Govemo da Repûblica que se 
comprometeu a 5 de Março a colocar a obra como a 
primeira prioridade da Réserva de Programaçâo do 
ni Quadro Comunitârio de Apoio, assegurando assim 
o fmanciamento necessârio. 

Ultimas Noticias 

À DESCOBERTA DAS RAIZES 
A Direcçâo Regional das Comunidades a que pre- 

side D. Alzira Maria Serpa Silva, leva a efeito a nova 
ediçâo deste curso que darâ inicio no dia 1 de Julho do 
corrente e terâ lugar nas ilhas de Santa Maria e Sâo 
Miguel. 

O Curso destina-se de preferência a professores de 
Historia, Lmgua e Cultura Portuguesas e ainda a 
animadores culturais em efectividade de funçôes por 
très anos consecutivos, em estabelecimentos de ensino 
e/ou associaçôes corn estatutos proprios. 

O curso tem como objectivo o contacto directe dos 
seus participantes corn a Regiâo Autonoma dos Açores, 
para dar-lhes a conhecer a sua realidade geo-sôcio-cul- 
tural e polîtica e também sensibilizâ-los para os valores 
patrimoniais da sua terra de origem. 

PAGINA NA INTERNET 
A Direcçâo Regional das Comunidades (DRC) vai 

elaborar uma pagina na Internet corn o objectivo de 
proprorcionar e facilitar ao publico em gérai o acesso 
às informaçôes prestadas por estes Serviços. Para 
disponibilizar através desta pagina um maior numéro 
de elementos relatives às comunidades açorianas 
espalhadas pelo mundo, a DRC terâ muito gosto de 
incluir no seu site todos os Orgâos de Comunicaçâo 
Social Portugueses acreditados nos paises da Diâspora. 

ANIMAIS SEM ANTIBIÔTICOS 
A Comissâo Europeia vai proibir a utilizaçâo de 

antibioticos como agentes de crescimento na 
alimentaçâo dos animais. O anûncio foi efectuado em 
Bruxelas por David Byre, comissârio europeu 
responsâvel pela Saûde e Protecçâo do Consumidor. 

Os quatre antibioticos autorizados como factores 
de crescimento dos animais: monensina-sôdio, 
flavophospholipol, avilamicina, salinomicina-sôdio, 
serâo progressivamente eliminados do mercado a partir 
de 2006. 

Ao justificar a proposta apresentada em Bmxelas, 
Byrne afirmou: recentes crises alimentares 
mostraram-nos a importância capital de ter uma 
alimentaçâo segura para os animais. 

Ao tempo que a utilizaçâo dos antibioticos que tem 
como fim estimular e acelerar o crescimento dos 
animais vai ser progressivamente eliminada, o uso de 
antibiôtico para fins terapêuticos continuarâ a ser 
permitido. 
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COISAS E„. LOISAS 
Saûde! Como andam os serviços? 

É uma anarquia total. Os serviços entre doentes, 
médicos e enfermeiras nâo têm ligaçâo entre si. Nào 
comprendo como corn tanto papel, computadores, 
telefones e tantas maneiras de informaçâo que ainda 
aconteçam estas deficiências. Um doente a ter que 
aguardar très meses ou mais de espera para ser operado. 
Tem acontecido dias ou semanas depois, o mesmo 
doente ser chamado para se apresentar no Hospital a 
tal hora para fazer a operaçâo que jâ tinha sido feita 
tempos antes! Confuso, nâo é? 

É curioso que hoje quando entrâmes num hospital 
a visitar um doente, poucas sâo as enfermeiras à vista, 
mas se tal acontece é sempre corn papel e caneta na 
mào. A escrita deve andar em dia, nâo? Nâo senhora! 
É uma desordem pegada. E assim vai o nosso sistema 
de saûde pela âgua abaixo! 

Escola 
Continua sem soluçâo a grave crise educacional 

em Portugal. Ninguém esta contente, nem os pais, nem 
os professores, nem os alunos. O ano lectivo jâ vai a 
meio e o tempo é escasso para a matéria que foi 
estipulada pelo Ministério. Como vamos conseguir 

“letrados” dos nossos miûdos, se nem tempo têm de 
aprender a 1er, a escrever e a contar, nem a decorar a 
tabuada? 

Mas sabem muito daquilo que nem é preciso ser 
ensinado (Modemice, copias do sitema estrangeiro). 
Quanto mais sadio e eficaz nâo era o sistema de hâ 30 
ou 40 anos atrâs ! 

Envelhecer 
Quando é que um ser humano se toma velho? S6 

porque jâ fez os 20 hâ muito tempo? Quanta gente nova 
de 30,40,50, ou 60 anos de idade, estâ velha, curvada, 
coxa, enrugada... e tâo chatinha? Em contrapartida, 
quantos “jovens” de 80 anos que estâo perfeitamente 
lûcidos e poderiam até alterar a sua certidâo de idade? 

E até de 90? Raros? Nâo tâo raros assim. E sô 
procurar e encontram-se pessoas dessa idade que tratam 
de ser ûteis à sociedade, desenhando, escrevendo, 
versejando, recebendo visitas corn iguarias 
confeccionadas por mâos sempre frias, mas “quentes” 
de harmonia e boa vontade! 

Radio 
Jâ foi feita referência neste jomal ao novo Programa 

de Râdio em Português que existe em Vancouver, corn 
os Produtores: Gabriela Madeira, Regina T. Calado e 
Alberto Capela. Este programa vai para o ar todas as 
Quartas-feiras das 19H00 às 21H00 no CJSF 93.9 
Cable FM e a partir de Maio proximo ouvir-se-â na 
onda FM. Pode sempre ouvir-se ainda pela Internet no 
site: www.cjsf.bc.ca 

SABIA QUE... 
- As Lupercâlias eram festas pagâs celebradas nas 
principais cidades do Império Romano. Coincidiam 
corn o inîcio da Primavera que, segundo o calendârio 
antigo começava a 15 de Fevereiro? 

- Sâo Valentim jâ era padre quando o Imperador Clâudio 
o mandou matar por ter desobedecido à ordem de nâo 
baver mais casamentos por serem necessârios mais 
soldados para as guerras em que o Império estava 
envolvido. Sâo Valentim “esqueceu” a lei e foi casando 
jovens a torto e direito se assim Iho pediam? 

- Por ter operado vârios milagres, o Papa Gelâsio I 
determinou em 496 da nossa era que Sâo Valentim fosse 
venerado marcando a sua festa para o dia 14 de 
Fevereiro? 

- No Brasil, além do Português, a lingua oficial, falam- 
se umas dezenas mais de outras linguas, umas vivas, 
mas quase em extrinçâo; e desde o periodo das 
Descobertas cerca de 10 idiomas desapareceram do 
Brasil e que é possivel que haja ainda mais linguas 
faladas na selva impenetrâvel? 

(NEW & USED) 
9 FOOD EQUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 
“WE BUY, SELL AND TRADE” 

WHOLESALE/RETAIL 
■ RESTAURANTS • BAKERIES 

' DONUT SHOPS 

' BUTCHER SHOPS 

' VARIETY STORES 

' CLUBS 

■ HOMES • COTTAGES 

CATERERS 

PIZZERIAS 

CHURCHES 

INSTITUTIONS 

APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE PUBLIC" 

.. VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

GREAT PRICES - CALL US! 
OPEN: MON-SAT: 9 AM - 5 PM 

Toastmaster Southbend 
T 

- Hâ cem anos, exactamente, no dia 4 de Fevereiro, 
1902, nasce em Detroit um dos maiores aventureiros 
do ar que o mundo alguma vez conheceu, Charles 
Augustus Lindbergh, para os amigos, “Lucky Lindy”. 
Em Maio, 1927, fez o primeiro voo transatlântico em 
solitârio e sem escalas entre Nova lorque e Paris? 

- Os nossos “Amigos de Peniche” sâo os ingleses? Os 
soldados que a Inglaterra tinha prometido enviar para 
ajudarem Portugal a combater os castelhanos. Os 
ingleses nem sequer desembarcaram na Vila de Peniche 
como estava combinado. Isto aconteceu em 1589. 
Ficâmos, portante, 60 anos sob o dominio espanhol, 
uma época conhecida na nossa histôria como o Periodo 
Filipino? 

- Carolina W. Michaelis de Vaconcelos, mulher do 
escritor português Joaquim de Vasconcelos, foi uma 
senhora alemâ cuja inteligência e saber ultrapassou os 
mais erudites do seu tempo, chegando a ser professera 
da Universidade de Coimbra e viveu em Portugal, pais 
que ela adorava, hâ cerca de 100 anos atrâs? 

- No ano 2000 registaram-se em Portugal 105.813 
obitos, sendo a maioria resultado de doenças cârdio- 
vasculares, acidentes de circulaçâo e cancre? 

- So nos primeiros dias de Janeiro ultimo registaram- 
se cerca de 11.000 desastres de viaçâo corn mais de 
3.000 vitimas, das quais 72 ficaram mortas no local do 
acidente? Hâ muitos condutores sem carta e s6 por 
excesso de velocidade foram multados 2.339 
automobilistas? 

- A ignorância entre a nossa gente é crassa? 

- Nâo sabemos quem vai pagar o novo Estâdio de 
futebol do Benfica? O Campeonato Euro/2004 chega a 
correr, pois jâ vamos quase a meio de 2002. 

- A Receita cambial do Turismo no ano 2001 em Por- 
tugal foi seis milhôes de Euros ou 1,2 mil milhôes de 
contes? 

- A Africa do Sul s6 deixarâ de fabricar Vinho do Porto 
dentro de cinco anos. Apos 7 anos de negociaçôes corn 
a Uniâo Europeia o que se conseguiu foi dar razâo a 
Portugal, mas mesmo assim teremos de esperar cinco 
anos para que a nova lei entre em vigor. Isto faz que 
muitos questionem que espécie de direito tem Portugal 
em Bruxelas? 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

E se em vez de Eleif des, sairmos 
corn um Torneio de Futebol? 

Fernando Cruz Gomes 
A proposta jâ é capaz de 

nâo ir a tempo. Quando ela 
chegar à mesa dos mentores da 
Pâtria, as eleiçôes jâ se 
desenrolaram e somos capazes 
até de ter novo primeiro- 
ministro. Isso nâo impede, no 
entanto, de deixarmos aqui 
lavrado um projecto de soluçâo 
que serve, até, e às mil 
maravilhas para quando 
houver o primeiro sinal de 
borrasca. E uma proposta que 
nem é nova, por jâ a vermos plantada em jomal diârio 
português de grande prestigio, na pena de uma senhora 
que, pelos vistos, nem gosta de Futebol. Ai estâ, é de 
Futebol que vamos falar. 

Nâo séria até mais educative que os partidos 
fizessem em vez de eleiçôes... torneios de futebol? E 
que, corn équipas como as do PS e do PSD, da CDU e 
CDS, para falarmos apenas nos quatre principais 
partidos, era dinheiro em caixa. Quem é que nâo iria 
ver os jogos?! É que, jâ hâ partidos que têm o apoio 
explicite de grandes turmas nacionais e os outres eram 
capazes de os arranjar... 

Uns quantos jogos, a jeito de torneio eleitoral, e ai 
tinhamos o resultado que nos daria a conhecer o 
primeiro-ministro e os sens colaboradores. Quem 
chegasse ao fim em primeiro, prantava-se na cadeira 
do Poder. Assim como assim, quem manda no pais é o 
Porto, o Benfica, o Sporting e, um bocadinho, o 
Boa vista 

Como o Benfica jâ demonstrou os sens amores ao 
PSD, poderia até acontecer que ficâssemos libertés da 
ameaça do Saramago. E que anobélica criatura jâ disse, 
alto e bom som, que nâo iria a mais nenhuma cerimônia 
oficial se ganhasse o PSD. Como o Benfica anda pelas 
ruas da amargura e séria, decerto, a équipa do Durâo, 
por ai estâvamos seguros. A équipa do Durâo perdia e 
nos continuâvamos a ganhar a presença do Saramago. 

