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GENTE 
“OS TRADICIONAIS” 

Este grupo etnografico, fundado nos anos 70 em 
London, no dia 3 de Maio organizou um magnifico 
Espectaculo de Folclore com a participaçào dos 
melhores Ranchos do Ontario. O publico admirou os 
valores que temos nas comunidades da Diaspora. 

Surpreendente é constatarmos que estes grupos 
vivem sem apoio financeiro, sem subsidies do nosso 
Govemo, simplesmente à base de boa vontade e graças 
à dedicaçào duma mâo cheia de pessoas que acredita 

na preservaçâo das 
nossas tradiçôes. Os 
clubes, que gastam 
milhares de dolares 
no desporto-rei, o 
ùnico em que certes 
portugueses 
acreditam, toleram 
apenas a existência 
de tais grupos 
etnogrâficos, sempre 
que nâo representem 
despesa alguma para 
o seu erârio. Por isso, 
podemos dizer, que 
nossos Ranchos 
existem como que 
por milagre. 

Corn fotografia a cargo da talentosa jovem Anita 
Agostinho, o leitor terâ que esperar pela prôxima ediçào 
para 1er a reportagem sobre este grandiose evento que 
esta em vias de preparaçâo. 

PHOTO: ANITA AGOSTINHO 

Casai de jovens dançarinos 
enleados no animado diâlogo 

duma rusga tradicional 

MISS TEEN PCC/2003 
STRATHROY 

Ramalhete das sete concorrentes em trajes tîpicos 

(Reportagem na Pg. 14) 

Homenagem às Primeiras Vagas da Emigraçâo 
Dodos para uma Histôria dos Pioneiros 

Foto histôiiça da chegada de émigrantes açorianos ao porto de Halifax em 1956 

Na primeira vaga da 
emigraçâo, os portugueses 
chegaram ao Canada como 
pessoas contratadas para 
trabalhar na lavoura, ou corn 
emprego na empresa privada 
para trabalhar nos comboios. 
A ideia gérai dos pioneiros 
era que estes primeiros 
destines eram apenas 
temporaries, a porta de 
entrada no novo pais, e o 
meio deles pagarem o custo 
das passagens. 

Desde a chegada ao 
porto maritime de Halifax a 
bordo do “Satùmia”, no dia 
13 de Maio de 1953, a grande 
maioria iria atravessar 
situaçôes de penûria nos primeiros meses, embora 
alguns acabaram por adaptar-se à nova vida no Canada. 
Muitos chegaram corn apenas a educaçâo primâria de 
Portugal e, nâo sabendo falar nenhuma das Imguas 
oficiais do pais, a primeira barreira foi a da 
comunicaçâo na procura de coisas elementares como a 
compra de mercearias, passagens de comboio, ou o 
simples aluguer de um quarto para dormir. 

No cals, cada um deles era etiquetado com uma 
fita de cor diferente na lapela do casaco, de acordo corn 
a provmcia ou cidade do seu destine: Laranja para 
Quebeque, Vermelho para Toronto, azul para os que 
ia,m a Vancouver, etc. Deste modo, na estaçâo do 
comboio em Halifax, cada quai foi enviado para o lugar 
que lhe tinha sido previamente designado. Mas na 
estaçâo término, cada um tinha que virar-se da melhor 
maneira que podia para sobreviver nos diferentes 
mercados de trabalho. 

Areas de produçâo de tabaco como Strathroy e 
Delhi (Ontario), Joliette (Quebeque), ou terras de 
legumes como Bradford, de tomates e fruta como 
Leamington e Harrow (Ontario), foram pontes de 
concentraçâo das primeiras vagas émigrantes e hoje 
ainda existem la comunidades portuguesas. 

Os contratos de trabalho, na maioria dos cases, nâo 
eram escritos. Estava combinado verbalmente que o 
patrâo la pagar $55 no primeiro mês, $60 no segundo, 
e dai em diante, aumentos de $5 cada mês. Eles sabiam 
que no primeiro ano de residência no Canada, nâo 
podiam abandonar o seu emprego e, por outre lado, 
foram informados que os trabalhadores das pescas, 
agricultura ou serviço doméstico nâo tinham direito ao 

seguro de desemprego. 
O problema de nâo falar a Imgua foi para muitos a 

maior fonte de contrariedades. A soluçâo para um grupo 
deles foi mudarem-se para uma area onde trabalhavam 
conterrâneos sens. Outros optaram por estudar inglês 
ou francês, mas todos sonhavam corn regressar a 
Portugal logo que fosse possivel. Isto, porém, era mais 
dificil do que nos hoje podemos imaginar porque, 
oficialmente os contratos dos pioneiros duravam apenas 
um ano e a maioria deles tinha pago a passagem corn 
dinheiro emprestado que era precise devolver. Ao 
mesmo tempo, corn $50 dolares por mês tratavam de 
manter varias pessoas em Portugal. Matematicamente 
era impossivel e por isso muitos trataram de mudar para 
a cidade onde os salaries eram mais altos. Mas na cidade 
tinham que pagar cama e comida, que na agricultura 
lhes eram oferecidas de graça. 

Entre os trabalhos que pagavam mais estava a 
contruçâo em areas ao norte do pais, cortar ârvores 
{lumberjacks) ou trabalhar nas minas de urânio de Elliot 
Lake. Criou-se uma certa emulaçâo entre eles por ver 
quem é que ganhava mais. A “febre da dôla” levou 
muitos à procura de mercados de trabalho e, 
abandonando o seu posto na agricultura, deixavam o 
patrâo a lançar pragas neles porque no meio da colheita 
ficava sem braços para recolher a safra nos celeiros... 
De facto no fim dos anos 50, a maioria dos pioneiros 
tinha-se radicado nos centros urbanos de Montreal, 
Toronto e Vancouver. 

(Continua em Prôximas Ediçôes) - A. Seara 
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Explosâo pirotécnica causa dois 
mortos em Vimioso 

Uma forte explosâo na fâbrica de pirotecnia local, 
causou a morte a duas pessoas e cinco feridos graves. 
Dois deles foram intemados em Coimbra, sendo seu 
estado de prognostico reservado, enquanto outros dois 
foram transportados para o Porto e o seu estado nâo 
era grave. O ûltimo dos feridos, intemado no Hospital 
de S. José (Lisboa) encontrava-se em estado muito 
grave, na opiniâo do director clmico. É um jovem de 
17 anos com queimaduras em todo o corpo, 
encontrando-se ligado ao ventilador. 

Portugal na reconstruçâo do traque 
Barroso anunciou o modelo de participaçâo de 

Portugal no processo de estabilizaçào e reconstruçâo 
do Iraque. Sem ter ainda definido qualquer piano de 
envolvimento na area estritamente militar, Barroso 
referiu o destacamento de elementos das forças de 
segurança e de meios de apoio humanitârio. 

O envolvimento passa ao lado da exigência de 
mandates intemacionais formulada pelo Présidente da 
Repûblica em relaçâo ao destacamento de forças 
militares a médio prazo, suscitou entre os partidos da 
oposiçâo certas reticências, em particular entre os que 
se colocam à esquerda do PS. 

Portugal ira disponibilizar uma companhia da GNR 
(120 homens) para colaborar na segurança do Iraque e 
pondera-se ainda o eventual envio de um contingente 
militar, se houver um enquadramento apropriado em 
termes intemacionais. 

Foi decidido reforçar a ajuda humanitâria de 
emergência, aumentando o apoio a organizaçôes nâo 
govemamentais portuguesas que desejem intervir no 
Iraque. Na reconstruçâo do Iraque, os Ministérios dos 
Négociés Estrangeiros e da Economia estâo a trabalhar 
no apoio a empresas nacionais interessadas em trabalhar 
naquele pais. O processo sera acelerado corn a 
reabertura da nossa embaixada em Bagdad. 

Portugal acompanha atentamente o desenrolar da 
iniciativa anglo-americana que decorre em Londres, 
para constituir uma força intemacional no Iraque, que 
sera repartido em quatre sectores sob comando dos 
EUA. 

Escândalos à portuguesa 
Caso Moderna-Defesa quer 
Paulo Portas no tribunal 

Os advogados de José Braga Gonçalves esperam 
que o colectivo de juizes do «caso Modema» chame 
Paulo Portas, o actual ministre da Defesa, para depor 
pessoalmente em tribunal. Caso os juizes nâo tomem a 
iniciativa. Antonio Lamego admite fazer o pedido. 

J O tribunal é que poderâ ou nâo chamar Paulo 
Portas a depor e, se o tribunal nâo tomar a decisâo. 
Antonio Lamego, advogado de defesa de José Braga 
Gonçalves, pondéra a hipotese de chamar o ministre 
da Defesa a Monsanto. Tal decisâo s6 sera tomada apôs 
o depoimento de José Braga Gonçalves. 

MACIOMAL 
Conselhos Municipals de Ëducaçâo 
70% ainda por constituir 

Passades quinze dias apôs o prazo legal para criar 
os Conselhos Municipals de Ëducaçâo (CME), 70% 
deles nâo foram ainda constituidos. A situaçâo foi 
denunciada pela ASPL - Associaçâo Sindical dos 
Professores Licenciados que teceu duras criticas à falta 
de transparência na nomeaçào de représentantes dos 
docentes para estes novos organismes. 

Segundo um levantamento nacional realizado por 
esta estrutura sindical, reina a desorganizaçâo no 
processo de constituiçâo dos CME. Tudo porque o 
diploma que criou tal organisme nâo especifica quai o 
método de escolha desses elementos. 

Em conferência de imprensa que teve lugar na 
Figueira da Foz, o sindicato apresentou uma longa lista 
de situaçôes em que a nomeaçào de professores 
substituiu a sua eleiçâo pelos seus pares, o ùnico método 
que a ASPL considéra légitimé para a designaçâo de 
représentantes dos docentes. 

A APSL adiantou que hâ municipios, como o Seixal 
e Almada, que se recusam a implementar os CME por 
discordarem corn a sua constituiçâo. 

O sindicato quer agora reunir corn o ministre da 
Ëducaçâo, David Justine, para apresentar os dados 
recolhidos. 

Economia volta à mesa do Présidente 
o Présidente da Repûblica chamou hâ poucas 

semanas a Belém nove especialistas para analisar a 
economia nacional e informar-se de que forma a 
conjuntura intemacional poderâ vir a repercutir em 
Portugal 

Embora sejam habituais as reuniôes de reflexâo 
entre Sampaio e os economistas, é a primeira vez que 
eles foram chamades este ano. Numa conjuntura em 
que o aumento do custo de vida e do desemprego 
encimam as preocupaçôes dos portugueses, o actual 
Govemo trata de diminuir o défice, assim como a 
despesa pùblica. 

Afirmando que em 2004 jâ haverâ retoma, Joâo 
Ferreira do Amaral, um dos economistas convidado de 
Sampaio, diz que “nâo hâ sinais disse” e sublinha o 
pessimisme vigente. 

A inovaçâo do tecido empresarial - que é aliâs o 
tema em destaque na jomada da inovaçâo esteve em 
anâlise. Sampaio entende que a inovaçâo tecnolôgica 
é uma condiçâo sine qua non para o crescimento 
econômico. Joâo Ferreira do Amaral destaca ainda a 
importância da qualidade dos bens e serviços, sejam 
eles publiées ou privados. 

Para além deste antigo consulter do Présidente, 
estiveram em Belém os ex-ministros das Finanças e da 
Economia, respectivamente Miguel Beleza e Auguste 
Mateus, o ex-secretârio de Estado Nogueira Leite, bem 
como Teixeira dos Santos, Silva Lopes, Teodora 
Cardoso, José Amaral e Vitor Bento. 

Extraîdo "Diârio de Notîcias ” 

Isaltino Morais esqueceu-se dos terrenos 
o ex-ministro do govemo da coligaçâo corn a pasta 

das Cidades, Ordenamento do Territôrio e do Ambiente 
continua a contas corn a justiça desde que uma 
investigaçâo jornalistica começou a lançar umas 
dévidas sobre a sua situaçâo fiscal. 

Apôs vârias irregularidades fiscais atribuidas a 
“esquecimentos” em declarar contas que possuia na 
Suiça, também se esqueceu de indicar outros bens que 
possuia, incluindo dois terrenos, um deles em Cabo 
Verde, que lhe terâ sido oferecido e outre em 
Alcadideche. Também um escritôrio sô foi declarado a 
partir de 2001. 

Felgueiras - Carta de ex-autarca 
sublinha înocência 

Fâtima Felgueiras, ex-presidente da Câmara de 
Felgueiras, pouco antes de ser tomada pùblica a sua 
prisâo preventiva, ausentou-se do pais para o Brasil 
donde é natural e nâo poderâ ser extraditada. 

Entretanto antes de fugir às malhas da justiça a ex- 
autarca escreveu uma carta que foi divulgada por 
intermédio de um familiar seu, onde se diz inocente e 
garante estar a ser vitima de uma cabala. 

Segundo a missiva a ex-autarca déclara que nâo 
teve responsabilidade ou envolvimento nas finanças do 
seu partido (PS) e a Câmara de Felgueiras nunca acedeu 
a qualquer favor para permitir o indevido financiamento 
do que quer que fosse. 

Mostra-se disponivel para ajudar no apuramento 
de toda a verdade, e lamenta a situaçâo em que estâ 
colocada, mas preferiu pôr-se a bom recato e onde o 
longo braço da justiça nâo possa atingi-la. 
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INTERMACIOWAL 
Petroleo no Iraque 

EUA começaram a deixar cair a mascara 
Um mês depois da entrada das forças norte- 

americanas, em Bagdad, a 09 de Abril, o embaixador 
dos EUA na ONU, John Negroponte, apresentou o 
projecto de resoluçâo de oito paginas durante uma 
reuniâo do Conselho à porta fechada. 

O piano americano para o Iraque prevê que os EUA 
e Inglaterra administrem o pals na qualidade depotências 
ocupantes (jâ nâo sâo libertadoras?) pelo periodo mlnimo 
de 12 meses. O mesmo piano exige o controlo dos 
recursos petroliferos iraquianos pelas duas naçôes 
ocupantes para o fmanciamento da reconstruçâo do pals, 
area na qual a ONU assume um papel limitado de 
aconselhamento. 

Os EUA enfrentam a severa oposiçâo de vârios 
membres do Conselho de Segurança, nomeadamente da 
Rûssia e da França, que avançaram corn um piano 
altemativo que prevê a suspensâo das sançôes até à 
eleiçâo de um govemo iraquiano legitimo. 

O Conselho de Segurança encontra-se reunido para 
as primeiras discussôes sobre o projecto de resoluçâo 
americano. O présidente do Conselho em exercîcio, 
Mounir Akran, embaixador paquistanês na ONU, 
declarou esperar dos sens homôlogos norte-americano 
e britânico uma exposiçâo das propostas, embora o 
Conselho nào deverâ iniciar os trabalhos relativamente 
ao texte antes da prôxima semana. 

Através da histôria ficou confirmado que quem perde 
sempre paga as despesas da guerra e o Iraque nào ia ser 
excepçâo à regra. As tropas da coligaçâo lançaram-se a 
protéger as fontes de petrôleo, vistas como a riqueza do 
povo iraquiano, mas apresentam-nas agora como garantia 
financeira da despesa da guerra. 

O alto comando nem foi capaz de dispensar uma 
meia dûzia de soldados para protéger o Museu de 
Bagdad. O tesouro artistico que la se guardava e era 
patrimonio da humanidade, foi lamentavelmente roubado 
ou destruldo. Neste aspecto, a invasào do Iraque faz-nos 
pensar na entrada dos Bârbaros no Império Romano. 

Corrida armamentista continua 
India testa novo missil ar-ar 

A India testou um novo tipo de missil ar-ar, o Astra, 
numa base de lançamento terrestre do estado oriental 
de Orissa, na costa do Golfo de Bengala. Foi noticia 
tranmitida pela agência Indiana PTI, que cita fontes do 
ministério da Defesa da India. Segundo a agência, o 
missil pode atingir alvos a uma distância entre 25 a 40 
Kms. Isto ficou confirmado num novo teste efectuado 
poucos dias depois, de acordo corn o programa de 
desenvolvimento ballstico do pals. 

Nos dois ûltimos meses, foram efectuados seis 
testes de vârios tipos de misseis. George Fernandes, 
ministre da Defesa da India, informou o Parlamento 
que os misseis Agni I e II, corn capacidade nuclear, 
vâo estar prontos ainda neste ano em curso. O Agni I 
tem alcance de 700 quilometros e o Agni II de 2000. 
Por sua vez, o Agni III, ainda em desenvolvimento, 
deverâ atingir os 3 000 quilometros. 

Espera-se que depois destas provas, concerteza 
iremos ouvir falar de um desempenho semelhante por 
parte do pals vizinho, o Paquistào, corn quem a India 
vive em desacordo pela questâo do dominio no territorio 
de maioria islamita, o Cachemira. 

Reconstruçâo do Iraque 
A busca do consenso em tomo da reconstruçâo do 

Iraque, as vias para fomentar o desenvolvimento e a 
lenta recuperaçâo da economia mundial foram temas 
centrais da reuniâo da Primavera do FMI e BM, 
conclulda recentemente em Washington. 

A reconstruçâo do Iraque, que se apresentava à 
partida como o ponto mais espinhoso da agenda, saldou- 
se corn um consenso que, apesar de muitas 
interrogaçôes, permite aos palses começarem a sarar 
as feridas diplomâticas causadas pela guerra. 

Os 184 palses membros do Fundo Monetârio 
Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) 
exprimiram o apoio à redacçâo de uma resoluçâo da 
ONU sobre a reconstruçâo do Iraque. 

Corn esse objectivo, o BM recebeu autorizaçâo para 
enviar um grupo de trabalho ao Iraque quando as 
circunstâncias o permitirem, que terâ como objectivo 
determinar as necessidades mais urgentes na 
reconstruçâo do Iraque no fim da guerra. 

Os palses membros das duas grandes instituiçôes 
fmanceiras também exprimiram a necessidade de se 
analisar a questâo da divida iraquiana, que alguns 
estimam em $350.000 milhôes de dôlares. O papel 
principal neste assunto pertence ao Clube de Paris, que 
reûne os govemos credores. 

Tanto na assembleia semestral, o FMI, como na 
reuniâo paralela, os ministros da Economia do G-7 
(Grupo dos sete palses mais industrializados do mundo) 
exprimiram a sua preocupaçào pelo lento crescimento 
da economia mundial. 

Apontou-se como uma das grandes prioridades para 
os proximos meses a necessidade de progresses 
substanciais e concretes na liberalizaçâo do comércio 
multilateral. 

Lusa 

No Congo 
Estranho Acidente Aéreo faz 160 
desaparecidos? 

Um aviâo militar Iliouchine-76, bombardeiro de 
fabrico russe que partiu de Kinshasa e transporta va 200 
pessoas, sofreu um estranho acidente no ar. A rampa do 
aviâo abriu-se quando a aeronave voava a cerca de 10 
mil metros de altura. 

A bordo seguiam militares e os sens familiares e, 
segundo informaçôes contraditorias, aconteceu que 
muitos dos passageiros foram sugados pelo vâcuo 
produzido depois de se ter desprendido a rampa na 
traseira do aparelho. Segundo afirmam fontes nào 
oficiais, o acidente se saldou por 160 pessoas dadas como 
desaparecidas e apenas 40 teriam sobrevivido. Tais foram 
as declaraçôes da agência France Presse que cita va fontes 
militares e a entrevista de um dos sobreviventes. Em 
versâo diferente, transmitida pelo ministro das 
Comunicaçôes e Imprensa do Congo, Kikaya Bin Kambi, 
sô sete passageiros teriam sido sugados. 

, A agência Reuter, citando fonte militar, declarou que 
todos os passageiros podem ter tido um destino fatal, 
adiantando que: as portas abriram-se incluindo a rampa 
ao falhar o sistema de pressâo interior. As pessoas que 
seguiam a bordo foram sugadas na sua maioria e 
presumivelmente estâo mortas. 

Apôs as noticias iniciais, as autoridades militares 
ainda nào adiantaram mais detalhes sobre o sucedido e 
ficava por esclarecer o numéro de passageiros que 
seguiam no aviâo. 

iraque 
Armas de Destruiçâo Maciça EUA 
lançaram informaçôes falsas 

Dois inspectores - um alemâo e um norueguês - que 
fizeram parte da équipa de Hans Blix no Iraque acusaram 
os EUA de terem lançado informaçôes falsas quanto à 
suposta existência de armas de destruiçâo maciça. 

Em reportagem emitida pela televisâo pûblica alemâ 
ARD, os peritos dâo como exemplo alguns pormenores 
apresentados pelo secretârio de Estado, Colin Powell, 
na sua intervençâo perante o Conselho de Segurança da 
ONU, no dia 5 de Fevereiro ultimo. 

Naquela reuniâo, os EUA como prova defmitiva de 
que o Iraque possula armas de destruiçâo maciça, 
mostraram fotos de satélite nas quais se podiam ver 
supostos laboratorios de armas biologicas montados em 
camiôes. 

Tanto o inspector alemâo, perito de informâtica que 
pediu o anonimato, como o norueguês, Joem Siljeholm, 
que trabalha no Instituto de Tecnologia de 
Massachussets, garantem que os velculos que se viam 
nas imagens eram camiôes-cisterna ou carros de 
bombeiros. Vimos os tais camiôes e em caso algum se 
tratava de laboratorios môveis por muito que o diga a 
CIA, afirmou Siljeholm. 

O sistema de ventilaçâo no telhado das fâbricas que, 
segundo os EUA, permitiam deduzir que ali se 
fabricavam armas quimicas, é inofensivos e nos tais 
edificios nâo se produziam armas desse tipo, garante o 
inspector. 

Através da experiência vivida no terreno, Siljeholm 
chega à conclusào que o discurso de Powell perante o 
Conselho de Segurança foi “falso” e “enganoso”. “Creio 
que se os testemunhos tivessem sido analisados, se 
chegaria à conclusào de que eram totalmente falsos”, 
disse o norueguês. 
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Cancro da Marna nos Açores 

O processo de rastreio do cancro da mama 
introduzido na Madeira em 1999, que permitiu diminuir 
a mortalidade provocada pela doença, foi apontado hoje 
como exemplo no pals, nas Jomadas Médicas Atlânticas 
a decorrer na Hoita. 

O Centro Hospitalar do Funchal dirigiu convites 
pessoais a mulheres corn idades entre 45 e 70 anos de 
idade para comparecerem na unidade a fim de efectuar 
uma mamografia de rastreio. Essa soluçào passou a 
permitir o diagnostico do cancro da marna numa fase 
mais précoce e a mortalidade provocada pela doença 
diminuiu na ilha. 

Oscar Reis, assistente de cirurgia do Hospital de 
Angra do Herolsmo, sugeriu o alargamento deste 
serviço aos Açores. Na Madeira ou nos Açores jâ é 
posslvel efectuar pequenas cirurgias curativas, nos 
casos em que sào diagnosticadas neoplasias em fase 
inicial. A nova tecnologia permite fazer intervençôes 
cirûrgicas menos radicais, corn bons resultados 
cosméticos e corn menos trauma psicolôgico para os 
doentes. 

O cancro da marna foi um dos temas principais em 
debate nas XXIX Jornadas Médicas das Ilhas 
Atlânticas, que reuniu na Horta dezenas de médicos 
dos Açores, Madeira, Canârias e Cabo Verde. 

Lucres do BCA caem 5,8% no 
V trimestre para 1,2 M euros 

Os lucros do Banco Comercial dos Açores (BCA) 
calram 5,8 % no primeiro trimestre de 2003, face a 
perlodo homôlogo do ano anterior, para 1,2 milhôes de 
euros. O fenomeno deve-se a alteraçôes no câleulo do 
Imposto Sobre o Rendimento (IRC), que, em 2002, 
tinha para as empresas corn sede nos Açores, uma taxa 
inferior à do resto do pals. A mudança resultou da 
decisâo da Uniâo Europeia que excluiu, este ano, o 
sector financeiro da aplicaçâo das taxas de IRC mais 
baixas em vigor nos Açores. 

O BCA recorreu dessa decisâo, adiantou a fonte 
do banco, acrescentando que os “resultados antes de 
impostos” de Jan-Março/2003, foram superiores em 
14,6 por cento aos do perlodo homôlogo do ano anterior. 

AÇORES / n/IAPEIIlA 

Novas salas de aula e laboratorios 
na Escola de Santa Cruz 

A escola Bâsica e Secundaria de Santa Cruz da 
Graciosa vai dispor, em 2004, de novas salas de aula e 
laboratorios, cuja construçào esta orçada em quatro 
milhôes de euros, anunciou hoje fonte oficial. 

Construlda para o ensino bâsico preparatôrio, a 
Escola de Santa Cruz é frequentada por 600 alunos e a 
introduçào, hâ dois anos, do ensino secundârio no 
mesmo prédio complicou o seu funcionamento, 
obrigando ao desdobramento de turmas, situaçâo que 
as obras permitem melhorar. 

A obra de ampliaçâo do ediflcio compreende a 
reparaçào dos dois pavilhôes de aulas, remodelaçâo do 
recinto polivalente dos serviços administrativos e 
sociais, construçào dum novo bloco corn varias salas 
de aula, serviços, biblioteca, anfiteatro, laboratôrio e 
instalaçôes sanitârias. 

Esta prevista a construçào de anexos ao pavilhâo 
gimno-desportivo, arrecadaçôes e circuitos pedonais 
cobertos entre os ediflcios e parque automôvel. 

O secretârio regional da Educaçào e Cultura, disse 
que as obras enquadram-se no programa de grandes 
reparaçôes no parque escolar das ilhas, nomeadamente 
nos estabelecimentos construldos no inlcio dos anos 
oitenta e cuja construçào assentava em modules 
separados. 

Hospital da Horta foi roubado 
No serviço de oncologia desapareceram diverses 

medicamentos armazenados, entre os quais caixas de 
morfma, em ampolas e comprimidos. 

Segundo fonte hospitalar, o roubo destas drogas 
terapêuticas usadas para tratar doentes cancerosos em 
fase terminal, teria ocorrido na madrugada 6 de Maio. 

A Pollcia Judiciâria tomou conta da oeorrêneia e 
vai investigar sendo notôrio o facto de nâo haver sinais 
de arrombamento das portas de acesso ao serviço. 
Devido ao segredo de justiça, a quantidade de 
medicamentos desaparececidos ainda nâo tinha sido 
oficialmente declarada. 

Dois soldados, duas guerras 
Muitos que nunca 

estiveram na tropa ou 
neutre ramo das Forças 
Armadas nâo sabem o 
que là se passa e 
aprende. Porque, 
afinal, a tropa ensina 
coisas boas e mas. 

Era assim que 
pensava Jerry e talvez 
alguns dos seus 
colegas, acocorados 
naqueles buracos junto 
das metralhadoras 
pesadas, morteiros e 
obuses, rodeados por 
uma barreira de sacos 
de areia que serviriam 
de protecçâo contra o 
fogo inimigo. 

Hâ dias que la se 
encontravam em 

compassé de espera, sem saberem quando iria iniciar o 
combate; uma espera interminâvel e exaspérante. A 
ansiedade, à mistura corn algum receio e medo, 
começava a apoderar-se de alguns. 

Jerry pensava na mulher e no filho que tinha 
deixado atrâs. Ontem recebera uma carta delà e uma 
foto do bébé que tinha apenas dois meses quando ele 
partira, mas agora corn cinco jâ fazia uma diferença. 
Os bébés mudam muito em coisa de uns meses. Um 
tempo que parecia uma eternidade para quem se vê 
envolvido numa guerra. 

Era uma guerra estûpida, aliâs como sào todas as 
guerras. Tinha sido atirado para o meio delà sem o pedir. 
Quando se alistou, foi simplesmente para tirar alguns 
cursos de borla e, apôs cumprir o tempo de serviço, 
poder usufruir das vantagens que ter uma profissâo e 
um diploma representavam na vida civil. 

Mas surgiu aquela guerra que nem ele, nem a 
maioria dos intervenientes desejavam. Quantos nâo iam 

morrer nas areias do deserto? Quantas famllias iam ficar 
desfeitas? E porquê? Porque a minoria que govema e 
contrôla o pals assim o dispôe, e isto sem consultar o 
povo que os elegeu. E fâcil mandar os filhos dos outros 
para o matadouro dos campos de batalha, enquanto eles 
ficam dando ordens e à espera dos resultados, 
refugiando-se atrâs das secretârias. 

A aurora começara a despontar e, de repente, ouviu- 
se o zunido dum obus, seguido de estrondosa explosâo, 
e depois outra e mais outra. Ao seu lado, as armas 
pesadas e morteiros ripostavam ao ataque. De todo o 
lado chovia areia ao impacto das bombas. Os tanques 
começaram a movimentar-se corn os seus motores a 
roncarem corn força, aumentando mais o barulho e a 
confusâo. Desde a sua trincheira, o canhâo nâo parava 
de lançar obuses contra o inimigo e tudo indicava que 
o confronte de homem para homem se daria a qualquer 
momento. 