Nâo sabemos se estâo a ver a utilidade desta ideia 
que se poderia repetir vezes sem conta. Assim: no 
Parlamento, havia um orçamento para aprovar e as 
opiniôes dos partidos eram “eloquentemente” 
diferentes? - Fazia-se um torneio de futebol. Quem 
ganhasse, fazia ganhar a proposta. Era a questâo da 
saûde que estava em causa? Quatre projectos fora os 
ameaços? Torneio para a frente. Quem ganhasse, dizia 
como é que queria. 

A ûnica dûvida que nos assalta é saber quem séria 
o conjunto dos ârbitros, dûvida angustiante que nos 
faz quase desistir da proposta. E que ârbitro, ârbitro 
isento é bem capaz de nâo haver. A nâo ser que 
ressuscitassem o velho Bordallo e ele rééditasse aquele 
boneco que cruza os braços naquele gesto tâo seu. 
Queres fiado, toma! Poderia ser que o Bordallo nos 
desse uma ajuda e fosse servir de ârbitro... 

Pensamos nos poder jurar, a pés juntos, que um 
torneio de futebol era bem capaz de ser melhor e mais 
barato do que este acto eleitoral que nos faz perder o 
sono. Como o fez perder ao sr. Guterres que preferiu 
fugir a tempo, deixando no seu lugar um senhor que jâ 
sabia, desde o principio, que estava ali apenas para fazer 
que andava... sem andar! 

DÊ O SEU APOIO AOS COMERCIANTES 
QUE PATROCINAM O JORNAL COM O 

SEU ANÜNCIO PUBLICITARIO. 
OBRIGADO/ 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London’s finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL 
RENTALS 

194 Wellington Street 

London, Ontario 

N6B 2L1 

WEAR 
SALES 

Bus. (519)438-2955 

Fax. (519) 438-8475 

www.josephsformaiwear.com 
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Abril 
Dia 26 - Estoril Fun Night com Jantar, Noite de Casino e 
Grandes Prémios. Organiza: “Girassol Seniors Foundation”. 
Dia 27 - Jantar e Baile de Apresentaçâo da Equipa do 
Nucleo do FC Porto de London. 
Dia 28 - Cozido à Portuguesa e Angariaçâo de Fundos para 
as obras da Igreja Santa Cruz. 
Maio 
Dia 5 - Noite da Gala pelo Grupo de Angariaçâo de Fundos 
e Direcçâo do Clube. 
Dia 12 - Buffet do Dia da Mae. 
Dia 18 e 19 - Testas do Espirito Santo (Veja o programa anexo). 

PIRI-PIRI - Conjunto Musical 
corn todos os itensl 

London é terreno fértil para conjuntos musicals e 
grupos DJ. É a nossa uma das comunidades mais ricas 
neste tipo de valores e penso ser devido a que desde hâ 
longos anos tivemos em London a Banda Lira do E. 
Santo, onde sempre se ensinou solfejo e mûsica instru- 
mental, assim como a escola de Joào Resendes, “JJ 
Music Lessons”, hoje fechada, onde os jovens 
aprenderam os rudimentos da arte e deram os primeiros 
trinos na guitarra ou em instrumentes de metal. 

Piri-Piri, fundado em 1998, veio juntar-se ao farto 
grupo de conjuntos musicals de London, onde se dâ o 
fenômeno de que uns nascem quando outres morrem 
ou desaparecem por um tempo para voltarem à ribalta 
dali a uns anos. Mas Piri-Piri veio para ficar e nestes 
pouces anos jâ conquistou os palcos comunitârios de 
muitos Clubes no S.O. do Ontario onde ficou uma 
lembrança boa, pré-anûncio de novos centrâtes 

Um grupo de cinco jovens entusiastas integra o 
conjunto: Aurélio Coelho, vocalista, James Tavares, 
tec las, Victor Regateiro, teclas. Dan Delledone, bateria, 
Dennis Varillas, guitarra. Um grupo quente, corn gosto 
a pimenta do Oriente, mas corn mûsica tradicional, a 
que agrada aos seus pais. Nada de Punk! Nada de Hard- 
Rock neste conjunto. A sua filosofia é que a mûsica de 
ontem foi abandonada pelos grupos musicals, e nas 
nossas comunidades hâ uma fome de ouvir as modas 
que nos fizeram sentir românticos a mûsica corn que 
os casais do “Baby-Boom” namorâmos as nossas 
mulheres. Aurélio Coelho definiu muito bem o lema 
do Piri-Piri: “Five Guys Having Fun! " 

A Redacçâo 

FRANK PIMENTEL 

WOODWORKING & TRIM 
Commercial & Residential 

Work & Installations 

FREE ESTIMATES 
Tel./Fax. (519) 685-1534 • Cell. 521-5220 

41 HART GRES., LONDON, ON N6E 3A3 

KOLINA MELO, eleita Miss Sport/2002 do PCL LONDON 
Com os coordenadores do Grupo de Jovens, Adriana 

Costa, Anita Agostinho e Danny Amaral, foi levada a efeito 
a Festa da Miss Sport para a nova época de futebol. Com 

As Concorrentes com os coordenadores do show, a 
Miss Sport 2001 e Walter Melo 

a sala a meio gas, porque ao mesmo tempo agendaram-se 
outros eventos socials na comunidade, concorreram 5 
lindas adolescentes ao titulo: Jennifer Pereira, Sandra 
Loureiro, Kaila Pacheco, Emily da Costa e Kolina 
Melo, um ramalhete de flores que foi apresentado em palco 
por Walter Melo, vestido a rigor. Exibindo diversos 
vestidos nos desfiles ao som da mûsica do “Piri-Piri” e 
perante o Jûri integrado por Jenny Santos, Alex Rodrigues 
e Tony Raposo, très luso-canadianos aos quais foi 
encomendada a dificil tarefa de escolher a melhor entre 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprielarlo 

Portuguese Style Bread & Rolls - Baked Fresh Daily -Retail & Wholesale 

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-6185 
338 BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 

as cinco lindas concorrentes. 
A decisao dos juizes foi anunciada ao pûblico presente 

pelos MCs Pedro Sousa e Cristina Franco que com 
competência actuaram como locutores na lingua inglesa 
e portuguesa: 

Miss Sport - Kolina Melo 
1. ® Dama de Honor - Sandra Loureiro 

2. ® Dama de Honour - Jennifer Pereira 

Sandra Loureiro foi além do mais eleita Miss Simpatia 
pelas suas colegas. 

Kolina Melo nasceu em Strathroy, no seio da farmJia 
de Paulo Melo, micaelense do Pico da Pedra e empresario 
no sector da construçâo civil. Ela é uma criança franzina, 
um tanto timida e muito elegante nos seus movimentos, 
falando um perfeito português. Parabéns à familia amiga, 
assim como a todas as concorrentes e seus pais por uma 
magnifica performance no espectaculo. 

Jennifer Ferreira, a Miss Sport de 2001, apos fazer 
um pequeno discurso em Inglês e Português, entregou a 
Coroa e Capa Vermelha à nova Miss Sport, Kolina Melo 
que emocionada até as lagrimas recebeu o galardao e 
prémios do seu reinado. 

Uma noite agradavel que merecia uma resposta da 
bilheteira mas generosa da parte do pûblico de Ixrndon. 

A Seara 

NOITES DE FADO 
No Clube Português de London levaram-se a efeito 

duas noites bem à portuguesa que foram sem dûvida 
um grande sucesso. A primeira foi no dia 23 de 
Fevereiro e esteve organizada por Alvaro Ventura e 
Fernando Marques, que com a Direcçâo do Clube 
orquestraram todos os detalhes da grandiosa noite. A 
outra foi organizada por Mike DeMelo, Mordomo do 
Espirito Santo, junto com os membros daquela 
irmandade. 

Ambas trouxeram até nos a nostalgia da cançào 
nacional interpretada por diferentes artistas mas todos 
com garra fadista e acompanhados pelo grupo de 
guitarras de Antonio Amaro, que gemeram e trinaram 
com melodias da nossa terra, arrancando fortes apalusos 
duma assistência que sabe apreciar o que é bom. Nos 
em London gostamos destas farras e jâ nâo é qualquer 
artista que nos contenta. Temos uma base critica 
gostamos do que é excelente. 

Nâo vou fazer critica aos artistas, pois cada um fez 
o melhor que pôde e soube. A revelaçâo das duas noites 
foi o nosso conterrâneo. Tony Medeiros, do conjunto 
“Além-Mar” que a solo cantou e encantou o pûblico 
présente. O seu foi um reportorio curto mas selecto e a 
plateia nâo se cansou de aplaudir o bom trabalho de 
Tony, uma voz que sabemos vai chegar bem longe! 

Nos dois serbes brilharam o famoso Caldo Verde e 
o Bacalhau, como é de praxe, e de Parabéns estâ o novo 
grupo de voluntârios do Clube que uma vez mais 
capricharam en nos servir um delicioso jantar. No 
ûltimo intervalo foi servido chouriço corn broa, para 

JOHN DAVID HORN 
Barrister, Solicitor and Notary Public 

Advogado e Notario Pûblico 
Com Secretarias Portuguesas 

* Compra, venda e hipoteca (mortgage) de propriedades 
* Testamentos e procuraçôes a partir de $68.00 
* Incorporaçôes de negôcios 

93 Dufferin Avenue Phone: (519) 672-8080 
London, ON N6A 1K3 Fax: (519) 672-8972 

assim combinar todos os condimentos 
de uma noitada de farra. 

O Fado cantou-se até altas horas 
da madrugada e o pûblico 
acompanhava os artistas que nâo se 
cansaram de homenagear a gente de 
London pelo civismo corn que escutam 
o rei da cançâo nacional. Houve fados 
novos, mas é do fado antigo que nos 
mais gostamos, porque o fado para 
mim é como o vinho, quanto mais 
velho, melhor. O fado novo fala-nos 
de um Portugal europeu, enquanto os fados de outrora 
evocam a Mouraria, Alfama, a humilde sardinha e a 
boa pinga da Lisboa velha à beira do Tejo plantada, 
orgulho de todos nos, Portugueses. 

Oxalâ se façam mais noites como estas para que 
mais pessoas possam aderir a estas festas porque posso 
garantir que vâo gostar. Bye, bye por agora! 

London (Ontârio) 

IGREJA DO 7.° 
ADVENTISTA r ^ DIA 

LONDON 
1190 Southdale Rd./Millbank Dr. 

PRÉDIO DO SALVATION ARMY 

Sâbados: 9:30 a.m. - ESTUDO BIBLICO 

11:00 a.m. - LOUVOR e ADORAÇÀO 

Quartos: 8:00 p.m. - REUNIAO DE ORAÇÂO 

TEL. (519) 686-9817 
Email: pastorefreitas@hotmail.com 

“ESTA ESCRITO” 
Programa de TV em Português na CFMT #47 

SÂBADOS As 8:00 A.M. 

DIA 4 DE MAIO, 2002 
Pastor Dr. Henry Feyerabend em London 

às 11:00 a.m. e 7:30 p.m. 

Escrito pot: 

Eugénio Luz 
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ECONOMIA A THulo de Esdarecimento.^ 
Portuguese-Canadian Invents 
Unique Flood Control Barrier System 

Toronto based, Alberto de Sousa Costa, known by 
his friends as “PG”, was bom in Mozambique. He in- 
vented a flood control barrier system and founded 
FloodMaster Barriers Inc. (www.flodmaster.ca) to de- 
velop new solutions to environmental problems in com- 
bating floods throughout the world. 

FloodMaster Barrier develops and manufactures a 
field tested, last resort, rapid deployment flood con- 
tainment barrier system, the FloodBuster. This barrier 
uses water to combat water and creates a solid wall of 
up to 2.70 meters in height that can protect lives and 
property from floodwaters when rivers overflow their 
banks. 

Until recently, the only way to hold back a flood 
was with a 2,500 year old technology: sandbags. Un- 
fortunately, sandbags are not completely effective at 
keeping water at bay, and they deteriorate over rela- 
tively short periods of time with disastrous environ- 
mental consequences. 

The FloodBuster was designed to replace the tra- 
ditional sandbag and provide and environmentally- 
friendly and clean multiple usage, cost effective way 
to contain flood damage and shore-up primary and sec- 
ondary levees in times of need, be these located in ur- 
ban or rural areas. 