Jerry ouviu o zunido de uma bomba muito perto e 
foi projectado pelo ar. A bomba tinha arrebentado a 
escassos metros do lugar onde se encontrava. Era jâ 
noite quando abriu os olhos. Sua mente estava em 
branco. Estaria vivo? Ou estaria morto e no Além? 
Estava vivo pois conseguia ouvir o som longmquo das 
explosôes. Tinha dores no corpo todo e da testa escorria- 
Ihe um fio de sangue. Conseguiu erguer-se e constatou 
que para além da ferida na cabeça, nada tinha de grave 
no resto do corpo. 

Olhando ao seu redor, viu outros companheiros, 
alguns deles mutilados ou mortes. Notou que uns 
tanques tinham sido destruidos neste lado, e também 
viam-se vestlgios de mortes do inimigo e material bélico 
arruinado. Onde estaria o “seu” exército? Ele pegou 
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Pensâo imnima sobe para 200 euros 
A partir de Junho, a pensâo minima do regime da 

Segurança Social, vai situar-se nos 200 euros em 
Portugal. Trata-se duma subida prevista na segunda fase 
do aumento de pensôes, uma vez que a primeira ocorreu 
em Dezembro ultimo. 

O ministre da Segurança Social no colôquio 
Crianças e Jovens: Esperança e Compromisse disse que 
as duas etapas têm um encargo anual de 325 milhôes 
de euros. Esta medida vai abranger a pensâo do regime 
especial dos trabalhadores agrlcolas, que passarâ para 
179 euros, bem como a pensâo social nâo contributiva, 
que atingirâ os 143,80 euros, em acréscimos que variam 
entre os 5,2 e 5,5% nos aumentos de Dezembro e Junho. 

Foi anunciada a criaçào de um complemento 
familiar nas pensôes mmimas que serâ atribuido aos 
beneficiârios casados corn mais de 75 anos, cujo 
cônjuge nâo disponha de rendimentos que garantam 
um valor de pensâo igual ao do salârio mlnimo llquido, 
independentemente do numéro de anos de desconto. 

Lar da Praia da Graciosa 
A construçào do Lar de Idosos da Praia, na ilha 

Graciosa, deverâ estar conclulda no fim do ano, e vai 
representar um investimento superior a 2,2 milhôes de 
euros, segundo informou fonte govemamental. O lar, 
corn capacidade para 24 utentes, serâ gerido pela Santa 
Casa da Misericôrdia da Vila da Praia. 

A construçào e infra-estrutura enquadram-se na 
politica social de solidariedade do Govemo regional 
açoriano no seu intento de apoio aos mais idosos. 
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numa metralhadora abandonada e 
começou a caminhar ao encontro do 
barulho das explosôes no campo de 
batalha, donde conseguiu 
vislumbrar ao longe uns pontos 
luminosos. Seriam os seus colegas 
ou o inimigo? Era preciso tomar 
precauçôes! O seu cérebro era um 
turbilhâo de perguntas sem resposta 
e pela sua mente desfilavam 
imagens da famflia, dos amigos e 
da sua terra que, se calhar, nunca tornaria a ver! 
Agachou-se por detrâs de uma pequena duna ao ouvir 
alguém caminhando na sua direcçâo. 

Num instante ficaram de frente um para o outro, 
dois homens empunhando as armas. Lembrou a frase 
do sargento: Quando vires o inimigo, nâo hesites, 
dispara tu primeiro, para que seja a puta màe dele a 
chorar a sua perda e nâo a tua mâezinha! 

Sem pronunciar palavra, os dois fitaram-se e num 
âpice puxaram do gatilho das armas. Nâo se ouviu 
nenhuma detonaçâo. S6 um clique metâlico a bâter em 
seco no cano da arma sem balas. Olharam-se por alguns 
segundos. O medo tinha-os paralizado e nâo sabiam o 
que fazer, Embora fossem de raça, credo e pals 
diferente, num ponto eram semelhantes: Eram Seres 
Humanos! 

O outro foi o primeiro a reagir. Pegou na arma e 
atirou-a para o lado. Jerry ficou por um momento 
indeciso, corn receio de ser atacado pelo outro, que 
continuava imôvel na sua frente, corn os seus braços 
pendentes ao longo do corpo. Foi entâo que Jerry, 
desembaraçando-se da espingarda, foi até o outro, e 
num abraço ambos romperam a chorar. Separaram-se 
logo e pouco a pouco embrenharam-se na noite, cada 
um ao encontro dos seus companheiros. 

Desta vez, a guerra tinha produzido o encontro de 
dois homens que foram empurrados a combater para 
sobreviverem numa guerra que nâo era a sua. Dias 
depois a guerra terminou, para gâudio das familias dos 
militares de ambas as partes em conflito. A Paz voltava 
de novo a reinar! 

London, Ontârio — Primavera de 2003 

Escrito por: 
Antonio Azevedo 
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SAUDE Todo o que deve saber sobre o Virus do Nilo Ocidental 
O Virus do Nilo {West Nile Virus) chegou ao Ontario 

e todos devemos saber que medidas tomar para protéger 
melhor a nossa familia e o nosso lar. O Governo 
provincial tern tornado a sério a doença e lançou um 
piano de luta contra ela. 

O virus é transmitido pelos mosquitos. Ao sermos 
atacados por eles, a infecçâo pode ficar no nosso sangue 
e com ela uma doença que pode ser apenas uma febre 
suave ou uma encefalite aguda (inflamaçâo do cérebro). 
Como todos estamos em perigo, é preciso tomar 
precauçôes. 
Os Sintomas 

Embora a maioria das pessoas infectadas nao 
experimentem quaisquer incomodos, para alguns os 
sintomas podem ser mais severos como: Debilidade 
muscular, Febre, Rigidez do pescoço, Confusâo, Dores 
de cabeça, etc. O inchaço em volta da picadura do 
mosquito pode ser motivo para visitar o médico de 
familia que tem capacidade para decidir se de facto você 
précisa fazer um teste do virus. 

No mês de Julho do ano em curso, a agência 
Canadian Blood Services vai ter um teste que poderâ 
descobrir se a pessoa esta ou nâo infectada corn o virus 
do Nilo. 
Como se espalha o virus 

O virus transmite-se aos humanos através da picada 
de um mosquito. Este insecto fica infectado ao picar um 
pâssaro que tiver o virus. A doença nâo é contagiosa. 
Nâo se transmite através do contacte, tosse, espirro ou 
por beber do mesmo copo. Hâ provas de que uma pessoa 
pode ficar contaminada por tocar um pâssaro morto que 
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estivesse infectado, mas o risco que corre neste caso é 
menor. Por isso, use luvas ou um saco de plastico se 
tiver que dispor de algum pâssaro morto no seu quintal. 

Precauçôes que deve tomar 
Sempre que estiver fora por um periodo de tempo, 

proteja-se contra os mosquitos com um spray dos que 
contém DEET (30% para adultes, ou 10% para crianças), 
aplicando-o nâo s6 na pele que estâ exposta ao ar, como 
ainda na roupa exterior. 

Dado que os mosquitos sentem-se atraidos por cores 
vivas e intensas, use roupas de cor clara e entre o pôr- 
de-Sol e a madrugada use camisa de manga comprida, 
calças cumpridas e, se possivel, corn a parte inferior 
inserida nas meias para uma maior protecçâo. 
Outras medidas 

Nâo use sprays corn DEET em crianças menores de 
6 meses. S6 em crianças de 6 meses a 2 anos de idade 
poderâ tal spray ser usado quando hâ perigo sério de 
serem picados por mosquitos. Aplique-o s6 uma vez 

por dia e évité pôr o spray na cara e nas mâos da criança 
ou em partes do corpo corn feridas ou pele irritada. Se 
por acidente o spray atingir os olhos, lave-os logo com 
âgua. Evite respirar o borrifo do spray e aplique-o sempre 
lâ fora, numa ârea bem ventilada. Nunca dentro de casa, 
na tenda, ou petto de alimentes. 

Assegure-se que as redes das janelas nâo têm 
buracos para que os mosquitos nâo possam entrar. E se 
nâo tiver rede metâlica em portas e janelas, mantenha a 
casa fechada desde o pôr-do-sol até à madrugada 

O mosquito vive e morre no meio-ambiente que o 
viu nascer. Limpe e vaze quaisquer recipientes de âgua 
no quintal, como vasos de flores, carrinhos de mâo, 
barris, ou latas. E nessas âguas estagnadas que os 
mosquitos gostam de poisar e é lâ que poem os ovos e se 
multiplicam. 

Tire a âgua da coberta da piscina e assegure-se que 
a bomba estâ sempre a trabalhar. Preencha corn terra as 
depressôes do terreno no quintal para evitar a formaçâo 
de poças de âgua. 

London e o Conselho das Comunidades 
A bomba caiu como um autêntico balde de âgua 

gelada nas hostes da lista B que, antes da lavagem dos 
cestos, jâ contavam receber a maioria de votes. S6 que a 
lista A, graças a uma retumbante vitoria na mesa de 
London e também em Kinsgton, fez o fiel da balança 
inclinar-se a favor dos sens candidates, acabando o novo 
Conselho por ser constituido por uma maioria de 
personalidades daquela lista. 

Até aqui, tudo bem. A democracia funcionou. 
Estamos de parabéns. 

No entante, como sempre hâ maus perdedores que 
procuram assacar a culpa das suas incapacidades e 
derrotas para os outros, de imediato e, no que respeita a 
London, logo começaram a fazer veicular uma série de 
noticias pouco abonatorias, as quais chegaram aos jomais 
e ao programa de televisâo de Nelly Pedro, “Gente da 
Nossa”. 

Os contestatârios decidiram afmar pelo mesmo 
diapasâo: a vitoria londrina da lista A aconteceu porque 
o “padre” tinha influenciado a votaçâo nessa lista e 
porque o povo era constituido por uma série de 
coitadinhos que faziam o que o padre mandava. Tinham 
sido enganados e... intimidados. 

Num artiguete saido a lume no jomal “Voice” do 
dia 7 de Abril, um leitor escreveu uma série de 
despautérios. Felizmente para ele, nâo assinou o que 
escreveu, porque se o tivesse feito, publicamente ficaria 
corn a calva à mostra e deixaria cair o vemiz. 

A conhecida e desembaraçada jomalista, Nellie 
Pedro, na entrevista (?) que manteve corn Fernando Cruz 
Gomes, provavelmente nâo estava nos sens melhores 
dias. Atirou para todos os lados e, ali também, o “padre” 
foi o bombo da festa. E, o povo? Mais uma vez, 
coitadinho do povo-aspessoas foram intimidadas (sic). 

E, sem tirar nem pôr, Nellie Pedro acha que em 
London hâ um padre que intimida o povo e todos, a 
tremer de medo, lâ votâmos na lista dele, nâo fosse o 
padre desancar-nos da “grade da igreja”. 

Amigo leitor, se o anonimo escrevinhador jâ tinha 
bolsado tolices, Nellie Pedro nâo teve nenhum lapsus 

OPINIÂO 
linguae e, do alto das suas tamanquinhas, ela pontificou 
que quem tinha ganho em London era o padre... As 
pessoas foram intimidadas. 

Vimos a estas colunas para juntar a nossa voz à de 
muitos que se sentiram ofendidos corn tamanhos dislates. 
Nâo tenham dûvidas que querer passar um atestado de 
estupidez à comunidade de London, é a tolice mais supina 
de quem assim se pronuncie. 

Mas, afinal, por quê ganhou a lista A? Querem os 
contestatârios, maus perdedores, os srs. jomalistas e os 
doridos do cotovelo saber por quê? A resposta é simples. 
Porque foi a ûnica lista que incluiu gente da nossa ârea, 
e os sens candidates e apoiantes locais se empenharam 
em fazer passar a mensagem. Falaram corn o povo, 
procuraram os sens lideres, distribuiram folhetos 
informativos, nâo a esmo, mas em âreas estratégicas... 
Numa palavra, souberam defender os motivos por que 
concorriam. 

Mais! Era uma lista fresca que prometia sacudir o 
bolor e caquexia que corroia e desautorizava outras listas 
do passado. Foi notorio que as outras listas nâo 
conseguiram tomar-se conhecidas em London e, muito 
menos, ultrapassar a dinâmica imprimida pela lista A. 
Serâ que tinham aqui mandatârios? 

Eia a verdadeira razâo porque a lista A venceu. A 
culpa maior pertenceu às outras listas que, mais uma 
vez se esqueceram de contar corn London. O reste é 
conversa, muito exagero, distorçâo de factos e uma 
elevada dose de ciûme. 

A comunidade de London é demasiado pequena 
para viver nestas quezilias e, por enquanto, ainda nâo se 
contaminou corn o virus de Toronto que nâo passa de 
ser a vil cobiça de querer dominar o reste dos que 
émigrantes no Canadâ. 

Precisamos estar unidos e falar a uma s6 voz. E 
essa voz é, nesta hora tâo critica, a do Conselho das 
Comunidades no Canadâ, encabeçado pela lista A. E 
antes de acabar, um ultimo recado: Nâo esqueçam que 
London e a sua comunidade estamos no mapa, um facto 
que os da “mega” gostam de ignorar. Samuel Andrade 

50.® ANIVERSARIO DOS PIONEIROS 
Neste ano queremos prestar a dévida homenagem aos Pioneiros que 

emigraram para o Canadâ, chegando a este pais no dia 13 de Maio, 1953 no 
navio “Saturnia” à doca do porto maritimo de Halifax (Nova Scotia). 