FloodBuster takes less time and effort to assemble 
an disassemble and is less expensive than sandbags to 
deploy and clean up. FloodMaster Barriers can be used 
anywhere an impermeable barrier is required. They can, 
for example, be put to work containing chemical spills, 
collecting potable water for field emergency situations 
or temporarily redirecting water during reclamation 
projects. 

More recently and at the request of a number of 
NGO’s, FloodMaster has developed and patented a 
rapid deployment water distribution system, the 
CanWater system, suitable for use following major 
natural disasters and/or in refugee camps that these aid 
agencies operate around the world. 

FloorMaster Barriers established wholly-owned 
subsidiary companies in Canada, the USA, South Af- 
rica, Hong Kong, and is represented in Europe, Asia/ 
Pacific region and Central and South America where it 
is pursuing a number of projects. 

Nao hâ muito andavamos atarefados a preparar o 
Novo Ano, cheios de ideias sobre o que lamos mudar 
em 2002. Ja passaram très meses e seja por preguiça, 
ou por motivos menos aparentes, a maior parte das 
nossas resoluçôes ficou esquecida. 

Uma das minhas determinaçôes, entre as mais 
tradicionais, era perder uns quilos, consumir menos 
cafema, e esclarecer o meu papel profissional junto da 
comunidade. Fazendo um pequeno balanço, ainda saio 
com saldo positivo: o ponteiro na balança nâo vacilou 
(considero uma vitoria!), o café esta a ser substituldo 
vagarosamente por cha de limào e eis uma explicaçâo 
do que eu faço profissionalmente: 

Apos uma década como funcionâria num Banco, 
cheguei a uma encruzilhada profissional. Debatia-me 
entre mudar de profissào ou estudar o campo financeiro 
mais profundamente. Ponderei os limites e vantagens 
e, tomando em consideraçâo o velho ditado português 
a quem muda, Deus ajuda, optei por fazer parte duma 
équipa, dentro de uma empresa corn um objective 
semelhante ao meu, que é servir o cliente corn 
excelência, isto é, encantar o cliente! Mudei assim para 
a firma Investors Group, uma das maiores companhias 
no Canada especializadas no planeamento financeiro. 

O meu diploma em planeamento financeiro, aliado 
à licença para transaccionar seguros de vida e de 
invalidez, junto com uma dedicaçào e curiosidade louca 
de aprender e estudar continuamente, fizeram corn que 
estes quatre anos voassem numa carreira onde a maior 
recompensa é a emancipaçâo financeira dos meus 
clientes. 

Boletim de Assinatura 
Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em 

minha casa. (Escreva corn letra maiûscula) 
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Localidade 

Codigo Postal Tel. 

Sheldon Rose (Sache & Assocs.) Toronto, Ontario 

Roy G>Dias BA., CMA,CFP _ 

Serviços de: “Accounting” e|‘Iiicome Tax” 
Individual, Familiar e Comercial 

TelefoneeFax 
Suite #502 -111 Waterloo St., /’ff'iox A'XA 1110 
London, Ont. 
N6B2M4 email: rdias@wwdc.com 

Assinatura Anual: Canada - $35.00 Estados 
Unidos - $50.00 US Portugal - $50.00 US 

Envie Cheque ou Vale Postal (Money Order) 
para: Prom-Art Printing 

1756 Dundas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) 
• Tel. (519) 455- 4653 • Fax. (519) 455-4683. 

(Para publicidade contacte-nos pelo 
Tel. 1-800-414-3584 

ou envie-nos um fax para o numéro acima indicado) 

Nas suas casas ou no meu 
escritôrio, desenho mapas 
individualizados corn solu- 
çôes financeiras de poupança, 
reduçâo de impostos, re- 
estruturaçâo de dividas e tudo 
o que permite a intitulada 
engenharia financeira, cujo 
limite é a vida pessoal de cada 
um e o meu engenho e arte 
(muito comum ao nosso povo 
tradicionalmente navegador). 
Acalmo o nervosismo dos 
mercados sobre os Fundos de Investimento, os tais 
bichos de sete cabeças conhecidos em inglês por Mu- 
tual Funds e também o misticismo dos Pianos de 
Poupança para a Reforma, mais conhecidos por câ como 
os RRSPs. 

Quando estamos doentes vamos visitar o médico 
de famflia, mas la chega o dia em que temos que ir ao 
especialista. Quando alguém tem dificuldade na 
matéria escolar os pais ou irmâos mais velhos vâo 
tirando dévidas, mas la chega a hora de arranjar um 
explicador. No ramo financeiro, posso dizer que sou o 
especialista e o explicador para quem estiver 
interessado num futuro financeiro mais saudâvel. 

Espero que este resumo deixe os leitores mais 
esclarecidos sobre o meu ramo de trabalho e retire o 
receio de me contactarem caso precisem de alguma 
explicaçâo em português. Para jâ, mantenham-se 
atentos aos artigos que assiduamente irei publicar neste 
jomal. 

Termino corn um châ de limâo! E por sinal vos 
deixo um motivo de orgulho historico: o costume de 
tomar châ, que s6 por ignorância é atribuido aos 
ingleses, de facto foi levado à corte inglesa pela filha 
do rei de Portugal D. Joâo IV, Catarina de Bragança 
que em 1662 casou corn Carlos II, rei da Inglaterra. 
Por ser ela grande apreciadora do bendito llquido, 
introduziu o costume de tomar châ na Corte Real de 
Londres. A sua simpatia e influência levou a que muitos 
a imitassem tendo-se tornado o hâbito de tomar châ 
um rito social no mundo inglês. 

O português foi a ùnica lingua ocidental que 
manteve a palavra chinesa, Châ, desde o tempo da Rota 
da Seda e das Especiarias, em que passamos a conhecer 
esta infusâo maravilhosa! 

London, Onîârio 

Escrito por 
M° Luisa Lavandeira 

Investors 
Group" 

M. Luisa Lavandeira MacGiliivray CFP 
Certified Financial Planner 
Investors Group Financial Services Inc., 
I.G. Insurance Services Inc.* CFP 

300 - 254 Pali Mall Street, London, Ontario N6A 5P6 
T (519) 679-8993 (519) 642-3752 (home office) 
F (519) 438-2212 E-mall: lulsa.macgllllvray@lnvestorsgroup.com 

'License Sponsored by The Great West Life Assurance Company 
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CRIANÇAS DA GUERRA 
Quern sao as Crianças da Guerra? Sao os orfaos que 

das calamidades duma atroz guerra ficaram atras como se 
se tratasse de despojos da mesma. Sao vitimas de algo 
que nào queriam e Ihes veio trazer a infelicidade e a dor. 
Levarao sempre na mente este monstro que é o fantasma 
da Guerra. 

Apesar da sua desgraça, as crianças da guerra sao 
usadas como propaganda politica por ambas partes. As 
crianças orfas sao resultado dos conflitos bélicos que vâo 
deixando um rasto de sangue pelas paginas da histôria. 

A primeira guerra do Século XXI (oxala fosse a 
ultima!), jâ começou a fazer vitimas inocentes numa guerra 
onde a maioria sentia-se empurrada para o meio delà, sem 
outra altemativa que a fuga, para nao serem atingidos até 
pelos da sua propria estirpe. 

Vemos uns olhos a pedir misericordia nos lindos 
rostos, olhos que nâo irradiam alegria, antes parecem viver 
o medo e a angustia por causa do terror neles estampado. 
Como companheiros do dia a dia terao a fome e a doença, 
o desabrigo e um rol de incertezas que a sua tenra idade 
nâo percebera bem e apenas chorarao com fome e medo. 

As suas cançôes de embalar sâo o zunido dos missels, 
as rajadas das metralhadoras ou uma bomba que 
arrebentou por perto e fez o châo estremecer. A servrr-lhe 
de casa, um buraco no recanto duma rocha ou duma ecosta 
sem vegetaçâo. Têm como cobertor o céu aberto onde 
nâo brilham as estrelas, e por cama o prôprio châo. No 
entanto, os Senhores da Guerra estâo bem acomodados. 

O Présidente dos EUA num discurso apelou hâ pouco 
a todas as crianças da América para doarem um dolar do 
seu abono para ajudar as crinaças dos campos de 
refugiados do Afeganistâo que estâo a passar fome e frio. 
Dinheiro este que iria ser enviado à Cruz Vermelha para o 
fazer chegar aos refugiados. Um apelo e um gesto de 
louvar, embora o tenham apelidado de propaganda poHtica 
dos EUA, mas apesar de tudo, prezamos a atitude positiva. 

Espero que o dinheiro chegue a eles convertido em 
alimentos, remédios, agasalhos de que sâo tâo carenciados. 
E quem sabe se nos rostos angélicos destas crianças se 
veja um novo brilho de ersperança e deixem de ser meninos 
sem nome e Crianças da Guerra! 

Antonio H. Azevedo, London (Ontârio) 

1-800-852-7020 

CLARICA" 
Inveitment and insurance ioiutiom - Since 1870 

mortgage & business insurance 

bus 519 885^4000 ext 217 
fax 519 725^9275 

95 Bridgeport Rd. E. 
2nd Floor 
Waterloo ON N2J 2J9 
joe.coelho@clarica.eom 

p AciiN A r cn ININ 
"Super-môe" acusa médka que ocompanhou gravidez 

Idalina Santos, a madeirense que esteve gravida 
de seis gémeos que acabaram por falecer, fez graves 
acusaçôes à médica que a atendeu na gravidez, a 
obstreta do Centro Hospitalar do Funchal. 

Em declaraçôes ao Diârio de Noticias, ela 
confessou que nâo achou correcto o procedimento da 
médica Helena Pereira que nâo a aconselhou ao repouso 
absoluto, promoveu a tardia transferência para a 
matemidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e ainda 
revelou pouco humanismo. Segundo a mâe, a médica 
terâ dito que os seus bébés iriam parar num caixote do 
lixo. Os deabafos de Idalina Santos nào foram feitos 
mais cedo porque tinha medo e porque estava a 
depender dos médicos. 

Ao nâo ter conhecimento de que deveria estar em 
repouso absoluto, a mâe dos gémeos andava de 
autocarro, fazia as lidas da casa e subia mais de 60 
degraus para chegar à paragem do autocarro para fazer 
uma viagem de mais de uma hora, entre o Castelejo e o 
Funchal. 

Outra acusaçâo de Idalina Santos teve a ver corn 
forma como a médica Helena Pereira lhe terâ falado 
sobre os riscos que corria, tendo afirmado que “antes 
de 20 semanas as crianças iam todas para o caixote do 
lixo”. Para a gravida foi um choque ouvir palavras “tâo 
duras” e que nâo deveriam ser proferidas por nenhum 
médico, principalmente quando estivesse a falar corn 
uma mulher gravida. 

Apesar de a dor ser sempre constante porque 
acabaou de perder os seus très meninos e très meninas, 
Idalina Santos esta contente porque os seus bébés 
tinham sido baptizados, e agora “estâo no cemitério e 
nâo no caixote do lixo”. 

Entretanto o Diârio de Noticias ouviu também que 
a obstreta negou as acusaçôes que lhe foram dirigidas, 
considerando que a paciente estâ bastante transtomada 
e que deveria ter apoio psicolôgico. Helena Pereira disse 
que tentou fazer tudo o que podia para ajudar Idalina e 
chegou a receber felicitaçôes pela forma como a tratou, 
ou seja, o “mais rigorosamente possivel, do ponto de 
vista profissional”. 

PORTUGUESE BUSINESSES AND 
PROFESSIONALS ASSOCIATION 
_ (ASSOCIAÇAO DE EMPRESARJOS E PROnSSlONAIS PORTUGUESES) 

7-981 Wellington Rd. South, London, Ont. N6E 3A9 
Tel.: (519) 670-9401 • Fax.: (519) 649-1096 

COY\jLMXt<y- 

NOSSA MODA 
Restas - Casamentos - etc. 