±:- 

A cerimônia serâ presidida pelo Pe. Marco Sérgio Tavares, : i 'llyji 
Pâroco de Feteiras do Sui (Sâo Miguel, Açores) 

na ocasiâo da Festa db Senhor Santo Cristo em London 

NOS DIAS 30 DE MAIO E 1 DE JUNHO NA IGREJA SANTA CRUZ 
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COISAS E„. LOISAS 
Compositor Português 
José Viana da Mota, o grande pianista e compositor, 
faleceu em Lisboa hâ 55 anos. Em 1885 foi aluno de 
Franz Listz, o imortal compositor, e ele mesmo foi 
professor de piano no Conservatôrio de Genebra. 
Regressou a Lisboa em 1917. Deixou vasta obra de 
composiçôes sinfonicas, coral-sinfônica, de Câmara, 
de piano e vocal sobre poemas de vârios escritores 
portugueses... Que pena ser do passado! 
Guerra II 
Fez no dia 1 de Abril 58 anos que os americanos 
atacaram por aviâo as principals ilhas japonesas, a partir 
da ilha de Okinawa, onde desemnbarcaram. 
Dûvida 
O que estarâ para vir? O ataque americano-inglês ao 
Iraque nâo abalou, por al além, a moral do povo 
islâmico. Sabe-se la o que terào eles na mente a usar 
como vingança? Sim, porque nâo esquecem, nem 
perdoam. A lei da Tora e do Corâo é ainda: Olho por 
Olho e Dente por Dente! 
Dûvida II 
As vezes ponho-me a pensar no que aconteceu desde 
hâ milénios aos impérios deste mundo: o Persa, o 
Romano, e muitos outros tâo grandes e ricos e, mais 
recentemente, a Napoleào, Hitler... Tâo fortes, tâo bem 
estruturados e organizados... mas cai'ram. Nada é etemo! 
S6 Deus! 
Inédito? Nâo! 
Foram plantadas algumas laranjeiras num cemitério nas 
redondezas de Lisboa. Mas o povo nâo concorda 
totalmente corn a ideia. Que coisa mais absurda, 
comenta-se. Mas pergunto eu: Porquê? Entào a terra 
nâo transforma todas as coisas que nela sâo enterradas? 
Que mal hâ nisso? As laranjeiras estâo lindas e 
carregadas de laranjas azedas, âcidas, intragâveis. Mas, 
mesmo que fossem doces, que mal faria? Num 
cemitério de Lisboa, o da AJuda, foram plantadas hâ 
umas décadas algumas oliveiras, e que bonitas que 
pareciam! Quem aproveitarâ as suas azeitonas? 
Decerto, alguém que nâo é estûpido! Todas as ârvores 
sâo lindas e ûteis, onde quer que se encontrem... 
O Avanço da Ciência 
Tudo na Natureza foi medido, calculado, preparado para 
servir de Bem ou de Mal. Os genes sâo a vida dos 
animais e plantas, e de todos os seres humanos e nâo 
s6. Cada um deles é constituido por milhôes de células, 
estruturas organizadas e ùnicas. Alterar a sua funçâo 
ineorporando-lhes genes diferentes para produzir um 
outro corpo, é arriscado... Mesmo no caso da harmonia 
entre dois corpos pode surgir um terceiro elemento que 
prejudique em profundidade o resultado obtido. 
As alergias, desaparecimento de insectos bénéfices, o 
cancro, etc. E que dizer das pragas na agricultura? Mas, 
por outro lado, a fome no mundo estâ à mercê... E o 
que se chama: “Preso por ter câo, preso por nâo o ter”. 

DA PONTE S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades H 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

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

Crime no Mundo 
Quem toma as rédeas? Quem 
pensa em defender a ordem, a 
integridade fisica de cada ser 
honesto, pacato, ordeiro que 
mais mal nâo faz que tabalhar 
para sobreviver? Jâ aqui falei 
que “a pena de morte deverâ ser 
trazida de novo à baila. É que Jâ é demais. Sâo 
quadrilhas inteiras que nâo fazem outra coisa que nâo 
seja roubar, espezinhar, maltratar, destruir, nâo 
deixando ninguém dormir em paz, ou voltar do emprego 
para a pacatez do lar e conviver corn os filhos. E isto é 
por todo o mundo. Isto sem falar no terrorismo, que 
nâo tem nada a ver corn a guerra e o petrôleo... 
As penas imputadas aos marginals sâo demasiado leves. 
Vinte e oito anos por tirar a vida a alguém era o que 
qualquer criminoso apanhava nos tempos em que a 
ordem imperava no mundo. E estava certo! 
Actualmente dâo-se 100 anos de pena a cumprir a A 
ou B... e faz rir. Entâo os que cometem um rapto, um 
assassinate ou qualquer crime, vâo dormir à prisâo, 
porque os Direitos do Homem... Nâo os molestem, 
apenas seis ou 12 meses? Onde estâo os Direitos do 
Homem das vitimas inocentes que têm que trabalhar 
para ajudar a pagar a “prisâo” do coitadinho? E um 
mundo bem cretino este nosso mundo! 
Guerras! 
Ninguém quere a Paz. Vejam s6 as estatisticas: 1961 - 
Vietname (14 anos). 1962 - Angola (10 anos), 1962 - 
Timor (6 anos), 1962 - Guiné, Sâo Tomé e Principe, 
Moçambique etc., 1973 - Israel: Yom Kipur (17 dias), 
1980 - Iraque e Irâo (8 anos), 1991 - Iraque-Koweit 
(42 dias), 1999 - NATO-Jugoslâvia (78 dias), 2001 - 
EUA-Afeganistâo (60 dias). Numa contagem por alto, 
cerca de sete milhôes de pessoas morreram! 

Vancouver - BC 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

DA DATCS (NEW & USED) 
«rxmXNrm 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 

CATERERS 

PIZZERIAS 

CHURCHES 

• INSTITUTIONS 

• HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBUC" 

- 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 

TEL: 681-6403 
P.A.M. GARDENS FAX: 681-6104 
NON-PROFIT HOUSING INC. 

ARRE3WAMENTOS 
t2Hi Casas com 2 e 3 quartos 
£22) Apartamentos com 1 e 2 quartos 

Qualidade e optimas localidades para viver 
£2^ Ambiente familiar 
£?^ Rendas moderadas e unidades com auxi'lio de pagamento 

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

SABIA QUE?... 
- Em Janeiro fez 13 anos que tomou posse Douglas 
Wilder, o primeiro govemador preto de Richmond 
(Virginia), que corn 58 anos de idade foi eleito por 
unanimidade? 
- O comprimento do Equador, a linha imaginâria que 
dâ a volta à esfera terrestre, é de 40.000 Kilometros? 
- A Indonésia é o maior pals muçulmano no mundo? 
- Os aborigènes da Austrâlia têm um passado de mais 
de 50 mil anos? 
- Sydney é a cidade mais antiga e mais europeia da 
Austrâlia e que os primeiros colonos brancos que 
chegaram ao lugar onde hoje existe a cidade eram 
deportados e criminosos que lâ aportaram em 26 de 
Janeiro de 1788? 
- A Austrâlia hoje é uma federaçâo e a sua capital é 
Camberra? 
- O mel português estâ a ser muito procurado no 
estrangeiro pela sua qualidade e por nâo ter residues 
qulmicos? 
- Sâo conhecidas hoje mais de 400 variedades de 
couves, todas elas fomecedoras de preciosas fibras e 
vitaminas? 
- O conhecido adâgio: Se queres vero teu marido morto, 
dâ-lhe couves em Agosto, nâo é verdadeiro, embora as 
couves sejam indigestas se acompanhadas de grande 
quantidade de came 
- Na grande Vancouver, 70 % dos fumos vêm dos 
motores dos carros? 
- Andar cerca de 30 minutes, très vezes por semana 
reduz a metade o risco de doenças do coraçâo? 
- Borba, no Alentejo, pequeno oâsis no sltio menos 
arborizado daquela provlncia, é uma vila constmlda 
em mârmore branco, famosa pelo seu vinho, e nela a 
Fonte das Bicas, o chafariz mais notâvel na ârea, foi 
constmlda em 1781, sendo monumento nacional nos 
dias de hoje? 
- O famoso “Chariot”, Charlie Chaplin, comico que 
jamais serâ igualado, embora muitas vezes imitado, 
morreu na Sulça na Noite de Natal de 1977? 
- Em 1900, a opera “Tosca” foi apresentada pela 
primeira vez em Roma por Giacomo Puccini seu 
compositor? 
- O Cristianismo é a religiâo principal do Quénia, pals 
onde foram achadas muitas das evidências mais antigas 
dos ancestrais humanos, sendo chamado por isso “o 
berço da humanidade”? 
- Que o leite de cabra é o mais aproximado do leite 
matemo da mulher e por isso, antigamente o usavam 
para amamentar os bébés quando as mâes nâo o podiam 
fezer? 
- O maréchal M. Cornes da Costa (1825-1863) figura 
notâvel da polltica e cheio de condecoraçôes pelos 
serviços que prestou à Pâtria, morreu pobre e foi preciso 
desempenhar-lhe a farda e as medalhas para lhe fazer 
o enterro? 
- A inauguraçâo da Torre Eiffel aconteceu em Março 
de 1889 para assinalar os cem anos da Revoluçâo 
Francesa na Exposiçâo Universal de Paris? 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London’s finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL WEAR 
RENTALS • SALES 

194 Wellington Street Bus. (519) 438-2955 
London, Ontario Fax. (519) 438-8475 

N6B 2L1 www.josephsformalwear.com 

805 Shelborne Street, LONDON 
(Esquina Commissioners Rd./Pond Mills Rd.) 

Sâbados: 9:30 a.m. - ESTUDO BIBLICO 
11:00 a.m. - LOUVOR e ADORAÇÂO 

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

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

Programa de TV em Português na CFMT #47 

"ESTA ESCRITO*^ 
DOMINGOS As 9H00 
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Nucleo Sportinguista em Festa 
Por Antonio H. Azevedo, London (Ontario) 

O 12 de Abril foi a data escolhida pelo Nucleo 
Sportingista de London para comemorar o seu 11.” 
aniversario. Numa sala quase cheia, embora sem as 
decoraçôes por vezes exorbitantes de outrora, talvez 
porque esta época de guerra nào é para grandes estragos 
e, como diz o velho ditado: No poupar é que estâ o 
ganho. Foi por ai que enveredaram este ano os directores 
verde-brancos que agora têm sede propria na Hamilton 
Rd. desta cidade. 

Corn mais duma hora de atraso, para nào fugir à 
regra, foi servido o jantar que, diga-se em abono da 
verdade, estava nos parâmetros reais das melhores regras 
da culinâria e cada quai regou o bom petisco corn vinho 
da terra e outras bebidas do seu agrado. Nào faltaram 
alocuçôes de représentantes oficiais dos nùcleos locals: 
Benfica e Porto, assim como as dos convidados de honra 
dos centros sportinguistas de Toronto e Montreal. Todos 
fizeram entrega à sua congénère leonina de London de 
algumas prendas para assinalar a passagem de mais um 
ano de vida desportiva e social. 

As gentis MCs da noite desempenharam bem o papel 
de que estavam incumbidas, apresentando os elementos 
da Direcçào Executiva e os convidados de honra. Nào 
faltou a poesia, corn uns versos alusivos à efeméride 
compostos e declamados pelo poeta da comunidade 
londrina, Euclides Cavaco. 

Ao acender as vêlas no Bolo de Aniversario, 
cantaram-se os parabéns de praxe e gritaram-se os vivas 
ao Sporting, seguindo-se a parte social do evento corn a 
actuaçào do consagrado artista da cançào, Henrik 
Cipriano, que brindou o publico com temas musicals e o 
de bom humor de suas anedotas, umas doces, outras 
malaguetas. O seu acto acabou corn uma cançào a duo 
interpretada por Henrik e Tony Medeiros. Depois, as 
melodias do conjunto “Além-Mar” de London levaram 
à pista todos os que quiseram dar o gostinho ao pé corn 
uma boa dança. O sarào prolongou-se até à madrugada. 

Auguramos ao Nûcleo Sportinguista de London as 
maiores felicidades e que celebrem o evento por muitos 
anos corn a mesma alegria. 

Liderados pelo Mestre Antonio da Costa, o Contra- 
mestre Manuel de Melo, Fernando Cabrai, Lembrador 
das Aimas e Jaime Tavares, Recebedor da Reza, este 
ano o Rancho de Romeiros de London saiu à rua na 

mais homem e mulher. De facto, é preciso reconhecer 
que em Sào Miguel as mulheres ajudam, mas nào 
participam na caminhada da Romaria e isto porque, na 
nossa memôria, a mulher açoriana foi sempre 

Rancho de Romeiros em Caminhada Quaresmal 

O NOVO CD “Terra e Mar” 
Por Antonio H. Azevedo 

Doze anos desde que o conjunto passou à ribalta 
dos grupos musicals nascidos na Diaspora, toda uma 
década e tanto, corn o Além-Mar animando balles nos 
nossos palcos. Sofreu aqui e acolâ mais de um 
contratempo. A salda de alguns elementos produziu 
desânimos e até fez por vezes oscilar o barco. Sào as 
dores de crescimento que sofrem, 
mais ou menos, os grupos musicals, 
mas corn perseverança foram todas 
as dificuldades superadas, o “Além- 
Mar” tomou-se mais forte corn o 
passo dos anos e al estâ a lançar 
mais um CD. 

De uma época para outra, a 
mûsica do Além-Mar tem 
experimentado uma melhoria 
constante, insistindo em temas do 
agrado do publico que adora o 
conjunto. A comprovâ-lo estâ o CD 
“Renascer” que o ano passado 
obteve um grandioso êxito. 

Corn tltulo de ementa “Terra e Mar”, o novo CD 
oferece-nos 11 temas orginais mais um extraldo do 
primeiro CD editado por Além-Mar, um remix para 
matar saudades e fazer comparaçôes. A linda jovem, 
Sandra Silveira, foi a apresentadora dos temas e fê-lo 
corn muito brio e propriedade. Nota dez para ela e para 
o publico que ouviu corn gosto a mûsica 

Parabéns ao vocalista e timoneiro do conjunto, 
Tony Medeiros que, corn a sua esplêndida voz, dâ vida 
às letras, e aos outros elementos do conjunto musical 
pela magnlfica interpretaçào: Julio Pâscoa, guitarra 
eléctrica, Paulo Cantadeiro, bateria. Pedro Gomes, 
teclas, e Sérgio Cardoso, viola baixo, sem esquecer o 
elemento que actua entre bastidores, o técnico do som 
Henrique Medeiros. O “Além-Mar” estâ al para ficar e 

melhorar, de ano para ano. Gostei da 
nova indumentâria do conjunto. 
Devem no futuro manter o uniforme 
que s6 os abona e ajuda a marcar 
mais a sua imagem. 

O novo CD traz-nos temas para 
todos os gostos: bailinho popular, 
rock da pesada, tema romântico, 
folclore açoriano, corn um tema 
popular da Terceira, e outro das 
Velhas de Sào Miguel, interpretado 
por Tony e Sérgio, uma achega as 
Sogras, tema que anda sempre na 
boca das cantigas, etc. Sào os itens 
duma ementa gostosa que por ser 
Terra & Mar vai agradar ao pùblico. 