Contact: 
Jack Gonçalves (519) 736-7544 

Quanto ao repouso, a médica remeteu a jomalista 
para os livros de obstetricia que dizem que o repouso 
tanto pode ser feito em casa como no hospital. E, o 
desfecho séria o mesmo, a morte dos bébés era 
inevitâvel. A ida a Lisboa nâo foi antes das 22 semanas 
porque o custo elevado eram obstâculo a que a grâvida 
fosse enviada antes, durante o perlodo de maior risco 
ao aborto. Entretanto, ia pedindo conselhos e trocando 
impressoes com médicos da matemidade Alfredo Costa. 
Sobre a sua eventual referência a caixotes de lixo, Hel- 
ena Pereira negou veementemente. A obstreta nào 
entende as razôes de Idalina Santos, e chocada com a 
situaçâo e com as dûvidas que sâo levantadas aos 
médicos da sua especialidade desabafou: “Qualquer 
dia abandono esta porcaria e peço a reforma 
antecipada”. 

Extraido: Madeira Emigrante 

LUCY 
Poema da Mârio Simôes 

Eis que nâo és so uma flor, uma s6 rosa... 
És amor florido que o mau destino acalma... 
És princesa, fada, és mulher mui formosa, 
És rio de sangue que desâgua na minha aima... 

Eis que és mimosa, 6 minha amiga... 
Debaixo da minha sombra és cantiga. 
Que eu, amor meu, divago por te adorar... 

Eu te lembro mais do que a mim! 
E se morrer é viver assim, 
É quanto basta para me salvar... 

Ficarâ um retalho etemamente florido. 
Para alguém triste que procura o marido. 
Que dorme o sono longo cheio de beijos 

London, Ontârio 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. 

Specializing in 

BBQ MEATS • SEAFOOÛ • COD FISH 
Catering to parties & banquets in Southwestern Ontario 

Fully Licenced L.C.B.O. 

A GERÊNCIA, TONY & ROSA SILVA 
ENVIA VOTOS DE UMA 

PASCOA FELIZ 
A TODOS OS SEUS CLIENTES 

(519) 680-2332 
3 Glenroy Rd., Units #2 & #3, London, ON N5Z 4H2 

Drivers wanted? 

LEASE A JETTA GLS 
for $299*/Month + tax OAC 

♦Offer applies to a 48 month lease for a 2002 Jetta GLS, 2.0 litre gas engine, 4 door 5 speed equipped as 
described and includes freight. $3,079.26 down payment, $299 first month’s payment, and refundable 
security deposit of $350 required at time of transaction. PDI, insurance, license and applicable taxes extra. 
Monthly payments total $14,352. Lessee responsible for insurance. At lease end, lessee responsible for 
$0.12/km over 80,000kms, for damage and excessive wear. Requires VW Credit Canada, Inc. approval and 
dealer participation. Dealer may lease for less. Lease rate is based on 7.32% interest. See dealer for full details 
and purchase option. Offer ends June 30th, 2002. 

T 

A 

,, .leavens Vokswagen 
www.ieavensvwxom wsiNCE 1958 

2002 NEW WARRANTY 
4 YR. - 80,000 kms. Comprehensive 
4 YR. - 80,000 kms. Road Side Assistance 
5 YR. - 1(M),000 kms. Powertrain 
12 YR. - CoiTosion Warranty 

Telephone 416 FIRST ST. 
(519) 455-2580 EAST LONDON, ONTARIO 
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COMENTÂRIOS SOBRE A EUCARISTIA OPINIÂO 
Todo ser vivo têm que se 

alimentar, mas apenas o ser humano 
partilha uma refeiçâo. Um grupo de 
leôes dévora a mesma carcaça, mas o 
rei toma a sua porçâo primeiro 
enquanto a leoa e os filhotes têm que 
aguardar a sua vez. Na familia 
humana, porém, partilha-se a comida. 
A criança têm o mesmo direito ao 
alimente que o que ganha o pâo. 
Todos partilham da mesma mesa por 
igual. 

Mais do que uma nutriçâo fisica, 
a refeiçâo na familia é um partilha dos recursos e do 
amor mûtuo, é a descoberta diâria e a celebraçâo do 
que significa ser uma familia. 

Também é prôprio do homem dar um significado 
especial à refeiçâo: um aniversârio, um dia de festa, 
um piquenique etc., e as crianças descobrem que tais 
refeiçôes sâo distintas das de cada dia, corn loiça e 
ambiente diferentes, corn vizinhos, amigos e colegas 
em volta da mesa. 
Célébrât quem Somos 

As refeiçôes especiais dâo ênfase à ligaçâo que 
temos uns corn os outres. Uma criança é capaz de 
lembrar a refeiçâo do Dia de Acçâo de Graças e sabe 
que é uma refeiçâo especial para a sua e para muitas 
outras familias. 

Por séculos, os judeus celebram a sua identidade 
nacional, a Fuga do Egipto e a adopçâo como Povo de 
Deus, corn uma festa à volta da mesa familiar, a refeiçâo 
da Pâscoa ou Seder. Jesus celebrou esta refeiçâo da 
Pâscoa corn a sua familia em Nazaré e corn a sua familia 
adoptiva, os apôstolos, na noite antes da sua morte. 
Saindo do ritual familiar, partiu o pâo âzimo e passou 
o calice do vinho, declarando que o pâo e o vinho eram 
o seu corpo e seu sangue entregues para dar vida ao 
mundo. Nesta noite Ele deu-nos a Eucaristia, a refeiçâo 
que reùne as pessoas que acreditam à volta da mesma 
mesa como uma s6 familia. 

Evoluçâo da Tradiçâo Familiar 
A familia cristâ cresceu através dos séculos. O 

Baptismo, a Confirmaçâo e a Eucaristia eram uma 
celebraçâo de acolhimento aos recém-chegados, como 
continuam sendo hoje no Rito de Iniciaçâo Cristâ da 
Vigilia Pascal. As crianças que nasciam nas familias 
cristâs eram baptizadas pela Pâscoa junto com os 
adultos que aderiram à Igreja Cristâ. 

Mas as tradiçôes familiares mudam e na medida 
em que a Igreja crescia, os sacramentos de iniciaçâo 
foram separados. A Confirmaçâo e Eucaristia foram 
adiadas até que as crianças, como os catecûmenos eram 
instruidos pela catequese e pelo exemple de vida dos 
cristâos. No século X, a primeira comunhâo dava-se 
entre os 12 e 14 anos de idade, as crianças jâ eram 
quase adultas. Isto durou até 1910, quando o Papa Pio 
X aceitou a idade da razâo (6-7 anos) como idônea para 
a primeira comunhâo. 

Ocasiôes especiais requerem roupa especial e os 
comungantes se vestem corn roupa para a ocasiâo. Os 

pais sâbios colocam ênfase na ocasiâo e nâo na roupa! 
No dia do Baptismo as crianças vestiram-se de branco, 
em memôria de Cristo Ressuscitado, vivo neles, como 
o fazem ainda hoje os novos baptizados. A roupa cara 
e a simples têm o mesmo significado neste caso, logo 
que seja branca. 

A primeira comunhâo continua a ser um evento 
“de classe” em algumas parôquias e corn toda razâo, 
pois estas crianças prepararam-se para a partilha da 
Mesa do Senhor. Eloje muitos decidem que os filhos 
recebam a primeira comunhâo corn a familia numa das 
Missas de Domingo, o que é prôprio, pois eles tiveram 
as primeiras experiências de fé em casa. 

Na Igreja Primitiva, os neofîtos usavam as suas 
tunicas brancas nas sete semanas depois da Pâscoa, e a 
assembleia mantinha uma atitude de acolhimento aos 
novos fiéis. E de extrema importância que nos 
demonstremos também a nossa alegria corn os novos 
comungantes que connosco partilharam da Mesa do 
Senhor, tendo sempre a cortesia de os congratular. 

Contando a Histôria da Familia 
Na refeiçâo da Pâscoa, a criança queria saber 

porque aquela noite era diferente das outras noites. Os 
adultos contavam como Deus tinha libertado os seus 
antepassados, tomado-os em seu Povo. 

A Oraçâo Eucaristica conta aos fiéis cristâos a 
Histôria da Pâscoa de Jesus, da sua passagem da morte 
para a vida, da nossa salvaçâo do pecado e da morte 
etema, e da nossa adopçâo como filhos de Deus. A 
histôria de Jesus é a nossa histôria. A Sua vitôria sobre 
o pecado e a morte nos leva a ser o que somos. 
Morremos corn Ele pelas âguas do Baptismo e 
ressuscitaremos corn Ele para a Vida Etema. 

O Baptismo nos leva a fazer parte da Igreja, como 
o nascimento ou a adopçâo leva uma criança a pertencer 
a uma familia. Mas o Baptismo é apenas um principio 
e levarâ tempo para conhecermos a nossa identidade. 
Descobrir que somos cristâos é adquirir o sentido duma 
nova identidade. Muito do que a criança aprende 
acontece durante o tempo das refeiçôes. Partilhando 
os acontecimentos do dia, dâ à criança o senso de ser 
importante para a familia. Os idosos contam memôrias 
do passado, de quando a mâe era criança, de como os 
avôs se encontraram e conheceram... Sâo histôrias 
preciosas. 

Perante a Mesa do Senhor os filhos de Deus 
repetem a Histôria de Jesus, e expressam o que é 
importante para a familia que é a Igreja. As crianças 
podem achar dificil de compreender uma homilia 
orientada aos adultos, mas apercebem-se de serem 
familia através dos acontecimentos da parôquia, da 
colecta de alimentes para os pobres, das noticias que 
as pessoas trocam à porta da Igreja. As crianças vâo 
conhecendo ao ouvir a sua expressâo pessoal da fé bap- 
tismal. 

O primeiro comungante aprende assim o sentido 
da identidade cristâ, recitando oraçôes corn os pais. As 
crianças ainda bem pequenas ganham a primeira 
impressâo da refeiçâo da eucaristia. O dedo dos pais 

atravessado nos lâbios corn um xiss... lhes transmite 
uma mensagem de que algo muito importante estâ 
acontecendo, dada a reverência corn que as pessoas se 
aproximam da comunhâo. 

A preparaçâo para a primeira comunhâo de uma 
criança começa corn o frequentar a Missa Dominical 
onde a criança vai absorver a visâo, os sons, e até o 
cheiro dos actes litûrgicos. E assim todos tomamos parte 
dos ensinamentos sobre o valor da Eucaristia e, quer 
conscientes, quer nâo, comunicamos corn todo o nosso 
ser os valores que a Eucaristia tem para nôs. 

Igreja Santa Cruz de London, Ontârio 

Solidariedade corn o Povo 
Palestiniano! 

Surdo à indignaçâo e à generalizada condenaçâo 
intemacional, o govemo de Ariel Sharon prossegue a 
sua criminosa escalada de guerra contra o povo 
palestiniano que luta pela sua pâtria. 

O Présidente da OLP e da Autoridade Nacional 
Palestiniana continua sitiado e sujeito a violentas 
pressôes militares, politicas e psicolôgicas para que se 
submeta aos ditados do agresser. As operaçôes militares 
e policiais alargam-se por todo o territôrio, incluindo a 
cidade histôrica de Belém sujeitando as populaçôes a 
brutais represâlias. Multiplicam-se os testemunhos de 
violaçâo dos direitos humanos mais elementares e de 
prâticas que constituem autênticos crimes contra a 
humanidade. 

Perante uma tal situaçâo, o PCP ergue a sua voz 
para exigir o fim imediato das operaçôes agressivas do 
govemo israelita contra o povo palestiniano e a ANP, a 
retirada de Israel dos territôrios ilegalmente ocupados 
e o respeito por todas as resoluçôes do Conselho de 
Segurança da ONU. 

O govemo português nâo pode deixar de tomar uma 
posiçâo firme face a tâo dramâtica e perigosa situaçâo 
e insistir no piano intemacional, junto da Uniâo 
Europeia para que sejam adoptadas medidas que forcem 
Israel a conformar-se corn o direito intemacional e a 
abandonar a sua polltica de autêntico terrorismo de 
Estado. 

O Secretariado do CC do PCP 

P.A.M. GARDENS 

TEL: 681-6403 
FAX: 681-6104 

NON-PROFIT HOUSING INC. 

ARIOENDAIVI IM NTX3S 
CfA Casas com 2 e 3 quartos 
<22 Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
*2!^ Qualidade e optimas localidades para viver 

Ambiente familiar 
CtA Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

Para informaçâo: Ligue ou visite o nosso escritôrio. 
55-730 Deveron Cres., London N5Z 4T6 

AME Concrete Forming Ltd. 