Destaque para /’m the one, cantado em inglês, e temas 
que, na minha opiniào merecem nota especial: À Moda 
Antiga, e Por mim Ninguém Chorou. “Terra e Mar” 
sem dûvida vai fazer parte de qualquer discoteca pessoal 
entre os portugueses emigrados e nào sô. Parabéns 
“Além-Mar” e que continuem sempre corn a mesma 
força! , , ^ , 

London, Ontario 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cinirgiâo Dentista 

Consultas disponiveis à larde e aos Sébados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tratamentos Dentârios Estéticos 
Branqueamento de Dentes RankL Ferreira 
Implantes, Pontes e Coroas "Servlndo a comunidade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Portuguesa desde W90~ 

Nossospreços esiâo denlro das tabelas da “Labourers’ Union’ S80-QOOG 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

Sexta-Feira Santa, seguindo o percurso habituai desde 
St. Peter’s Cemetery, onde dormem os nossos 
antepassados, até à Igreja de Santa Cruz, fazendo uma 
paragem na St. Mary’s Church da Lyle Street. 

A maioria de ilhéus de S. Miguel, incorporou-se 
um grupo do Continente para lembrar as suas velhas 
peregrinaçôes a Fâtima. Novidade este ano foi a 
presença dalgumas mulheres que caminharam corn o 
Rancho, porque, como dizem elas, perante Deus é tudo 
igual e apôs a ressurreiçào do Ültimo Dia nào haverâ 

doméstica. O seu lar era o seu mundo. 
Mesmo assim foi bom vermos a mulher dar um 

passo à frente e, em unlssono corn os maridos, sair na 
peregrinaçào. Nos cultos da Sexta-Feira Santa, foi uma 
dellcia ouvir os hinos ancestrais que cantam os 
Romeiros de Sào Miguel hâ centenas de anos, desde 
aquele tremor de terra que destruiu a Vila Franca do 
Campo no século XVI. 

A. Seara, London (Ontario) 

Manuel F. Castro B.A.A loLl Carlos A. Castro 

Oferecemos-lhe: 
/ Um Serviço Honesto 

y Dedicaçâo total ao Seu Caso 

/ Experiência e Resultados 

/ Serviço em Português ou Inglês 

ACIDENTADO EM ONTARIO? 
NÂO SEJA ATROPELADO DUAS VEZES... 

CONHEÇA OS SEUS DIREITOS! 

CASTROEl ASSOCIATES 
PERSONAL INJURY CONSULTANTS AND A.D.R. LITIGATION SPECIALISTS 

, • ReclamaçÔes contra Seguros • Acidentes de Automôvel 

“Disability” • Pensâo de Invalidez 

^ • LesÔes no Trabalho ou da (“Workers Compensation”) 

• Apelos de “Welfare” • Casos de Escorregar e cair, etc. 

A PRIMEIRA CONSULTA É GRÂTIS! Tel. 659-2078 
195 DUFFERIN AVE. • SUITE 605 • LONDON. ON • N6A 1K7 TOLL FREE 
3768 BATHURST ST. • SUITE 300 • TORONTO, ON • M3H 3M7 EM ONTARIO -451-1766 
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Ontario Budget/2003 
A number of measures relating to the Retail Sales 

Tax and its regulations were announced in the 2003 
Ontario Budget, measures that would become effective 
upon enactment by the Legislature. 
Rebate for Alternative Energy Systems 

The proposed measures would extend the Retail 
Sales Tax (RST) rebate for solar energy systems installed 
in residential premises to include wind energy systems, 
micro hydro-electric energy systems and geothermal 
energy systems, as prescribed by de Minister. Rebates 
would be available for qualifying alternative energy 
systems purchased and installed on or after March 28, 
2003, and on or before Nov. 25, 2007. 
Rebate for veicles powered by alternative fuel 

Currently, the maximum RST rebate amount for 
hybrid electric vehicles and vehicles powered by 
alternative fuels, other than propane, is $1,000. The 
proposed measures would increase the maximum rebate 
amount for hybrid electric vehicles and vehicles powered 
by alternative fuels delivered to the purchaser on or after 
March 28, 2003, to $2,000. The maximum rebate for 
vehicles powered by propane would remain at $750. 
Rebate on Capital Investments by Charities 

The proposed measure would update the RST 
rebate currently available to religious, charitable and 
benevolent organizations for capital investments. The 
proposal expands eligibility to qualifying religious, 
charitable and benevolent organizations that enter into 
an agreement to construct a facility that they will lease 
on a long-term basis immediately upon completion. 
To qualify: 
- the building must be transferred to the organization 
immediately following substantial completion 
- the building must be leased to the organization for at 
least 20 years, and the organization must have the right 
to acquire the building for nil or just a nominal 
consideration at the end of the lease. 
All other eligibility rules for the rebate would remain 
enchanged 
The new rules would apply to contract entered after 
March 27, 2003. As a transitional rule, partial rebate 
would be available for contracts entered into on or 
before March 27, 2003, based on the portion of the 
contract price paid after March 27, 2003. 

The Purchase Exemption Centificate System 
Ontario Budget/2001 announced the Ministry of 

Finance commitment to improve customer service and 
cut red tape. After consulting with tax payers and other 
interested groups, changes to the Purchase Exemption 
Certificate (PEC) system have been proposed, including: 
Simplifîcation 
- Remove the requiremente for purchaser’s signature 
- Remove the requirement to list the goods, services, 
contracts of insurance or benefits plan for which an 
exemption is being claimed. 
- Implement a checklist to identify the reason for which 
an exemption is being claimed 
- Eliminate the expiry date for blanket PECs 

The proposed changes would come into effect 
when enabling regulations are filed. For additional 
information call toll-free 1-877-482-9329 or visit the 
Web site: www.trd.fin.gov.on.ca 

A Uniao Europeia desde 16 
de Abril com 25 paises 

Os dirigeâtes da futura Uniao Europeia alargada a 
25 paises assinaram em Atenas, berço da civilizaçâo 
ocidental, o historico Tratado de Adesâo de 10 novos 
Estados-membros. A cerimonia solene, que marca a 
unificaçâo da Europa 13 anos apos a queda do 
comunismo, foi também aproveitada para os chefes de 
Estado europeus evocarem o pos-guerra no Iraque e os 
esforços para ultrapassar as divisées que o conflito 
gerou entre eles. 

A maior parte dos lideres europeus caracterizou a 
cerimonia de historica e aludiu à “reunificaçâo” do 
continente europeu nos très minutos que cada um deles 
teve para se expressar. 

No fim dos 25 breves discursos, cada um dos chefes 
de governo assinou o Tratado de Adesâo, um 
documento de 4.500 paginas, juntamente corn o seu 
respective ministre dos Négociés Estrangeiros. 
“Tomamo-nos justes ao fazermos coisas justas”, disse 
Durào Barroso citando Aristoteles, e é “juste” a UE 
abrir as portas a 10 Estados-membros que ajudarâo a 
construir uma Europa “à medida das aspiraçôes de todos 
os seus cidadâos”. 

Depois de varies anos de negociaçôes, a Uniâo 
Europeia decidiu alargar-se, a 1 de Maio de 2004, a 
mais 10 paises: Polonia, Hungria, Repûblica Checa, 
Eslovâquia, Eslovénia, Estonia, Lituânia, Letonia e 
ilhas mediterrânicas de Chipre e de Malta. 

Depois da assinatura do Tratado e até 1 de Maio de 
2004, os novos membres passarâo a participar, como 
“observadores”, nas reuniôes ministeriais da UE. Os 
dirigentes dos 25 adoptaram a meio do dia o texte da 
Declaraçâo de Atenas no quai reafirmam o apoio à ONU 
e à sua responsabilidade mundial depois da guerra no 
Iraque. 

A margem da Cimeira, o secretârio-geral da ONU 
esta a realizar uma série de encontros bilaterais sobre a 
reconstruçâo do Iraque corn os chefes do governo do 
Reino Unido, Alemanha, e França. 

A Uniâo Europeia esteve muito dividida sobre o 
conflito no Iraque, corn o Reino Unido e a Espanha a 
liderarem o campo dos que apoiaram a logica de guerra 
norte-americana e a França e a Alemanha a defenderem 
que nada fosse feito fora do quadro das Naçôes Unidas. 

Os paises de mener dimensâo reafirmaram a sua 
oposiçâo a propostas de aumento de poderes dos 
grandes Estados membres. Segundo Durâo Barroso 
cerca de 20 Estados-membros estâo proximos, para nâo 
dizer identificados, corn os principios-base que deverâo 
regular o funcionamento duma UE que terâ, no future, 
pelo menos 27 paises. 

Lusa 

ECONOIVIIA 
Astronomia: 
A ameaça que pode vir do espaço 

A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou a 
selecçâo preliminar de seis propostas destinadas a 
ampliar o conhecimento sobre os grandes meteorites 
que podem colidir corn a Terra. Andrés Galvez, um 
dos responsâveis pela selecçâo da ESA, disse que os 
projectos foram seleccionados por contribuirem para 
responder a questôes primordiais sobre a natureza e a 
ameaça que constituem os meteorites. 

Segundo os cientistas, as possibilidades de um 
grande meteorite colidir corn a Terra sâo pequenas. No 
entante, os astronomes nâo conhecem todos os tipos 
de meteorites que existem no espaço. Tanto é assim 
que, em Julho passade foi descoberto um asterôide 
corn cerca de dois quilometros de diâmetro que poderia 
colidir corn a Terra em Fevereiro de 2019 a uma 
velocidade de 28 Kms/segundo. Apesar das 
probabilidades de impacto corn a Terra serem de uma 
em cem mil, a descoberta mostra que podem aparecer 
novos asterôides no future. 

Os seis projectos pré-seleccionados foram 
baptizados de Don Quixote, Earthguard 1, ISHTAR, 
SIMONE, EUNEOS e Teledetecçâo espacial de 
meteoritos. A ESA jâ anunciou estudos preliminares 
sobre estes projectos e espera decidir no proximo ano 
os que sâo viâveis. 
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Por Regina T Calado Era uma vez... um Emigrante 
Vida, Paixao e Morte de um Português no Canada! PAGiMArmmm^ 

Entenda a nova pneumonia SAKS 
Segundo a Organizaçâo 

Mondial da Saùde (OMS) um 
virus nunca d’antes observado 
em seres humanos é a causa da 
Smdrome Respiratoria Aguda 
(SARS), o novo tipo de pneu- 
monia. Trata-se de um virus da 
familia Coronavirus que 
normalmente é a causa dos 
resfriados comuns. A SARS 
matou cerca de 4% dos 
infectados e espalhou-se pelo 
mundo por meio dos viajantes. 

A descoberta do virus 
causador significa que, a partir de agora, os médicos 
podem concentrar seus trabalhos no desenvolvimento 
de um exame simples para detectar o virus e descobrir 
imediatamente se o paciente apresenta a pneumonia. 

A OMS considéra infectados pela doença os 
pacientes que apresentam o sintoma de febre elevada 
(acima de 38°C), acompanhada de tosse, fadiga, 
dispnéia (dificuldade respiratoria), dores de cabeça, 
anorexia, mal-estar, erupçâo cutânea e diarréia. Os que 
apresentam tais sintomas e tiveram contacto corn 
doentes de SARS ou fizeram viagem recente (cerca de 
10 dias) às cidades afetadas sâo considerados infectados 
pela nova pneumonia. 

O quadro inicial é bastante parecido corn o da gripe, 
se acrescentarmos os sintomas de diarréia e de erupçôes 
cutâneas. Exactamente por nào se conhecer a causa, 
esse tipo de pneumonia é bastante grave e, segundo o 
infectologista Guido Levi, pode levar o paciente à 
morte por insuficiência respiratoria. A doença é 
classificada como pneumonia por se tratar de uma 
inflamaçâo pulmonar. 

Embora tratando-se duma pandemia, o numéro de 
pessoas infectadas é relativamente baixo porque as 
contaminaçôes registadas até agora eram entre pessoas 
que tinham estado em contacto (por morar na mesma 
casa ou trabalhar no mesmo lugar) ou os casos de 
profissionais de saùde contaminados no tratamento de 
doentes. Ou seja, nâo se pega SARS apenas cruzando 
corn uma pessoa na rua. 

Entre as ultimas pandemias ou doenças que se 
espalham ao mesmo tempo em vârios continentes, estâo 
o SIDA, côlera e dengue nos tempos modemos e a 
famosa Peste Negra no S. XIV que também veio da 
Asia e ceifou a vida de milhôes de pessoas na Europa. 

Carisma Pentecostal Church 
HORÂRIO DE CULTOS 

Terças: 7:00 RM..-CULTO DE ORAÇÂO 

Domingos: 6:00 RM. - CULTO DE ADORAÇÂO 

Pastor: Joào Batista D. Da Silva 
111 Clemens St., London, Ontario 

Tel/Fax: (519) 438-2851 E-mail: jbds@sprint.ca 

Rumo ao Canada, o Olympia zarpara do cais de 
Santos, em Lisboa. No meio dos outros passageiros. 
Manuel acenava corn a mào direita num adeus triste, 
enquanto corn a esquerda limpava os olhos, jâ entâo 
saudosos! Foi às 11H30 duma bêla manhâ de Maio, 
em 1955. 

Manuel Gomes Dias Torres ia, enfim, enfrentar o 
mundo desconhecido do Canada. E que mundo... As 
saudades da famüia, os frios, os trabalhos ârduos, e a 
fome. Também as injustiças dos tubarôes. A cobiça 
dos que explora vam o emigrante jâ esta va radicada no 
pais de acolhimento, a pairar como ave de rapina sobre 
os recém-chegados, presa fâcil de enganar por nào 
perceberem a lingua. Tudo isso o fazia sentir-se 
misera vel! 

O Brito e o Fonseca foram os seus primeiros 
amigos. Encontraram-se a bordo do Olympia e uma 
relaçâo de sincera amizade iria acompanhâ-los até 
muito além da odisseia que viveram! 

O Brito, pouco depois, regressou a Portugal, e o 
Fonseca, mais tarde, foi procurar a familia que tinha 
nos Estados Unidos, onde ele prôprio tinha nascido; 
familia que nâo conhecia porque vivera sempre em 
Portugal. Em resultado da visita, iria ficar nos EUA e 
s6 mais tarde veio visitar o seu amigo no Canada, a 
quem nunca esqueceu. Foi uma amizade fomentada nos 
péssimos meses do primeiro ano de emigraçâo. 

O termo da viagem foi Halifax, onde havia muito 
trabalho, segundo dizia o guia de bordo que os 
acompanhou, o Sr. Sâo Româo. Era verdade, mas... E a 
lingua? Quem é que se entendia? Nâo puderam, pois, 
exercer as profissôes que ostentavam nos seus 
passaportes. 

O primeiro emprego do Manuel foi pintor. E 
aquelas mâos finas, sempre limpas, de unhas bem 
cuidadas, aquela figura de gola senhoril, sempre 
elegante nos seus fatos feitos por alfaiate de nome 
reconhecido em Lisboa, teve que se sujeitar a pintar 
casas! 