OFERTA DE EIVIPREGO 

Precisamos gangas de “Form Setters ” para trabalhar em 
cimento armado tipo, Duraform 

Trabalhos em Brampton e G.T.A. 
Pagamos entre $28 a $33/Hora + 10% VR 

Contacte-nos pelo Tel. (416) 896-1765 
ou deixe mensagem no Tel. (519) 433-8002 (London) 



A IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO 
PROGRAMA 

SEXTA-FEIRA, dia 17 de Maio ► ► ► ► 
18:00 H. BÊNÇÂO DOS PRODUTOS 

ALIMENTARES 

seguida da prova do vinho 

e da massa 

SÀBADO, dia 18 de Maio ► ► ► ► ► 
8:00 H. DISTRIBUIÇÀO DAS PENSÔES 

20:00 H. GRANDIOSO BAILE 

abrilhantado pelo conjunto 

musical "ALÉM-MAR” 

Petiscos, Galinha e Sardinhas Grelhadas 

Bebidas, Arremataçôes, etc... 

DOMINGO, dia 19 de Maio ► ► ► ► 

12:00 H. MISSA SOLENE, SERMÂO E 

COROAÇÀO 

na Igreja da Santa Cruz 

14:00 H. CORTEJO SOLENE com saida 

da Nelson Plaza 

(Clarke Rd/Trafalgar) 

acompanhada pela filarmonica 

LIRA DO ESPIRITO SANTO até à 

Sede do Clube Português 

Reoliza 

NO CLUBE PORTUGUÊS 
DE LONDON AS 

FESTAS 
DO DIVINO 

ESPfRITO 
SANTO 

Nos dias 17, 18e 19 
de Maio de 2002 

Pede-se aos pais para trazerem os seus filhos 

vestidos a rigor e se incorporarem no Cortejo 

com ofertas para o Divino Espirito Santo. 

16:00 H. JANTAR com as tradicionais 

SOPAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO 

e carne, na sede do Clube 

Português de London 

18:00 H. ARRAIAL da Banda 

LIRA DO ESPIRITO SANTO 

19:00 H. GRANDIOSO BAILE 

com o conjunto musical "ALÉM-MAR” 

ARREMATAÇÔES 

COMPAREÇAM 

A testa conduira com a apresentaçôo 

ao povo do Mordomo das Festas 

para o ano 2003. 

OS MORDOMOS de 2002, MANUEL (Mike) DE MELO 

e jOSÉ DE AMARAL CONVIDAM AS COMUNIDADES 
DO S.O. DO ONTÂRIO PARA MARCAREM PRESENÇA 
N ESTA PESTA! 

TODOS 
BEM-VINDOS 

ENTRADA GRÂTIS 

COROAÇÀO SOLENE • ARREMATAÇÔES 

SOPAS TRADICIONAIS • BAZAR • ARRAIAL • PETISCOS 



Fevereiro / Março 2002 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 11 

Comentàrio ao Grupo de Amigos da Igreja Santa Cruz 
7—T  Apos ouvir comentarios 
tscrito por; , , », , 

Antonio Azevedo 
organizadores deste evento de 
angariçâo de fundos para as obras 
da Igreja Santa Cruz de London, 
nâo podia deixar de me referir ao 
caso. 

Talvez tenha havido alguma 
falha. Ninguém é perfeito e nestas 
festas ha sempre algo que nâo 
corre bem, apesar de todos os 
esforços para que isto nâo 

aconteça, e nunca falta quern fale mal de tudo. 
Todos estao de Parabéns! Desde o grupo de amigos, 

passando pelo publico que compareceu em massa nos dois 

As senhoras da cozinha foram incansâveis 

dias, sendo de realçar o civismo que reinou entre eles. 
Nâo so nâo houve “sopapos” de permeio, mas brilhou o 
respeito miituo. No Sabado, porém, quando Antonio 

Tabico e o elenco de artistas actuavam no palco, o barulho 
no fundo da sala era de incomodar. Assim nâo, meus 
senhores! Deixem os outros apreciar o espectaculo! 

Notou-se o civismo no Domingo ao ser servido o 
Cozido a mais de 300 pessoas 
que ordeiramente se 
dirigiram à mesa central para 
encher o seu prato. E o 
melhor do dia foi a actuaçâo 
surpresa de Diniz Cruz, que 
com Carlos Martins se 
deslocou a London para 
tomar parte no evento, à 
pedido de Musical Cocktail 
DJ. O trovador de Cambridge 
tem-se afastado dos palcos 
comunitarios locais por causa 
da sua agenda no Canada, na 
América e além. 

Carlos Martins, um jovem que ainda tern muito a dar 
na senda musical, e Diniz Cmz brindaram-nos temas do 
seu CD “Na Vida o melhor é ser Criança”, sendo ambos 
muito aplaudidos. Foi uma grande surpresa para todos e 
para Diniz Cruz que deixou no publico uma imagem de si 
proprio como artista. 

No fim da noite o rosto dos voluntarios estava perlado 
de suor, pelo cansaço duma semana de arduo trabalho. 
Houve quern até perdesse uma semana do seu trabalho e 
do seu tempo para orientar a festa de angariaçâo de fundos 
para as obras duma casa que é de todos nos, comunidade 

portuguesa de London, a Parôquia de Santa Cmz de Lon- 
don. 

Corn a consciência do dever cumprido, todos unidos 
levaram até ao fim a “empreitada”. Muitos foram os que 
colaboraram, desde quem pagou os porcos, aos que doaram 
os materials e temperos, aos que deram o valor do seu 

trabalho voluntârio... Sem 
ofender ninguém, gostaria 
de destacar o nome de Joâo 
Medeiros que foi o capitâo 
deste gmpo. 

E para fmalizar, uma 
palavra de repûdio para os 
“velhinhos do Restelo”, os 
que nada fazem senâo 
criticar os que trabalham. 
Sâo as bocas falando mal de 
um gmpo de gente que s6 
fez algo positive, algo que 
estes tidos por “mais 

devotos” nâo sâo capazes de fazer. Duma vez por todas, 
parem de criticar sô por inveja ou despeito. Façam criticas 
positivas, cara a cara e nâo pelas costas, sorrateiramente. 
É tempo de dizer a certas e determinadas pessoas: Basta! 
Se sâo tâo competentes, façam-no vocês proprios! Caso 
contrario, calem-se duma vez por todas e deixem trabalhar 
em paz a quem sabe fazê-lo! 

O evento deu um lucro de $17.800 Dôlares para as 
obras da Igreja. Se alguém souber fazê-lo melhor, sejam 
bem-vindo. Mas o resultado por si jâ fala bem alto da boa 
organizaçâo da Festa! 

London, Ontario 

Os artistas do Sâbado pela noite 

0 JOGO DO BAIAMEHTO 
A Quarta-feira de Cinzas leva-nos a um tempo de 

reflexâo e arrependimento, a Quaresma. Outrora 
tinhamos muuito respeito por este tempo do ano. Na 
Sexta-feira Santa nâo havia jogos de piâo, berlinde ou 
bola e as lojas, cafés e tabemas onde se jogava às cartas 
viravam as mesas de pemas para o ar, em sinal de 
respeito. 

Jâ rapazotes, iamos até ao Monte Brasil, longe do 
bulicio da cidade, para contemplar a Natureza. Na zona 
da Caldeira, guardâvamos um minute de silêncio às 
15h00, hora em que Jesus morreu no Calvârio, e depois 
duma oraçâo abriamos o parco famel. Regressâvamos 
logo a casa corn a consciência de termos cumprido o 
nosso dever na Quaresma. 

O Balamento era uma brincadeira para gente nova 
ou para casais no tempo da Quaresma. No jogo 
participavam duas pessoas, corn incidência para os 
casais de namorados. Um deles, ao avistar o outro, 
levantava o braço direito corn o dedo indicador em riste 
proferindo a palavra “Balamento”, antes que o opositor. 
Por vezes, escondendo-se, vigiavam-se uns aos outros 
para serem os primeiros a dar a palavra chave e somar 
um ponte. A brincadeira decorria até à Sexta-feira 
Santa, vencendo o que mais balamentos tivesse dado. 

O prémio era o de pagar uma saca de améndoas, 
tradicionais, torradas, francesas, licorosas, caramulo, 
ou simplesmente Confeitos, tudo isto derivando das 
posses financeiras de cada interveniente. 

O tradicional jogo do Balamento esta nos nosos 
dias botado ao esquecimento, ficando-se apenas na 
memoria dos que no tempo passado brincavam corn o 
prétexte de ganhar um saquinho de saborosas améndoas 
em tempo de Pâscoa. 

Antonio Azevedo, (Do livro “Bau da Saudade”) 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM GAETANO, President 

548 Windiest Ave., FREE ESTIMATES 
London, Ont. N6C 3C1 685-6726 

ROMEIROS DE LONDON 

Foto de familia do Rancho de Romeiros de London 

Na Sexta-feira Santa, o Rancho de Romeiros da 
Paroqia de Santa Cruz de London que parece cada ano 
tomar-se mais numeroso, saiu em procissâo penitencial 
pelas ruas da cidade, acompanhado pelo Pâroco, Pe. 
Lûcio Coûte, que vestia os distintivos do peregrino: o 
xale, o bordâo e a mochila. 

Orando e cantando hinos de louvor a Deus, o 
percurso saiu do St. Peter’s Cemetery e Mausoléu da 
Sagrada Familia onde estâo enterrados muitos dos 
nossos antepassados, para dirigir-se a St. Mary’s 
Church, a primeira estaçâo, chegando à Parôquia no 
inicio das cerimônias da Paixâo e Morte de Jesus. 

A tradiçâo remonta-se ao século XVI, quando a 
ilha de Sâo Miguel foi sacudida por fortes sismos e a 
lava dos vulcôes nâo sô queimou as novidades do ano 
como ainda fez estragos em muitas aldeias e areas, 
soterrando mais da metade da Vila Franca do Canpo. 
Por este motivo a capitania da Ilha passou a Ponta 
Delgada, pequena vila de Pescadores naquela altura. 

Em consequência do desastre que foi visto como 
uma manifestaçâo da ira de Deus, foi feito o vote de 
cada ano ir em Romaria em volta da ilha, visitando as 

ermidas e igrejas, orando e fazendo penitência. Alguns 
romeiros vivem a pâo e âgua, ou da caridade de quem 
lhes dâ pousada pelo caminho. 

A tradiçâo chegou até aos nossos dias e até nas 
terras da Diaspora é mantida corn o mesmo respeito e 
dignidade que nas freguesias de Sâo Miguel. As 
mulheres nâo participam nos cortejos penitenciais, 
mas ajudam preparando roupas e comidas para os 
Romeiros. 

A Redacçâo 

ANEDQTAS 
Descanso 
- Tenho tido hoje uma forte dor de lingua. Que hei-de 

fazer? 
- Nada de médicamentes. A sua lingua précisa é de 

descanso! 

Um Doente no Dentista 
- O sr. doutor nâo me dâ anestesia para tirar o dente? 
- Nâo se preocupe. Ao segundo puxâo, vai perder os 

sentidos e ao terceiro você jâ nâo sentirâ nada! 

T>a$ilva Mornes J ne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

'Dasiloa 
50 Glenridge Cr. Phone: (519) 471-8202 
London, ON N6G 4W6 Fax: (519) 850-1273 

POWER STEAM LONDON INC. 

Limpeza de carpetes e todo o tipo 
de môveis estofados, a vapor... 

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 
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Look who’s 70 
Nelson, Fernando, Augie 
e Lynn congratu-lam os 
queridos pais. César e M.“ 
José Parreira que no dia 
14 e 19 re-spectivamente 
atingiram a provecta 
idade dos 70 anos e 
celebraram no mesmo 
mês 42 anos de casados. 
As sua vozes unimos a 
nossa para desejar a estes 

amigos muitos anos de feliz prosperidade. 

Divino Tesouro 
No certame da Miss Sport 
do CPL, Cristina Franco 
e Pedro Sousa brilharam 
pela ele-gância, gentileza 
e boa performance como 
locutores em português e 
Inglês. Great job, guys! 

Jonathan & 
Chiara 
Ela cumpriu um anito 
no dia 20 de 
Fevereiro e sâo netos 
do correspondente 
em Harrow, Anselmo 
Carvalho Os babados 
avos eviam votos de 
felicidade aos dois 
botâozinhos e aos 
queridos pais. 