O patrâo, um alemâo, nâo lhes pagou conforme 
estava no contrato, corn direito a alimentaçâo, e nâo 
lhes dava de corner suficiente. Como sofreram os très 
amigos, passando fome e frio, pois as roupas nâo eram 
prôprias para trabalhos ao ar livre! 

Ouviam doutros portugueses que costumavam se 
postar nas traseiras dum restaurante à espera que o seu 
colega que la dentro lavava pratos lhes viesse trazer 
algo que ele conseguia “surripiar” dos pratos e das 
travessas, pois! 

Resolveram mudar de cidade. Os boatos eram 
muitos. Em Winnipeg pagavam melhor... E assim 
meteram-se no comboio e foram até la. Mas o quadro 
era igual, corn a diferença que o frio era mais intenso 
que à beira-mar. Ainda chegaram a trabalhar nas 
“linhas”, mas ao juntarem umas “patacas”, compraram 
um carro velho que os trouxe até à B.C. 

Embora o clima fosse mais suave, os ganhos eram 
poucos e tinha que mandar dinheiro à mulher e ao 
filhito. Era preciso poupar as dôlas. Houve dias em 

que ele, que 
trabalhava no turno 
de noite, metia-se de 
manhâ na cama que 
os dois amigos 
deixaram moma, ao 
irem trabalhar de dia 

Decididamente, 
a vida no Canada nâo 
era para ele. Para trâs 
ficavam as bêlas 
tardes de cinema no 
Eden, no Tivoli, no 
Politeama, no 
Condes, ou onde 
houvesse filmes a estrear! Belas tardes de futebol! O 
Belenenses que a esse tempo era um dos “grandes”, os 
seus irmàos, a familia, enfim. A sua vida de patrâo de 
si prôprio e do pessoal que tinha à sua beira! E aqui era 
trabalhar nas condutas de gâs ou na construçào,, sempre 
sujo e saudoso! 

Contra os rogos da dona do quarto, uma senhora 
idosa que era a “mâe” dos émigrantes talvez por ter 
sido ela propria emigrante da Russia, que lhe dizia: Do 
not go, Mr Torres! Nâo va embora! Esta terra é boa... 
A sua hora ainda nâo chegou, e coisas pelo estilo. 
Manuel Torres fez as malas e foi à estaçâo comprar o 
bilhete para Halifax, e depois... Lisboa. 

A fila para os bilhetes era longa, porque nesse 
tempo nâo se usava o aviào, como hoje, e avançava 
lentamente. La foi como os outros, empurrando as malas 
corn o pé, e quando era jâ o terceiro para ser atendido, 
teve um pensamento. Levantou as malas do châo e 
voltou a casa. A dona do quarto, quando o viu à porta, 
caiu-lhe nos braços a chorar de contente! 

Foi trabalhar na construçào para Port Alice, 
chamou a mulher e o filhito e entretanto jâ conseguia 
“arranhar” um pouco de “porto-inglês”. Tinham jâ 
passado dois anos de quando chegara. 

Um dia soube da existência da célébré casa de 
modas Eaton Co. e foi pedir trabalho. Saiu e entrou 
très vezes. Nunca tinha havido um alfaiate igual. Entrou 
ainda uma vez mais e s6 saiu para ir ganhar mais nos 
EUA. A sua fama de alfaiate perdurou por largos anos 
no departamento de fatos de homem! 

Reformou-se aos 65 anos e regressou a Portugal. 
Queria - sempre o tinha mencionado - repousar os seus 
ossos na aldeia humilde onde nascer: Alvôco de 
Vârzias, mas o destino nâo ajudou. Tinha comprado o 
terreno no cemitério da aldeia, pagou-o e, um certo dia, 
levando a familia a Portugal, foi mostrar-lhes o lugar 
onde queria ser depositado quando chegasse o seu fim. 
A ira e raiva foram grandes ao constatar que aquele 
“seu” lugar estava ocupado por outro corpo. Recuperou 
o dinheiro, mas ficou sentido da partida que lhe tinham 
feito. 

Faleceu hâ 8 anos em Portugal no dia 19 de Agosto 
de 1995. Jaz no cemitério de Avô, na Beira Litoral. 

Vancouver, BC 
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PESPORTO 
FUTEBOL NOS AÇORES 

Campeonato Nacional da III Divisâo - 
Série Açores - 2.^ Fase 

Grupo A - Apuramento do Campeâo: 
Classillcaçâo Actual 
SANTO ANTONIO - 48 Pontos, S.C. Angrense - 45, 
Sport Praiense - 41, Santiago RC - 37, 
Desportivo Velense - 34. 
Grupo B - Despromoçôes: 
Classifîcaçâo Actual: 
RC. Madalena - 34 pontos. Sporting Clube Ideal - 34, 
Boavista da Ribeirinha - 32, RC. Rlamengos - 31, 
Angûstias Atlético - 2. 
Campeonato de Sâo Miguel 2002/03 
Classifîcaçâo Final 
MIRA MAR - 55 pontos, Âguia - 50, Vitoria CPP - 48, 
D.R. Peixe - 44, D.S. Roque - 37, Capelense - 28, 
D.V. Rranca - 28, Maia - 28, Maritimo - 27, 
Nordestinho - 17, Razenda - 7, Vale Rormoso - 6. 
Campeonato da AFH - Zona Faial/Pico 
Classifîcaçâo Actual 
RAYAL SPORT - 36 pontos, Castelo Branco - 32, 
Desportivo Lajense - 22, G.D. Salào - 22, 
G.D. Cedrense - 20, Vitoria RC - 17, Boavista S. 
Mateus - 17, G.D. Reteira - 12, U.D. Calhetense - 3. 
Apuramento do Campeâo da AFAH 
Classifîcaçâo Gérai: 
GRACIOSA RC - 9 pontos, S.C. Maritimo - 4, 
Desportivo Luzense - 3, Sporting de Guadalupe - 1, 
Mocidade Praiense - 0. 
Taça Ilha Terceira - Classifîcaçâo Gérai 
OS LEÔES-9 Pontos, S.C. Barreiro - 3, 
Maritimo S. Mateus - 3, S.C. Vilanovense - 0. 

Rectrospectiva Mensal 
Na Série Açores, Ediçào 2002/03, St° Antonio 

Além-Capelas sagrou-se campeâo, vencendo fora de 
casa O Santiago de Âgua de Pau por 3-2, na 8.“ jomada 
do Apuramento do Campeâo, quando faltam duas 
jomadas para o final da competiçâo. Sendo assim os 
azuis de Santo Antonio garantiram a subida à II Divisâo 
B, na proxima época, caso nâo aconteça o jogo da 
liguilla entre a pior équipa classificada da Zona Sul. 
Parabéns à colectividade desportiva do Santo Antonio 
de Sâo Miguel. 

Apuramento do campeâo da AFAH 
Ao derrotar fora de casa o Graciosa RC. por 2-0, o 

S.C. Barreiro conquistou o tomeio de apuramento do 
campeâo da ARAH, na penûltima jomada. Ricou assim 
garantida a subida à Série Açores na proxima 
temporada. Parabéns aos encaraados do Porto Judeu. 

Taça de Sâo Miguel 
Mira Mar e Vitoria Clube do Pico da Pedra sâo os 

finalista da Taça de S. Miguel ao eliminarem nas meias- 
fmais os Desportivos de Sâo Roque e Rabo de Peixe 
respectivamente. A finallssima sera em Maio. 

Campeonato AFH - Zona Faial/Pico 
o Rayai Sport Club esta a uma vitôria do titulo 

de conquistar o ceptro do Campeonato de futebol 
sénior da zona Raial/Pico 2002/03. 

Sintético Inaugurado no Faial 
No Domingo de Pâscoa, o primeiro campo de 

futebol corn relva sintética nos Rlamengos (Raial) foi 
aberto ao publico, segundo informaçôes da autarquia 
que foi a promotora da construçâo. A nova estrutura, 
dotada de um tapete de 110 por 64 metros, com uma 
bancada de 658 cadeiras e dois campos de futebol, 
representou um investimento de 504 mil euros. A obra 
ficou conclulda graças à participaçâo de fundos 
comunitârios do PRODESA, programa operacional 
açoriano. O municlpio anunciou a construçâo doutra 
estrutura semelhante na freguesia da Conceiçâo na 
Horta, mais concretamente no Estâdio da Alagoa do 
Rayai Sport Clube. 

Boavista da Ribeirinha Esmtopor: 
comemorou o 16.*^ 
Aniversârio! 

o Boavista Clube da Ribeirinha da 
ilha Terceira, celebrou no passado dia 
25 de Abril, a passagem do seu 16“ ano. 
Entre as manisfestaçôes programadas, 
salienta-se a missa por aima dos socios 
falecidos, a que se seguiu um tomeio 
de juniores ‘C’ (iniciados) corn a presença das équipas 
do Boavista, Lusitânia e Belém, e também um jogo de 
veteranos entre o clube aniversariante e o S.C. 
Lusitânia. 

Ao inlcio da noite realizou-se a habituai sessâo 
solene, antecedida da apresentaçâo de cumprimentos 
pelas filarmonicas da freguesia e actuaçâo do grupo 
folclôrico local. Parabéns aos dirigentes, socios e 
adeptos do clube axadrezado da Terceira. 

Campeonato de Sâo Miguel 
A équipa do Mira Mar da Povoaçâo ao vencer fora 

na 22“ e ùltima jomada do Campeonato de Sâo Miguel, 
nas Capelas, batendo o Capelense por 3-2, sagrou-se 
Campeâo 2002/03 da ARPD sénior. Em segundo ficou 
o Aguia dos Arrifes, que sofreu uma.derrota em casa, 
frente ao Desportivo de Rabo de Peixe. Parabéns ao 
Mira Mar pela conquista do ceptro de campeâo 
micaelense. 

Final da Taça de Honra da AFPD 
Desp. Rabo de Peixe conquistou a 
Taça! 

Realizou-se no dia 25 de Abril, a final da Taça de 
Honra da ARPD, salndo vencedora a équipa do 
Desportivo de Rabo de Peixe, que derrotou o Âguia 
Desportivo dos Arrifes por 4-1. A final foi disputada 
no campo Mestre José Leste em Âgua de Pau. Em anos 
anteriores a final tinha lugar no Estâdio de Sâo Miguel. 
Mas como o Santa Clara utilizou-o no Domingo frente 
ao Setûbal, a ARPD decidiu alterar o local do jogo, 
medida que nâo calu muito bem no seio da direcçâo do 
Âguia. O présidente entendeu que a sua équipa estava 
em desvantagem devido ao piso sintético onde o Rabo 
de Peixe esta habituado e o Âguia nâo. Por isso o 
resultado final foi mesmo a favor do Rabo de Peixe. 
Achamos o resultado um tanto desnivelado para uma 
final. Séria, talvez, por causa do campo? Os pupilos 
de José Henriques levaram a taça e isto ninguém pode 
negar! 
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FLASHES DO DESPORTO 
FC Porto - Continua llder do 
Campeonato da Super-Liga corn 79 
pontos, seguido do SL Benfîca corn 
65 pontos e do Sporting CP corn 57. 
Sitnâo Sabrosa - Mantém o 
comando dos melhores artilheiros 
corn 17 golos marcados, seguido de 
Rary, do Beira-Mar e de Adriano do 
Nacional da Madeira, ambos corn 15 
golos. 
Lazlo Boloni - Treinador principal 
do Sporting, vai deixar este Clube no 
final da época. 
Fernando Santos - Vai ser treinador do Sporting CP 
na proxima época 
Taça de Portugal - RC Porto e Uniâo de Leiria vào 
disputar a Final da Taça no dia 15 de Junho, no Estâdio 
do Jamor, em Lisboa. Nas Meias-finais, o Uniâo de 
Leiria derrotou Paços de Ferreira por 2-0, enquanto o 
FC Porto eliminava o Naval 1.° de Maio por igual 
resultado. 
José Mota - Treinador do Paços de Ferreira, admite 
abandonar este Clube no final da temporada. 
Portugal - A Selecçâo Nacional Sub-17 venceu a da 
Dinamarca por 3-2 e a da Âustria por 1-0, na fase final 
do Campeonato da Europa desta categoria, 
qualificando-se para os quartos-de-final. Os jogos têm- 
se realizado nos distritos de Viseu e Vila Real (Trâs- 
os-Montes) 
Vitor Oliveira - Treinador principal do Gil Vicente, 
nâo vai continuar a exercer estas funçôes neste Clube 
na proxima época. 
Manchester United - A équipa da Inglaterra venceu 
o campeonato daquele pals, depois de uma grande 
recuperaçâo. Em segundo lugar classificou-se o Arsenal 
de Londres. Manchester United tem Carlos Queirôs 
corn treinador adjunto. 
Boavista - A équipa portuguesa perdeu por 0-1 nas 
Meias-Finais da Taça UEFA corn a équipa do Celtic de 
Glasgow, em jogo disputado no Estado do Bessa 
(Porto). No jogo da primeira mâo, os boavisteiros 
empataram 1-1 na Escocia. 
FC Porto - Vai disputar o Final da Taça UEFA contra 
os escoceses do Celtic de Glasgow no proximo dia 21 
de Maio, no Estâdio Ollmpico de Sevilha (Espanha). 
Nas Meias-Finais, a équipa portista, superou os 
italianos do Lazio (Roma) por 4-1 e 0-0, 
respectivamente. 
Manuel Cajuda - Treinador principal do Uniâo de 
Leiria, pôs o seu lugar à disposiçâo devido à crise 
financeira do Clube. 
WOSL - Vâo ter inlcio durante o mês de Maio os 
campeonatos distritais da Liga WOSL. Muitas sâo as 
équipas portuguesas a participarem e tentarem a melhor 
classifîcaçâo. Portugal Notîcias deseja o mâximo de 
sucesso a todos eles, nesta nova época. 
Jesualdo Ferreira - Ex-treinador do SL Benfica, é o 
novo responsâvel técnico do Sporting de Braga. 
José Camacho - Treinador principal do SL Benfica 
admite continuar ao serviço desta équipa, apesar dos 
tentadores convites de vârias équipas espanholas 
Litos - Defesa central e ex boavisteiro, hoje ao serviço 
do Mâlaga da Espanha, poderâ ser reforço do Sporting 
CP na proxima época. 
Ricardo - Guarda-redes do Boavista, admite deixar 
este Clube no final da temporada. 

London (Ontârio) 

Dasilm Mornes J ne. 
Custom Ëuilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 
50 Glenridge Cr. Phone: (519) 471 -8202 
London, ON N6G4W6 Fax:(519)850-1273 

Escrito por: 
Eduardo Neivo 

■ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

Cursos de Conduçâo para todas as idades 
Certificados para Seguros e Testes de Estrada 

Liçôes Privadas em carro automàtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

215 Wellington St., 
London, Ontario N6B 2L2 

Phone:(519)673-4360 
Fax: (519) 673-3880 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietârio 

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

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-61 85 
338 BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 

SEAt^WAY 
PLUMBING & HEATING 
CANALIZADOR PORTUGUES 

• RESIDENCIAL • COMERCiAL • INDUSTRIAL 

686-3967 
610 Newbold St., Unit 12 
London, Ontario N6E 2T6 

Certified tester of 
Backflow Preventers 

WIRSBO™ 
IN-FLOOR HEATINQ 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 
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Lembranças de Violas e Violeiros 
Em complemento a uma reportagem ilustrada de 

Andreia Fernandes, publicada no “Diario Insular” (9 
de Março/2003), àcerca do terceirense José Lobâo, 
artesào de instrumentos musicals, apraz-me registar as 
referências dedicadas à Fanulia Lobâo por José Alfredo 
Ferreira Almeida, e insertas no seu livro A Viola de 
Arame nos Açores, publicado em 1990. 

Na pagina 83, temos a foto de proprio José Lobâo, 
bem como a foto do pai. Manuel Augusto Lobâo, na 
pagina 176. Sens nomes encontram-se na lista dos 
violeiros da ilha Terceira (pagina 118), e pelo endereço 
indicado (pagina 182) fiquei a saber que José Lobâo é 
vizinho do meu bom amigo, José 
Macide, pois reside na Rua dos Canos 
Verdes. 

Como criteriosamente acentua a 
autora do livro, a arte de construir 
violas faz-se na Terceira apenas pelas 
màos de José Lobâo. Um ofîcio 
condenado à extinçào, se entretanto 
nâo surgir quem se interesse pelo 
trabalho que dâ mûsica à terra. O 
artesào continua enquanto puder e 
nâo pâra no tempo; vai evoluindo na 
sua arte, valorizando-a corn recur so 
a conhecimentos, tecnologias e 
melhores materiais”. 

José Lobâo, que presentemente 
conta 65 anos d’idade, mantém vivo 
O seu amor pela arte de construir instrumentos musicais 
desde os tempos da primâria quando, aos 10 anos, 
começou a trabalhar corn o pai que jâ se dedicava à 
mesma actividade. 

Considero bastante curioso o facto de nâo serem 
estranhos ao nosso Caspar Frutuoso os nomes de 
antigos tocadores de viola, os quais se encontram 
espalhados nas paginas do Livro IV das Saudades (Ed. 
do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1998), a saber: 

André Gago, que faleceu no dilûvio de Vila Franca, 
“estando jâ no estudo, aprendendo para clérigo, sendo 
muito mûsico, bom cantor e tangedor” (pâg. 55) 

Rui Martins, morador no lugar Rosto de Câo, “foi 
grande mûsico e tangedor de viola” (pâg. 70). Joâo 
Gonçalves, natural de Biscaia, que “por ser grande 
mûsico e tanger bem viola” ficou corn o apelido de 
Tangedor (pâg. 73). 

Porém, o episodio mais engraçado é-nos narrado 
na pâgina 219, onde se diz que o avô de Adâo da Silva, 
a quem tinha sido entregue “por repartiçâo a lomba 
chamada a Grota Grande”, acabou por vendê-la “por 

quatro cameiros e uma viola”. 
Destas ligeiras referências, 

colhidas na ilha de Sâo Miguel, é fâcil 
deduzir que jâ entâo a viola era um 
objecto precioso e os seus tocadores 
pessoas muito populares! 

O incansâvel jornalista- 
investigador e prolifico autor. Manuel 
Fereira, no seu livro “A Viola de Dois 
Coraçôes”, publicado em 1990, diz- 
nos que na Cronica de El-Rei D. 
Sebastiâo. atribuida a Frei Bemardo 
da Cruz, “regista-se que Domingos 
Madeira, mûsico da câmara do Rei, 
cantava à viola durante a travessia 
p’ra Africa, quebrando a monotonia 
das noites e entretendo o espirito e 

os ardores bélicos do aguerrido soberano”. 
E Manuel Ferreira prossegue: “O facto da enorme 

expansâo do popular instrumento, mesmo con todo o 
exagero dos nûmeros, estâ na perdurâvel tradiçâo de 
que teriam sido encontradas dez mil guitarras (as 
conhecidas violas de entâo) abandonadas pelos 
portugueses nos destroçados campos de Alcâcer-Quibir, 
como se a aventura africana de D. Sebastiâo nâo 
passasse duma fantasiosa e monumental serenata em 

Toca dor de Viola! 

A Lmgua Portuguesa na Diaspora 
Apesar dos cépticos por ignorância, é gigantesco o trabalho em prol da nossa Lmgua levado a efeito 
nas comunidades da emigraçâo espalhadas pelo planeta. 

Sâo milhares os que começam o dia de trabalho 
corn escrita, paginaçâo, impressâo e distribuiçâo de 
dezenas de jomais em lingua portuguesa no mundo da 
diâspora. Quase sempre corn énormes sacrificios 
econômicos, mas sempre corn aquela determinaçâo e 
vontade férrea de continuar a produzir em português. 
Tudo isto, sem um ûnico apoio fmanceiro de quem quer 
que seja, senâo o de companhias privadas que anunciam 
corn fins de cativar a minoria étnica. Vem isto a 
propôsito da diferença entre os jomais de câ e os de lâ, 
na ârea dos famigerados subsidios e apoios. E tanto 
faz o nome que damos, desde que apareça o dinheiro. 

Li hâ tempos um pequeno anûncio publicado no 
Suplemento Desportivo do nosso decano “Açoriano 
Oriental”, corn os subsidios recebidos e dizia assim: 
Apoio à Comunicaçâo Social No ano de 2000 a revista 
“Açores” recebeu ao abrigo do Decreto de Lei Reg. 
24/89/A o seguinte: Subsidios de papel, porte e 
transporte: 3.530.958$00”. Na mesma pâgina lia-se 
outro anûncio publicado no mesmo teor, mas corn a 
quantia de 11.436.444$00, referente ao jornal 
“Açoriano Oriental”. A soma dos dois dâ um total de 
14.967.402S00, quase quinze mil contos, ou seja, 
aprox. $70 mil dolares US ou $105 mil dôlares Can. 

E porquê estes nûmeros e câmbios? Hâ um bon 
nûmero de jomais na diâspora portuguesa. Existem no 
Canadâ 32 jomais em lingua portuguesa, entre 
semanârios, quinzenârios e mensârios, e nos EUA, 47 
corn as mesmas caracteristicas. Nâo vou falar nos 
inûmeros programas de râdio e televisâo, mas apenas 
na comunicaçâo social escrita. Nunca nenhum destes 
recebeu subsidio algum. Nem um chavo. E nâo quero 
de forma alguma pôr em causa o apoio em si mesmo, 
embora estranhe os governos subsidiarem a 
comunicaçâo social! Mas se hâ uma razâo de o fazer, e 
esse séria outro argumento, porque nâo recebem todos: 
os de câ e os de lâl A velha histôria: uns sâo filhos da 
mâe (pâtria), os outros sâo filhos da pâtria-madrasta. 

Adoro a hipocrisia dos politicos portugueses 
(regionais incluidos) ao visitarem terras americanas, 
canadianas, africanas... e, no meio de jantaradas sem 
fim, nos salôes e clubes comunitârios botam palavra 
em discursos baptizados corn uisque, dizendo coisas 

como “...vocês sâo tâo portugueses como os de lâ” e 
“vocês perpetuam Portugal além fronteiras” e outras 
aldrabices estudadas durante a viagem. 

Todas as conquistas feitas pelos émigrantes, em 
relaçâo aos seus direitos na mâe-madrasta (Portugal e 
arredores), foram sempre conseguidas através da sua 
propria luta e sempre corn atraso em relaçâo aos 
cidadâos residentes em Portugal. Tais conquistas nâo 
passam de direitos fundamentais, cuja inexistência 
implicaria o pôr em causa o estado de Direito que se 
côngratula ser Portugal. 

O apoio à comunicaçâo social em português fora 
do pais serâ jurisdiçâo dos responsâveis implicados na 
salvaguarda da Lingua Portuguesa no Mundo. A 
dialéctica é bonita mas as obras sâo pobres. A ûnica 
esmola que chegaram a fazerfoi a da assinatura anual 
de um periodico nacional à escolha dos interessados, e 
esta jâ foi cancelada. 

Impossivel se toma pensar em publicar um jomal 
a nivel nacional num pais como o Canadâ, cuja 
dimensâo geogrâfica é 117 vezes maior que o 
rectângulo ibérico e ilhas! Sô comunidades corn uma 
densidade demogrâfica intensa conseguem manter 
jomais prôprios, equanto as pequenas continuam 
isoladas ou lutando contra assimilaçôes inevitâveis. 

Gostaria de perguntar à Directora Regional das 
Comunidades, ela propria jomalista, ao secretârio das 
Comunidades, ou aos deputados pela emigraçâo fora e 
dentro da Europa: Que fazem sentados todo o dia na 
Assembleia da Repûblica? Que debatem eles? Para que 
servem? Quem representam? 

Corn o salârio dos ditos deputados da emigraçâo e 
de outros departamentos ligados (apenas no nome) à 
emigraçâo, subsidiava-se, sendo distribuindo pelos 
herôis da Lingua Portuguesa no Mundo, salvando-os 
assim da condenâvel penûria a que estâo votados os 
que teimam escrever em Português na diâspora. 

De contrârio, Fernando Pessoa vai apagar o seu 
verso: “A minha pâtria, é a Lingua Portuguesa” e no 
seu lugar escrever: «A minha desdita, é a Lingua 
Portuguesa». 

Abrantes Reis - Membro da Comissâo PoUtica do PDA 
Açoriano Oriental 

noite de luar”. PQR 

Num exemplar que eu FERREIRA MORENO 
tenho de As Crônicas de Femâo 
Lopes, seleccionadas e 
transpostas em português 
moderno por Antonio José 
Saraiva, numa ediçâo da 
Portugâlia Editera li a seguinte 
narrativa (pâgs. 38-39) que 
sucintamente passo a 
transcrever. 

Trata-se de Afonso 
Madeira, escudeiro predilecto de El-Rei D. Pedro, que 
tocava e cantava, mas enamorou-se duma mulher 
casada, “briosa e louçâ, muito elegante e de graciosas 
prendas”. E como quer que El-Rei muito amasse o 
escudeiro, mais do que se deve aqui dizer (nas palavras 
do proprio Femâo Lopes), D. Pedro obliterou toda a 
benquerência e mandou cortar-lhe aqueles membros 
que os homens em maior apreço têm. 

Embora lhe tivessem aplicado uns curativos nas 
feridas, o pobre escudeiro engrossou nas pemas e no 
corpo, tendo vivido alguns anos corn o rosto engelhado 
e sem barba. Depois morreu da sua morte natural! 

O tocador da viola 
Vai a tocar descuidado; 
Ninguém o deve estranhar, 
Porque tem a rosa ao lado. 

Senhor mestre da viola, 
Diga-me se quer ou nâo 
Que eu cante uma cantiga 
Ao toque da sua mâo. 

O tocador da viola 
Toca corn grande primor; 
Por isso muito lhe quero: 
É 0 meu primeiro amor. 

O tocador da viola 
Bem merece uma gravata; 
Hei-de mandâ-la fazer 
Do rabo da minha gata. 

Senhor mestre da viola, 
Aqui cheira a violetas; 
Serâ de uns olhos azuis, 
Por trâs de cravelhas prêtas. 

Quando vou p’ra minha casa, 
E a mulher nâo tem p’rà ceia, 
Pego na minha viola: 
Jâ minha casa estâ cheia. 

Oakland, California 

CIÊWCIA 
O Maior Observatorio Astronômico 

A empresa Observatorio Europeu do Sul (ESO) e 
o governo chileno assinaram um acordo visando a 
construçâo do maior observatorio astronômico do 
mundo, o quai poderâ começar a operar em 2006. 

Corn um radiotelescôpio encarado como uma 
verdadeira mâquina do tempo pela sua capacidade de 
analisar as ondas radiomagnéticas que alcançam a Terra 
depois de terem viajado milhares de milhôes de anos 
através do espaço, serâ constmido em 2003 no deserto 
de Atacama ao norte do Chile. Inclui a instalaçâo de 
64 antenas (12 metros de diâmetro) e vârios centros 
astronômicos da Europa e EUA vâo investir 552 
milhôes de euros. 

O radiotelescôpio serâ construido no planalto de 
Chanantor, de 27 mil hectares, a cinco mil metros de 
altitude, na regiâo de Antofagasta, 1.400 quilômetros 
ao norte de Santiago e quase na fronteira corn a Bolivia. 
As 64 antenas môveis vâo estar separadas entre si até 
uma distância de 10 Kms em alguns casos, e vâo 
observar a mesma fonte astronômica em simultâneo. 

O novo modelo Atacama Large Milimiter Array 
ou ALMA vai operar em comprimentos de onda 
milimétrica e submilimétrica, sendo capaz de estudar 
o Universo nas distintas etapas de evoluçâo, desde o 
eco causado pelo “Big Bang” hâ mais de 14 mil milhôes 
de anos até os acontecimentos recentes nas nossa 
vizinhança côsmica. 

Os radiotelescôpios, contrariamente aos modelos 
ôpticos normals, sâo capazes de analisar zonas do 
espaço nas quais o gâs das estrelas, misturado corn pô 
côsmico, absorve a luz e impede a observaçâo no 
espectro vislvel necessârio ao olho humano. Corn o 
Atacama-ALMA serâ possivel atravessar as nuvens de 
pô e estudar a formaçâo das estrelas, dos buracos 
negros, a evoluçâo das galâxias e até as moléculas 
prebiôticas, a quimica do carbono no espaço que pode 
permitir compreender como começou a vida. 

Também vai permitir a fotografia instantânea de 
alta precisâo, como se se pudesse 1er o valor de uma 
pequena moeda a mais de 120 Kms de distância e 
determinar cada um dos seus detalhes. 