Império de Leamington 
No Sâbado de Aleluia, o 
Império do Espmto Santo 
organizou o Jantar dos 
Criadores, animado pelo 
“Além-Mar”, corn a 
presença duma grande 
multidâo de Leamington e 
area. Parabéns pelo sucesso 
aos Mordomos, José e 
Maria Furtado. 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

• Condutas de Âgua 
• Materials Contaminados 
• Esgotos e Excavaçâo 
• Limpeza Industrial 
• Remoçâo de Materials de Obra 

TEL: 649-1082 
15 HAMLEY RD. LONDON • N6E 3W1 • FAX: 649-1096 

ECOS DA SOCIEDADE 
Confraria do Cabrito 
Os amigos 
do bode, 
tiveram a 
Assembleia 
Gérai do 
Invemo na 
casa do 
Confrade- 
Mor, Fernando da Silva. A confraria atacou o 
cardâpio corn devoçâo e, no dia seguinte, teve que la 
ir para dar conta dos aquecidos. Fora o cornes e 
bebes, nada foi decidido na reuniâo, ficando tudo 
adiado para a prôxima AG. 

Lideres dos Romeiros 
Cansados e 
devotos, os 
lideres dos 
Romeiros 
de London 
corn o Pe. 
Lûcio 
Couto, 
Pâroco da 
Igreja 
Santa Cruz, apôs o fim das cerimônias da Sexta-feira 
Santa no Saçâo Paroquial. 

Très Amigos do Clube 
Larry Snively, Mayor of 
Essex, com Peter 
Timmins, vereador, e o 
Conselheiro do CCPC, 
Sub-secçào do S.O. do 
Ontario, sr. Antonio do 
Forno na festa do 
Aniversario do Clube 
Camôes de Harrow. 

Michael Silva 
Filho de M.“ do Espirito Santo 
e Joao G. Silva, nosso amigo 
e colaborador de Brampton, 
Michael cumpriu 7 anos no dia 
19 de Março. Parabéns dos 
pais, avos e familia. Many re- 
turns of the day! 

^WeddinŸ ^ecataUn^ Semico 
Affordable, Unique & Elegant Bridal Decor 

We Deliver, setup & pick up 
For your free and personalized consultation, please call: 

7Haffi^(519) 842-509! 
‘^iM&anAuAq/ 

tiMettfme@holinail.com: 

Pastor Eneimar Da Silva Freitas 
Nomeado Pastor do 

grupo de cristàos adventistas 
de expressâo portuguesa em 
London, Ontario, o jovem 
Pastor é natural do Brasil e 
emigrou com a sua familia 
para o Canada no ano 2000. 
Graduou-se em Teologia no 
Seminario Latino-Ameri- 
cano de Bahia, é proficiente 
no inglês e português, gosta 
da mûsica Gospel e jâ gravou 
dois CDs, um em espanhol e 
o outro em português. 

A comunidade adventista de London da as Boas 
Vindas ao Pastor Eneimar, a sua esposa D. Eliane e 
filhos Kelvin e Kellany. 

NECROLOGIA 
Reinaldo Matos Pessoa 
Hâ anos residente em West Lome, Ontario, e apos 
uma longa doença que soube levar com resignaçâo 
crista, no dia 30 de Março passado faleceu com 
44 anos de idade no Four Counties Health Cen- 
tre. Era casado com D. Maria, nascida Antunes, 
sendo pais de Gabriel e Anita. A noticia deixou 
consternada a comunidade, amigos e muitos 
familiares do Canada e Portugal. O acto funeral 
teve lugar na West Lome Chapel, com missa de 
corpo presente na Igreja de St. Mary’s, indo 
enterrar no cemitério daquela Paroquia. 
Na impossibilidade o fazer pessoalmente a cada 
um a familia enlutada pela dor agradece por este 
meio a todos os que nesta hora de tanta saudade 
estiveram ao seu lado e apresentaram sentidas 
condolências. Descanse em Paz! 

★ 

MORNING STAR 
BAKERY 

U-^aJaxuL UDo%tu^U£.scL esjaecUdizaJos enz: 

Fabrico diario de pâo estilos português e canadiano, assim 
como Papo-secos, Pâo de Milho, Massa Sovada, 

Pastéis de Nata, etc... 

(519) 451-1521 
1086 Trafalgar St. (esquina com a Elm St.), London, Ont. N5Z 1G7 

HOT MIXES 
♦♦♦DJ SERVICE ♦♦♦ 

for: 
Banquets, Parties and All Occasions 

DANNY AMARAL 
1778 Trafalgar St., 
London, ON N5W 1X6 

Tel.: (519) 451-8045 
Cell.: (519) 694-1788 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
Um espaço idealizcido para os vivos e para os defuntos 
♦ A Capela-Mausoléu da Sagrada Familia oferece-lhe a oportunidade de obter 

um Tumulo de Familia dentro das tradicionais exéquias funèbres. 

♦ O interior recolhido convida o visitante a uma reflexao sobre o nosso destine e a 
oraçâo, longe dos cuidados humanos da vida. 

♦ Ar condicionado no Verao e aquecimento central no Inverno. 

Para informaçôes sobre as vantagens de um Tumulo no Mausoléu e sobre as facilidades 
de pagamento sem juros contacte; 

HORAS DE VISITA (Nov/2000 - Março/2001) 
das 8:00 am às 6:00 pm 

ESCRITÔRIO ABERTO 
Segundas - Sextas: 8:30 am - 5:00 pm 

Sâbados: 8:30 am - 3:00 pm 
Domingos: Meio-dia - 3:00 pm 

Bob Amaral 

ST PETER’S CEMETERY 
806 Victoria Street 

London, Ontario • N5Y 4E1 

Tel. (519) 451^9120 

O Mausoléu da Sagrada Familia é supervisado pelo técnico Bob F)maral, 
que fa la português e pode ajudar-vos na escoHia deste lugar para 

sepultura dos restos mortals da vossa familia. 

Contacte-o directamente pelo Tel. (519) 521-1884 
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Infformacao Desportiva dos Acores DESPORTO 
Campeonato da S.'^Divisao - Série Açores - 2 f Fuse 

Grupo A - Apuramento de Campeào 
Uniâo Micaelense Lider Virtual 

O Uniâo Micaelense sagrou-se virtual campeâo da 
Série Açores na quarta jomada da segunda fese, ao 
vencer o RC. Madalena, por 1-0. Corn a vitôria no 
campo da Grotinha sobre o segundo classificado, os 
prêtas de Ponta Delgada garantiram o regresso à II 
Divisâo B. 

A turma orientada por Isidro Beato confirmou o 
que jâ era previsfvel desde a primeira ronda, a subida 
ao escalào superior, e nâo deixou fugir os objectivos 
traçados para a temporada. A superioridade foi bem 
visivel ao longo do campeonato, e a classificaçào diz 
tudo corn o avanço pontual desde hâ muitas jomadas a 
esta parte. Parabéns aos unionistas da Rua Dos 
Mercadores ! 
Classificaçâo: 
l.° U. Micaelense, 57 Pontos; 2° F.C. Madalena, 42; 
3.° Sport Praiense, 35; 4.“ Santiago F.C., 34; e 
5.° Sport Angrense, 33 Pontos. 

GRUPO B - Despromoçào! 
F.C. Flamengos nâo desarma 

No grupo da despromoçào a luta vai renhida entre 
os primeiros quatro, porque a pontuaçâo que os sépara 
do 1." ao 4." é de apenas cinco pontos, e os ùltimos 
dois da tabela descem aos regionais. 

O Aguia dos Arrifes jâ tem a descida garantida. 
Agora falta apurar quem o acompanha aos regionais. 
F.C. Flamengos, Boavista da Ribeirinha ou Fayal Sport 
vâo lutar até ao fim para nâo descerem. Santo Antonio 
tem que ter cuidado e précisa amealhar mais pontos 
para fugir à descida. 
Classificaçâo: 
l.“ Santo Antonio, 28 pontos; 2° F.C. Flamengos, 25; 
3.° Boavista da Ribeirinha, 23; 4.° Fayal Sport, 23; e 
5.° Aguia Desportivo, 15 pontos. 

Campeonato da A.F.H. - Faial/Pico. 
Angûstias Atlético na Liderança 

A très jomadas do final do campeonato da AFH- 
Faial/Pico, o Angûstias Atlético é o guia isolado, corn 
um ponto de vantagem sobre o C.D. Lajense e o G.D. 
Cedrense. Apesar da derrota do llder da prova nas Lajes 
do Pico frente ao Lajense, o mais directe opositor e 
ex-lider da prova, os homens do Faial levam vantagem 
do segundo e terceiro classificado porque tanto o 
Lajense como o Cedrense tem um jogo a mais e ainda 
faltam folgar. O Atlético se nâo perder mais jogos sera 
provavelmente um dos novos campeôes da AFH que 
subira à Série Açores. 
Classificaçâo: 
I. “ Angûstias Atlético, 41 pontos; 2° Desportivo 
Lajense, 40; 3.° G.D. Cedrense, 40; 4.“ Castelo Branco, 
30; 5.° Vitoria F.C., 28; 6.° Boavista Sâo Mateus, 24; 
1° Uniâo Vulcânico, 19; 8.° Sporting da Horta, 18; 
9° G.D. Feteira, 16; 10.° U.D. Calhetense, 15; e 
II. ° G.D. Piedade, 1. 

Campeonato de S. Miguel 2001-02 
S. Ideal a uma Vitôria do Titulo 

A uma jomada do fim, o campeonato de Sâo Miguel 
esta ao rubro. O Sporting Ideal da Ribeira Grande 
apresenta as melhores condiçôes para sagrar-se campeâo, 
bastando-lhe vencer fora o Maia, na ûltima jomada. 

Sporting Ideal, Vitoria Clube do Pico da Pedra e 
Desportivo de Vila Franca, por esta ordem, repartem a 
liderança do campeonato de futebol na ilha verde, apos 
a 2r e penûltima ronda. A luta pelo titulo e conséquente 
subida à Série Açores 2002-03, esta ao rubro. O Sport- 
ing Ideal parte para a jomada final em vantagem, 
bastando somar os très pontos no reduto do Maia, 
porque leva 2 golos de vantagem sobre o Vitôria do 
Pico da Pedra, que vâo ser suficientes para concretizar 
o objectivo proposto. 

Os vitorianos por sua vez jogam em Vila Franca 
do Campo com o Desportivo local no jogo de maior 
cartaz e, para isso têm que golear os donos da casa e 
anular os dois golos de vantagem que levam o Ideal se 
quiserem ser os campeôes. 
Classificaçâo Final: 
1.° Sporting Ideal, 46 pontos; 2.° Vitôria Clube, 46; 
3.° Desportivo de Vila Franca, 46; 4.° Mira Mar, 37; 
5.° Maritime, 34; 6.° Santo Antônio Nordestinho, 24; 
7.° Desportivo de Rabo de Peixe, 21; 8.° Uniâo de 
Nordeste, 13; 9.° Maia Açores, 13; 10.° Fazenda S.C., 
13; 11.° Vasco da Gama, 9 pontos. 

Campeonato da Terceira 2001/02 
S.C. Vilanovense foi o Campeâo! 

O S. C. Vilanovense garantiu, a uma jomada do 
fim, o titulo de campeâo da ilha Terceira. Os pupilos 
de Alvaro Mendonça preparam-se agora para atacar o 
regresso à Série Açores com os campeôes das vizinhas 
ilhas de Sâo Jorge e Graciosa. 
Classificaçâo Final: 
1.° S.C. Vilanovense, 23 pontos; 2.° Os Leôes, 16; 
3.° Maritimes S.M., 11; 4.° S.C. Barreiro, 10; 
5.° Juventude Lajense, 2; e 6.° Recreative da 
Agualva, 1. 

Campeonato da Graciosa 2001/02. 
Sp. Guadalupe ( Tri ) Campeâo! 

Pelo terceiro ano consecutive, o Sp. Guadalupe 
voltou a conquistar o titulo sem precisar do ûltimo jogo. 
No confronte corn o Graciosa F.C., os leôes estiveram 
melhor, indo ganhar ao campo destes, por 2-0. Os 
homens de Guadalupe sagraram-se assim os llderes do 
campeonato da AFAH, na ilha Branca. 
Classificaçâo Final: 
1.° Sp Guadalupe, 22 Pontos; 2.° Graciosa F.C., 17; 
3.° Mocidade Praiense, 8; 4.° Maritime, 8; e 
5.° Desportivo Luzense, 1. 

Luta pelo 
Campeonato da AFAH Joâo G. Silva 
Desp. Velense na 
Liderança! 

o Desportivo Velense, campeâo de 
Sâo Jorge, ao vencer em casa os dois 
primeiros jogos, lidera o Tomeio de 
Apuramento do Campeâo da 
Associaçâo de Futebol de Angra do 
Herolsmo (AFAH). 

Na primeira jomada o Desp. Velense ganhou por 2-1 
ao Sp. de Guadalupe campeâo da Graciosa, enquanto que 
na segunda ronda o Velense venceu o S.C. Vilanovense, 
campeâo da Terceira, por 3-2. Corn estes resultados os 
homens de Sâo Jorge estâo no bom caminho para a subida 
à Série Açores do Nacional da 3.“ Divisâo, na prôxima 
época. 
Classificaçâo: 
l.° Desp Velense, 6 Pontos; 2.° Sp. de Guadalupe e 3.° 
S.C. Vilanovense, 0 Pontos. 

No Mes de Maio em Toronto 
Toronto Lynx - TSV 1860 Munique 

A équipa profissional Toronto Lynx ira disputar em 
Maio um jogo de futebol de carâcter particular com a 
équipa TSV 1860 Munich da Alemanha, que disputa o 
Campeonato da Bundasliga e, é o actual 8.° classificado 
nesta prova de futebol. 

O encontro de amizade entre os dois clubes terâ lugar 
no Estâdio Universitârio de York, no Sâbado dia 18 de 
Maio do corrente, às 15H00. Ao estâdio que sô tem 
capacidade para 2,500 lugares, serâo acrescentadas 
bancadas provisôrias, num total de somente 5,000 lugares. 
Quem quiser jâ marcar o seu bilhete corn antecedência 
pode fazê-lo ligando para Toronto Lynx Soccer Club, Tel 
(416) 251-4625, Ext. 31.0 preço dos bilhetes serâ de $20/ 
adultos e SlO/crianças ou idosos. 

Nâo perça a oportunidade de ver no Canadâ um jogo 
intemacional de futebol entre Canadianos e Alemâes. 

DÂ PONTES 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

(S19) 4S3”8640 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z1T3 

Oal&ifùie J^oreCSales 
^ (1981) Limited 

SVT 
SPECIAL VEHICLE TEAM 

CfDOWN 
$259/MES 

(Plus 1st, Security, Freight, 
Registration, Taxes & Licence) 

No Modelo 2002 Focus 4 Door Sedan 

CONTACTEM: 

Mike Rodrigues 
Famp^ 

Agente de 
& Leasing 

Oxford 

□ 
York 

Fomiidàvel Stock de Carros e Carrinhas Novos e Usados 
NOS TEMOS 0 CARRO QUE VOCE PROCURA 

601 Oxford St. West, London, ON N6H 1T8 

Toll Free: 1-800-265-7009 • Cell.: (519) 859-9064 • Fax.: (519) 641-1274 

Tel. (519) 472-4120 l 

CUPAO 
$200 DÔLARES 
DE DESCONTO 

NA COMPRA DO SEU CARRO 
FORD, NOVO OU USADO 
Recorte e entregue ao nosso Agente 

I 
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RONDA PELA NOSSA COIWlUNIPADE WINDSOR 

ESCRITO POR Desde a ûltima ediçâo do “Por- 
DANIEL LAPAS tugal Notîcias” vârios aconteci- 

mentos tiveram lugar na comunidade 
e aqui fica para a historia um 
pequeno registo. 

Um Pensamento 
para Lembrar 
"Um homem notre luta semprepela 

dignidade dos outros, pela dignidade do ser humano. 
E de âgua viva, de âgua Umpida do Rochedo que todos 
nos precisamos”. 

Danças Carnavalescas 
No dia 6 de Abril, como estava no programa, câ 

chegaram vindos de Toronto em autocarro e outros 
meios de transporte, os membros do grupo “Sport Bar 
Tropical” que corn suas Danças Carnavalescas 
encheram o palco do Centro Cultural e Recreativo 
Português. A Présidente, D. Lûcia Pires, deu-lhes as 
Boas-Vindas e o resto do show ficou por conta dos 
artistas. A entrada era de $ 10/Show, ou $ 18/Show & 
Jantar. Depois do Bife corn ovo a cavalo da Ementa 
tivemos uma noite ûnica e, durante horas, o publico 
esqueceu as arrelias da vida. 

Noite de Convivio na Casa do 
E. Santo 

Kasey Martins, filha dos novos proprietârios do 
Café Parisienne, sem papas na lingua, sem qualquer 
nervosismo, esta menina rechonchuda corn o ar de quem 
sabe o que quer abriu a noite: "Pai nosso que estais no 
céu... ” e todo o povo acompanhou a oraçâo da Kasey. 

Jéssica P. Raposo e Kasey Martins, na Casa do E. S. 

Estâvamos no dia 30 de Março, Pâscoa, data em 
que muitos irmâos se reuniram corn os novos Corpos 
Directivos, liderados por D. Fâtima Ponciano, a 
Présidente do Executivo. Todos cumpriram às mil 
maravilhas os deveres do seu cargo, servindo-nos um 
jantar onde nâo faltou o fiel amigo, o Bacalhau corn 
Batatas e muito mais para tentar a nossa gula. Os irmâos 
e amigos da Casa do Espirito Santo ficaram satisfeitos 
num tempo de verdadeira exaltaçâo cristà. 

A parte musical correu a cargo dos talentosos 
jovens do grupo “Nossa Moda” que corn alegria 
levaram a bom termo esta noite de confratemizaçâo. 

O Enredo do Casai e do Vira-Vira foi hilariante 

Foi uma autêntica COMÉDIA! Um casai queria 
inverter o sexo e foi à consulta médica. Concordou corn 
o doutor em fazer a plâstica, embora o filho nâo 
estivesse de acordo. A mâe virou pai e vice-versa. O 
enredo atingiu proporçôes limite que fizeram corar e 
rir até ao publico mais ingénuo. E, como ninguém se 
sentia feliz corn o resultado da operaçâo, na Segunda 
Parte do Show, tudo voltava ao normal, graças a uma 
nova cirurgia, cujos detalhes foram motivo de chacota 
e humor estilo “vaudeville” do mais pesado. 

Os artistas estiveram à altura do papel corn um 
trabalho teatral excelente e o grupo musical que os 
acompanhava foi simplesmente impecâvel na hora de 
coordenar o teatro e a mûsica. Durante o intervalo, 
Emily Cacilhas deu-nos mais uma prova do seu valor 
como artista da cançâo, sendo muito aplaudida pela 
plateia. Parabéns aos organizadores ! 

Windsor, Ontario 

Dia da Pâscoa 

Império da Santissima Trindade 
FESTAS DO ESPIRITO SANTO 

Domingo, dia 26 de Maio de 2002 
Missa às 13h00 St. Angela’s Church 
(Erie St) e Cortejo até ao Masonic 

Temple onde serâo servidas as 
Tradicionais Sopas e Carne. 

Baile corn o conjunto musical 
“Nossa Moda” 

Ilidio e Sflvia da Silva, Mordomos de 
2002 convidam as comunidades do S.O. 

do Ontario para comparecerem na Festa 

MORTGAGE 
INTELLIGENCE 
www.brianlesperance.com 

À PROCURA DE UMA HIPOTECA (MORTGAGE)? 
NÔS TEMOS OS MELHORES E MAIS ECONÔMICOS 
PIANOS DE JURO! 

Fazendas/Quintas de até 80 Algueires 
Compra de Casas 

gT Renovaçôes de Hipotecas 
Hipotecas Pré-Aprovadas 

Virginia Melo 
Personal Assistant 

to Brian Lesperance 

Tel. (519) 791-8257 

VITOR 
SEQUEIRA 

Agente de vendas 

(519) 948-8171 

piieiiMûmtiMUl e HiutedlUUuU a Tula Pma 
Fax. (519) 948-7190 E-mail: viseque@yahoo.com 

4573 TECUMSEH RD. EAST, WINDSOR, ONTARIO N8W 1K6 

Quando dia-a-dia, os ôrgâos de comunicaçâo sô 
anunciam desgraças e guerras e parece que o mundo 
vai acabar, e embora na altura de sair esta ediçâo a 
Pâscoa jâ vai longe, convém hoje continuarmos a 
celebrar o Amor Cristâo que neste tempo assinalado 
deve reinar na vida comunitâria. 

Uma boa continuaçâo do Espirito da Pâscoa nos 
nossos lares cristâos ! 

CAFE & DELI 
PARISIENNE 
Fine Coffee Si Poitiies • Deû Si Subs 

Imported Portuguese Fooiis 

Jogos de Futebol de Portugal e Desporto 
via Satélite RTPi & SPORTS'TV 

Comida Si Merceoria Portuffuesas 

1301 Wyandotte St. East 
Windsor, Ont. N9A 3K8 

4^ 

Francisco 
& Renita Martins 

Proprietârios 

Tel: (519) 977-5657 
CeU. (519) 996-6506 

CHATHAIVI/WALLACEBURG 

PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 
OF CHATHAM 

346 Grand Ave. E., Chatham, Ont. N7M 5K4 
Tel.: (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-1587 

Para Banquetas Contacte: Antonio Trigo (519) 354-3504 

AMÎLCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

Preparados no grelhador a lenha da sala de jantar 

475 TECUMSEH RD., EAST /'C/t n\ > c x cc:>O 
WINDSOR,ON N8X4W5 TEL. (519) 254-553o 

MISSISSAUGA 

Cenfro Cultural Homenugeou 
Trabalhadores du Nova Sede 

Fotos e Texto de Joâo G. Silva 

O dia 2 de Março de 2002, foi a data marcada para 
a homenagem de agradeimento a todos os que 
contribuiram e trabalharam na construçâo da nova sede 
do Centro Cultural Português de Mississauga. 

Com um grandioso e bonito salâo bem decorado à 
nossa maneira, na novel cidade de Mississauga, a 
modema sede sem dûvida nasceu em boa hora, jâ que 
o antigo Clube Português da Dundas Street nâo dava 
para a encomenda. Aoaumentar a populaçâo, cresceu a 
aderência massiva da comunidade a sala do Clube se 
tinha tornado pequena demais nos fms-de-semana. 

Um dia de festa no Centro Cultural que neste caso 
foi aproveitado para homenagear todos aqueles que corn 
a sua nâo-d’obra e ajuda material tomaram possivel 
este grande projecto que virou uma pâgina historica no 
livro de honra da comunidade local. 

A nova sede é uma obra de mérito, contruida numa 
propriedade que custou um milhâo e duzentos mil 
dôlares e ocupa uma ârea de quase 2 acres numa ârea 
valiosa por ter sido a primeria que habitaram os 
portugueses na entâo Streetsville, e por estar situada 
na Mississauga Rd., uma artéria importante e de forte 
valor imobiliârio. Corn um parque para 200 carros, a 
nova sede conta corn mais de 900 associados. 

Rancho Infantil do Centro Cultural 

A lotaçâo mâxima de 630 lugares sentados do 
prédio ficou praticamente cheia de convivas que se 
associaram corn alegria e entusiasmo e disseram 
présenté a este grande e dispendioso investimento da 
comunidade, cuja inauguraçâo oficial estâ prevista para 
meados de Junho proximo. 

Com o atraso habituai nestas ocasiôes, o jantar 
abriu corn o famoso “chouriço à bombeiro”, oferta de 
Henrique Viveiros e filho (Viveiros Supermarket), 
seguido de sopa e bife que estavam deliciosos. 

Veio depois a actuaçâo dos Ranchos Folclôricos 
de Juniores e Séniores do PCCM, uqe dançaram alguns 
nûmeros do seu reportôrio. Depois foi a vez do Baile 
Social corn o conjunto Oh-Lâ-Lâ, que em abono da 
verdade nâo me agradou. O som estava péssimo, a 
mûsica... assim-assim, e a cançâo “Apita o Comboio” 
foi tocada a cem à hora, coisa que eu nunca ouvi corn 
este ritmo acelerado em mûsica para dançar. 

Num intervalo perto da meia-noite procedeu-se às 
arremataçôes, dirigidas pelo Présidente Gilberto Moniz 
e por Horâcio Domingos, que arremataram garrafas de 
bebida e uma boneca, tudo em favor e ajuda ao 
pagamento da grande divida no custo deste grande 
empreendimento. O gerente do SottoBank da sucursal 
em Brampton, ofereceu-se para pagar um candelabro 
do salâo ($3.000 dôlares) e adiantou que brevement 
Mississauga vai contar também corn uma sucursal do 
SottoBank. 

Segui-se entâo a entrega das plaças aos que se 
envolveram corn o seu trabalho na construçâo deste 
Centro de uma maneiro ou outra, desde a primeira hora 
em homenagem e justiça. Os portugueses sâo unidos 
quando querem e para o que for preciso e, quem diz o 
contrârio, estâ a mentir ou nâo gosta da sua raça, a 
prova estâ aqui na valiosa realizaçào do PCCM, disse 
o Présidente Gilberto Moniz. 

Brampton, Ontario 
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VANCOUVER 
CIÊNCIA 

O Fantasma da Lepra 
Esta velha doença encontra-se 

geralmente entre pessoas de vida 
miserâvel, em ambientes de extrema 
pobreza e desconforto, onde reina a 
falta de higiene e de alimentaçâo. 
Tudo isto cria o ambiente propicio 

para o desenvolvimento desta doença terrivel. 
Nao se trata somente de uma doença da pele, como 

durante séculos se supunha. O mal ataca os nervos dos 
membros, pés e braços, que se tomam mais grosses. 
Também se anuncia pelo aparecimento de caroços, 
dores e inchaços no rosto e nas orelhas. 

Regina T 
Calado 

A Organizaçâo Mundial da Saûde dedicou 
o dia 27 de Janeiro como Dia da Lepra, 
lembrando que é preciso ajudar os leprosos e 
tratà-los com carinho e mais compreensâo. 

Hâ mais de uma forma de se manifestar este mal, 
mas nào é tâo contagioso como durante séculos se 
julgou. Até se pode dizer que em todo o mundo s6 
bavera hoje de 12 a 15 milhôes, entre doentes que jâ 
estâo a ser medicamentados, casos novos e pacientes 
que se curaram (ou quase), embora estes fiquem 
“marcados”. 

Os lugares onde a doença se manifesta mais 
frequentemente estâo na Asia, Africa e na América 
Central, sendo na India e no Brasil onde os focos se 
manifestam em maior nûmero. Em Portugal existe um 
certo numéro de casos que afecta na maioria a pessoas 
vindas das excolônias e do Brasil. 

A Organizaçâo Mundial da Saûde dedicou o dia 
27 de Janeiro como Dia da Lepra, lembrando que é 
preciso ajudar os leprosos e tratâ-los corn carinho e 
mais compreensâo. Para isso muito contribui esta 
Organizaçâo que sente que a doença da Lepra poderâ 
ser um dia erradicada, mas para isso sera preciso assistir 
as vitimas corn medicamentos e corn todos os meios 
possiveis. Façamos nos o mesmo também! 

Regina T. Calado^ Vancouver - BC 

www.wewlnwslb.com MIDDLESEX-ELGIN 

LEGAL SERVICES INC. 
140 Fuliarton St., 

Suite SOS, London, 

ON NSA SP2 

Tel.; 645-1855 
Fax: 433-8516 

Toll Free: 
1-866-wcb-wsib 

PAUL DUARTE, President 
• Workers Compensation Appeals 
• Lump Sums 
• Canada Pension Disability 
• Small Claims Court Actions 
• Highway Traffic Offenses 
• Process Service 
• Lawyer Support Services 

BRAMPTON 

Carnaval 
Esteve muito animado o Jantar do Galo para 

comemorar mais um Carnaval ou Entrudo, ocorrido no 
Portuguese Canadian Seniors Foundation. A 
semelhança de outros anos, este jantar foi extremamente 
divertido e os convivas comeram e dançaram até... o 
chico vir da areia! 

DUO SANTOS 
Esteve em Vancouver a convite do Grupo de 

Amigos do Pico o famoso Duo Santos que mais uma 
vez brilharam à altura de que sâo afamados. 

Foi um espectâculo bem agradâvel e s6 foi pena 
que a fadista nâo pudesse actuar mais vezes, por se 
encontrar doente. Mesmo assim, o Santos tocou e 
canton de tal modo que foi muito ovacionado e deixou 
lugar para câ voltar. 

Valentine’s Day 
Como se diz aqui à inglesa, foi de novo um êxito 

na venda de flores e chocolates. E de uma graça que é 
dedicada aos namorados, o nosso povo fez uma festa 
onde a maioria era de pais para filhos, de amigos para 
amigas, corn uma minoria de maridos para esposas (e 
aqui é que o evento teria razâo de ser, além dos 
namorados, clarol). 

Enfim, foram mais uns milhares de cartôes 
vendidos! Vamos la “ajudar” a destruir mais umas 
ârvores ! 

NOITE DE FADOS 
Assistimos a uma Noite de Fados, levada a efeito 

pela Portuguese Canadian Seniors Foundation no Por- 
tuguese Club of Vancouver (PCV), que é o grupo mais 
velho de Vancouver, o primeiro Clube Poituguês, enfim, 
a instituiçâo mais veterana aqui na British Columbia. 

Cantou-se bem, velhos fados que fizeram chorar e 
comover os mais sentimentais. Foram as vozes de 
Suzana Rodrigues, Rogério Penim e Eduardo Dias, 
acompanhados por José Amaral à guitarra, e Manuel 
Redondo e o Barbosa à viola. Do espectâculo faziam 
parte o Caldo Verde e o Chouriço assado, além de outros 
pratos que quem quis pediu. 

Jantares e Almoços nâo faltam em Vancouver, cada 
fim-de-semana temos bem por onde escolher. Haja 
apetites e ... dolares! 

Regina T. Calado, Correspondente em Vancouver 

SiLUERATTû LOGISTICS 

NOW HIRING A-Z DRIVERS 
U.S. Qualified 

Minimum 2 Years Experience 

HOME EVERYDAY! 

440 Newbold Street Tel. (519) 649-4995 
London, ON N6E 1K3 Fax. (519) 649-4996 

Roberto 
Victoratto 

Owner 

SPORTING IDEAl CELEBROU 16.<* ANIVERSÂRIO 

O Sporting Club Ideal de Brampton, celebrou o 
XVI Aniversario da sua fundaçâo no Sabado, dia 23 
no salâo do Centro Comunitario Português (PCC) lo- 
cal. 

S.C. Ideal-Elementos da Velha-Guarda com o 
novo director, William Correia 

Compareceram muitos associados, simpatizantes 
e amigos para brindarem com a direcçâo, o esforço e 
dedicaçâo a este clube verde-branco, com raizes no 
norte da ilha de Sâo Miguel, precisamente na leal e 
muito nobre cidade da Ribeira Grande. 

Na bem decorada e praticamente cheia sala do PCC, 
assistiu-se a uma festa gratificante onde todos 

Texto e Fotos de Joûo G. Silva 

compartilharam na alegria da data. Apos 16 anos de 
actividade, o Ideal de Brampton têm sede propria e uma 
equipa de futebol da velha-guarda que durante a época 
de Verâo praticipa em tomeios e mantem os sens atletas 
em contacte com o clube desportivo. 

Apos o jantar começou o espectâculo com duas 
surpresas que nâo estavam no programa, e foram a 
actuaçâo da jovem Michelle Madeira e as dançarinas 
Joanna, Jessica e Juliana (JJJ). Michelle interpretou 
um nûmero de Ana Malhoa e. Any Man of Mine de 
Shania Twain, acompanhando em pé de dança as suas 
colegas. Foi a primeira vez que vi actura este jovem 
talento, que tern uma voz de ouro e canta muito bem 
em Português. Logo foi a vez do artista do Fado-cançâo, 
Porfirio Ribeiro, cantando Lisboa Menina e Moça. Nem 
às paredes confesso, Canoas do Tejo, entre outras, que 
sinceramente também foi do agrado do pûblico. 

Na locuçâo esteve o jovem William Correia, que 
apresentou os artistas e chamou todos os atletas para 
receberem os respectivos trôfeus em homenagem e 
agradecimento ao clube leonino pelo bom serviço 
prestado durante o ano. No acto final foi o partir e o 
ataque gérai ao Bolo de Aniversârio, acompanhado de 
champanhe para todos os que quiserem saborear a 
guloseima e confraternizar corn os Leôes. E o baile 
continuou até às tantas, abrilhantado pelo Electro Sound 

STRATHROY 

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

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

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

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

 Charlie Milhomens • (519) 245-9552 

Joâo Curvelo foi Reeleito para 
um novo Mandato 

A Assembleia Gérai Anual do Clube deu ao 
Présidente da Direcçâo Executiva, Joâo Curvelo, o seu 
voto de confiança para liderar esta colectividade por 
mais um mandato e segundo fomos informados, a 
maioria dos corpos gerentes do ano transacto ficou junto 
ao Présidente eleito para dar continuidade ao trabalho 
empreendido em 2001. Sem termes ainda recebido a 
lista oficial da Nova Direcçâo do Clube, confiamos na 
proxima ediçâo poder dar aos nossos leitores esta 
valiosa informaçâo. 

Resta-nos apenas felicitar ao Présidente eleito Joâo 
Cruvelo e a sua Direcçâo Executiva desejando-lhes os 
maiores acertos e êxitos na gerência deste clube vizinho 
e amigo. A Redacçâo 

ASSiNE E DIVULGUE 
0 JORNAL “PORTUGAL NOTICIAS 

1-800-414-3584 

Michelle Madeira com suas dançarinas, 
Joanna, Jessica e Juliana 

D.J. de Steve da Silva. 
Queremos adiantar que este é o ûnico clube no 

Canadâ e talvez na América, que représenta as cores 
do Sporting Clube Ideal fora da ilha verde e, que todos 
os ribeiragrandenses deviam de se orgulhar e, apoiâ- 
lo. Agradecemos ao Présidente José Correia pelo 
convite formulado ao jomal Portugal Noticias, corn 
votos de muitos anos de vida para o Sporting Ideal, 
porque apesar do clube ser peqqeno corn diz ele proprio, 
tem um coraçâo e aima grandes corn um amor infmito 
nas suas raizes, e é corn prazer e dedicaçâo que serve o 
mesmo. Os nossos Parabéns aos idealistas! 
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Thinking 
New Home? 

sutton group 
select realty inc Call Me 

To Reserve 
A Lot! 

RAY FIGUEIREDO 
25 YEARS OF EXPERIENCE 

Trafalgar SI. 40’ trente 
Capacidade para 
Garagem Dupla MJraec, 

MODELO ABERTO NA 461 MARCONI BLVD. - Sâbados e Domingos, das 1:00 

^ CRIMSDN GRES CRESJERRENOS DESDE $35,000 
^ ' LOGGERS GROVE TERRENOS DESDE $37,000 

LOGGERS GROVE CASAS DESDE $134,900 COM GARAGEM 

MODELO ABERTO NA LOGGERS GROVE - 3”. 4» 5’^ Sâbs. e Dams., das 1:00 - 5:00 RM EAST PARK 
GOLFGARDENS 

Fanshawe Park Rd TERRENOS DESDE 

DESDE $150,000 ' $190,000 

A SUA LISTA DE TERRENOS PARA FAZER A SUA CASA NOVA! 

Corne Visit Me at 461 Marconi Blvd. and Pick Up an Info Package 

— ST PETER'S CEMETERY— 
& 

CAPELA MAUSOLÉU da SAGRADA FAMILIA 

Todd Grigg & 

Bob Amaral 

enviam a toda 

a comunidade 

portuguesa votos 

de uma 

Pâscoa Feliz 

Uma Santa e Feliz Pâscoa 
às Comunidades Portuguesas 

806 Victoria Street, London, Ontario N5Y 4E1 
(519) 451-9120 

Happy Easter to the 
Portuguese Communities 