O représentante do Observatôrio Europeu do Sul 
no Chile, Luis Hofstadt, comentou que se espera que o 
Atacama-ALMA esteja a funcionar a partir de 2010, 
embora algumas das suas instalaçôes possam estar jâ 
disponiveis em 2006. 
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ECOS PA SOCIEDADE 
Bodas de Prata 
Antonio e Josefina 
Azevedo festejaram 25 
anos de amor matri- 
monial no Imperio 
Banquet Hall. Seus 
filhos Sérgio, Flâvio e 
Joana, netinho Ethan e 
sua mâe Ashley enviam 
votos de muita felici- 
dade aos queridos pais 
e avôs. 

Sweet Sixteen 
Melanie Alves fréquenta o 
10.° ano no Regina Mundi e 
aspira a ser professora no 
futuro. Seus pais, irmao, 
padrinhos e demais familia 
desejam-lhe as melhores 
felicidades. We’re very proud 
of you! 

Cristina & Paolo 
Carlos and Olga Louro 
proudly announce the 
forthcoming marriage of 
their daughter, Cristina, 
to Paolo DiCola, the son 
ofGiuliano & Jean, to be 
held in London at St. 
Peter’s Basilica on August 
your new life together! 

16, 2003. Best wishes in 

Nicole Renee 
Filha de Rui e Paula 
Medeiros recebeu as aguas 
do baptismo no Dia de 
Pâscoa na Igreja de Santa 
Cruz de London. Foram 
padrinhos seus tios, Joe e 
Sandy Viveiros. 

Feliz Aniversario 
Votos de muita saude e 
felicidade para Maria 
Margarida da Silva Garcia, 
residente nas Ribeiras, 
Caminho de Cima (Pico) da 
parte dos seus familiares de 
Oakville, London e Harrow 
no Canada. Que Deus te dê 
muitos anos de vida para desfrutar com os tens! 

Deanna Tennant 
On your 18th Birthday, May 
10th, Love and Best Wishes 
from sister Sara, cousins Joey 
and Joshua and from the rest of 
your family. Many returns of 
the day with Lots of 
Happiness! 

Nicole, Amber & Nicholas 

Foto de très botôes em flor na arvore familiar quando 
passaram umas horas com os babados avos, José e 
Mercês Viveiros de London, que nâo se cansam de 
agradecer a Deus vendo todos très cheios de vida e saude. 

40."'Aniversario de Boda 

Joâo & Irene Morais de London celebraram em Abril 
o aniversario do seu enlace matrimonial que teve 
lugar em Cortiçeiro de Cima (Mira). Parabéns da 
parte de seus filhos, netos, familiares e amigos! 

Seis Netos 

Michael, Cassandra, Lassandra, Jordan, Filipe e Vic 
fizeram uma festa aos queridos avos para Ihes mostrar 
o seu amor e carinho sem fim. Muito obrigado avô Joâo 
e vovo Irene! 

“VOCATION TO SERVICE” 
By Rev Brian Klooster 

The 40*'’ World Day of 
Prayer for Vocations will be 
celebrated this year on May 
11. Pope John Paul II has cho- 
sen the theme “Vocation to 
Service ’’. 

As the Pope states: The 
theme of this message invites 
us to return to the roots of the 
Christian vocation, to the 
story of the first person called 
by the Father, his Son Jesus. He is the servant of the 
Father, foretold by the prophets as the one whom the 
Father has chosen and formedfrom his mother’s womb 
(Is 49, 1-6), the beloved whom the Father upholds and 
in whom he is well pleased (Is 42, 1-9), in whom he has 
placed his spirit and to whom he has transmitted his 
power (Is 49, 5), and as the one whom he will exalt (Is 
52, 13-53,12). 

The inspired text gives an essentially positive con- 
notation to the term servant, which is evident immedi- 
ately. In today’s culture, the person who serves is con- 
sidered inferior; but in sacred history the servant is 
the one called by God to carry out a particular action 
of salvation and redemption. The servant knows that 
he has received all he has and is. As a result, he also 
feels called to place what he has received at the ser- 
vice of others. 

In the Bible, service is always linked to a specific 
call that comes from God. For this reason, it repre- 
sents the greatest fulfillment of the dignity of the crea- 
ture, as well as that which invokes the creatures ’ mys- 
terious, transcendent dimension. This was the case in 
the life of Jesus, too, the faithful Servant who was called 
to carry out the universal work of redemption. 

Each of us is called to serve one another as Christ 
served. We are invited to reach out especially to those 
who are often alienated within our society. 

As Director of Vocations for the Diocese of Lon- 
don, I invite everyone to reflect on their vocation, if it 
be priest, religious, married or single - each of us, be- 
cause of our Baptism, are called to be Christ for one 
another. If there are women and men who are discern- 
ing a call to the priesthood or religious life, I encour- 
age you to invite them to contact me directly by phone 
or email, or connect with someone who can help them 
discern. 

It is very important for each of us to encourage 
people to reflect on God’s call in their lives. Please 
pray for all vocations and, in a special way, for all 
women and men who continue to reflect on God’s call 
in their lives. 

Ministry to Priests & Vocations-Diocese of London 
1070 Waterloo Street. London, Ontario N6A 3Y2 

Tel: 519-433-0658 ext 247. Fax: 519-433-0011 
email: bklooster@rcec.london.on.ca 

«UlïRWtKS UtA«a. 

HORAS DE VISITA 
das 8:00 am às 8:00 p.m. 
ESCRITÔRIO ABERTO 
Seaundas - Sextas 
8:00 am - 5:00 pm 
Sabados 
8:30 am - 3:00 pm 
Domingos 
Meio-dia - 3:00 pm 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

CONTACTE-NOS • FALAMOS PORTUGUÊS 

Para informaçôes sobre as vantagens 
de urn Tûmulo no Mausoléu e sobre 

as facilidades de pagamento sem juros contacte: 

ST. PETER'S CEMETERY 
806 Victoria St., London, ON • N5Y 4E1 

Tel. (519) 451-9120 
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Ventes e Tempestades 
Quern semeia ventos, colhe tempestades. Esta 

sabedoria popular aplica-se que nem uma luva aos 
Estados Unidos da América. Entre amores e odios o 
seu Império mundial procura impor-se em todo o mundo 
e a sua ideia parece triunfar. Desde a Levis à Coca Cola, 
desde o Schwarzenager ao Big Mac... Ser o primeiro 
tende a dar uma importância que os de fora criticam e 
invejam e pode criar uma atitude sobranceira, arrogante. 

Ser o primeiro pais do mundo, embora vestido de 
democracia, é perigoso demais para quem cobre a pele. 
Os atentados de 11 de Setembro sào os odios que os 
amores nâo conseguem apagar. É que amar a Julia 
Roberts sem odiar a pena de morte, ou amar a liberdade 
que o povo americano vénéra sem odiar a cegueira dos 
interesses econômicos do mesmo povo sào sentimentos 
opostos que levam tal Império a ser amado e a ser 

odiado. 

Principalmente quando o présidente do pals mais 
poluidor do mundo nâo dâ continuidade à decisâo do 
seu antecessor que ratificara o acordo de Kyoto para 
reduzir a emissào de gases na atmosfera. Um Império 
pode-se dar ao luxo destes devaneios, em prol dos seus 
interesses econômicos, do seu modus vivendi. Mesmo 
que a mâe natureza continue a esgotar-se de cansaço e 
de recursos. E a poh'tica do interesse americano 
disfarçada tantas vezes de altrulsmo. 

O arcebispo da Florida referiu numa carta a George 
W Bush: Somos alvo dos terroristas parque na maior 
parte do mundo o nosso governo defendeu a ditadura, 
a escravidâo e a exploraçâo humana. Somos alvo dos 
terroristas parque somos odiados. E somos odiados 
parque o nosso governo fez coisas odiosas. Em quantos 
paises agentes do nosso governo depuseram lîderes 
eleitos pelos seus povos, substituindo-os por militares 
ditadores, marionetes desejosas de vender o seu 
prôprio povo a corporaçôes americanas 
multinacionais ? 

Duro de roer, mas o osso é verdadeiro, ou melhor 
muitos ossos ficaram para contar a histôria e ficaram 
em palses como o Vietname, a Somalia, Timor-Leste, 
Chile, etc. Verdade é que os interesses nem sempre 
foram altrulstas ainda que a Europa tenha muito a 
agradecer pela intervençâo decisiva da América nas 
duas guerras mundiais. 

A realidade, é que no piano dos relacionamentos 
pessoais os americanos até sào pessoas intéressantes. 
Nas forças de paz na Bosnia as tropas mais amadas 
pelas populaçôes eram a americana e a portuguesa. 
Complicado perceber esta relaçâo de amor e ôdio. Um 
pouco à semelhança do que os de fora pensam dos 
portugueses quando câ vêm ao nosso jardim e 
reconhecem a nossa simpatia e hospitalidade. Mas este 
ceriârio interrompe-se quando os estrangeiros chegam 
às estradas e al os portugueses vestem outra pele, 
passam para outro pals, corn as suas armas mortiferas. 

E dificil ser Império e ter que aceitar tudo o que 
outros, sendo inferiores, pretendem impor. Caso do 
Tribunal Penal Internacional que pretende investigar e 

Por Orlando Pedro Esteves 

julgar individuos por crimes contra a humanidade e 
crimes de guerra. Claro que a América recusa-se a 
ratificar o tratado de Roma, como o protocolo de Kyoto. 
E tudo uma questâo de poluiçâo, de crimes de varia 
ordem. A questâo justiça é irrelevante se os interesses 
dos americanos sào lesados no processo. 

Se olhamos para os ataques americanos, vêem-se 
atitudes atentatôrias para quem se apregoa de “justo, 
consciencioso e libertador”. Disparar um missil sobre 
uma zona residencial porque suspeitava-se que Saddam 
estaria a jantar num restaurante, é prôprio de um regime 
sanguinârio, “terrorismo de Estado”. Mesmo que 
estivesse là o Saddam os inocentes nâo mereciam ter 
sido poupados no processo? Esta cegueira torna os 
militares americanos em forças sanguinârias. 

Quase no mesmo dia via-se um documentârio na 
RTP2 sobre os U-Boat nazis na Segunda Guerra 
Mundial, que atacaram as frotas navais americanas, 
civis e militares. Um comandante alemâo de um dos 
submarinos relatou um intéressante episôdio passado 
ao largo da costa da Flôrida. Estava um petroleiro 
ancorado e o comandante antes de disparar os torpédos 
decidiu colocar-se entre o navio e a costa para nâo 
atingir civis corn torpédos que falham o alvo e evitar 
os tais “danos colaterais”. O episôdio foi corroborado 
por americanos que testemunharam o ataque e viram a 
silhueta do submarino emergido enquanto o petroleiro 
ardia. Tal atitude vinha de um suposto “nazi 
sanguinârio”, segundo a propaganda americana. 
Embora muitos nazis foram sanguinârios, este 
comandante deu um bom exemple aos générais 
americanos na Segunda Guerra do Golfo que parecem 
estar mais à margem das preocupaçôes dos “danos 
colaterais” do que o que apregoam. 

Bush esta longe de ser salvo pelo seu poderoso 
exército, de ser criticado pela histôria como um 
prepotente e pegando nas palavras de Ricardo Gondim, 
escritor brasileiro, “Bush, o evangélico, nâo terâ o 
louvor da histôria.” 

Por outro lado, séria bom que Bush percebesse 
realmente o evangelho e o guardasse no coraçâo, porque 
dizer aos familiares dos soldados mortes em combate, 
que estâo no céu apenas porque lutaram por uma causa 
justa, esta arriscadamente na mesma senda da teologia 
apregoada pelos fundamentalistas ao assegurar que os 
mârtires islâmicos suicidas têm acesso directe a Alâ, e 
têm 70 virgens à sua espera. 

Fernando Pessoa foi um visionârio quando no seu 
poema “Quinte Império” desejou para Portugal esse 
estatuto impossivel e perguntou: “Quem vem viver a 
yerdade. Que morreu D. Sebastiào?”. “E assim, 
passades os quatre Tempos do ser que sonhou, a terra 
sera teatro do dia claro, que no âtrio da erma noite 
começou.” 

E se a Europa é o prôximo Império como muitos 
sugerem, mal podia adivinhar Pessoa que Portugal 
eventualmente ia ter parte no processo, quanto mais 
nâo seja para apanharmos as canas depois da festa. 

A Guerra no Iraque 
A Guerra do Iraque nâo acabou e nâo acabarâ 

nunca, porque o ôdio que ela gerou é forte demais para 
ser apaziguado. Aquele povo nunca agradecerâ a 
liberdade que lhe foi oferecida, assim de mâo beijada. 
Podem os americanos ficar certes que agora o ôdio é 
muito mais acentuado, mesmo que comida, 
medicamentos e cobertores venham a cair do céu para 
suavisar a vida 
daquela pobre gente. 

Foi a guerra que 
mais desuniu a 
humanidade. Vamos 
esperar ainda para ver 
os resultados, mas 
pressinto que nâo 
vamos esperar muito 
tempo... 

Adeus Uniào 
Europeia, adeus 
Tratados de palses 
diverses! O Iraque 
jamais perdoarâ os 
prejuizos, as perdas 
de vidas e os 
mutilados. O regime 
politico vai mudar e o 
ditador nâo voltarâ 
para o poleiro, mas o 
ôdio ira ser visivel e 
aparecer onde se nâo 
espera. E nâo vâo ser 
sô os americanos e 
ingleses. Os efeitos 
nefastos ver-se-âo 
onde haja ajunta- 
mentos. A rede é 
grande e poderosa e 
eles também sâo 
inteligentes! Pobre humanidade! Este é o fim da 
macacada! 

E pena a falta de harmonia entre os povos! Que 
bom séria se o mundo se conhecesse, se os jovens de 
agora e os de sempre se apercebessem daquela parte 
do globo de tâo ancestral histôria, de tanta morte e tanta 
vida; a terra de Abraào e dos seus sucessores, vindos 
de Ur, na Caldeia. A Histôria antiga esta cheia de 
episôdios que transcorreram nas paragens da chamada 
Mesopotâmia. 

Na Primeira Grande Guerra os turcos imperiais 
perderam a favor dos europeus o Oriente Médio, que 
deu lugar a um mosaico de naçôes como o Iraque e os 
seus vizinhos. 

Depois apareceu a fobia do ouro negro! Por isso 
hoje nâo faltam palses que queiram reconstruir as 
cidades iraquianas? Ai, se nâo fosse o ouro preto! 

Séria muito melhor o mundo, agora que hâ tanta 
coisa boa para se poder ter um vida feliz, se nâo fora a 
ambiçâo e a vil cobiça! 

Regina T. Calado, 
Vancouver - BC 

NA PRIMEIRA COMUNHAO, CRISMA, CASAMENTOS, etc. 
VISTA O SEU FILHO COM UM FATO SELECp E PERFEITO! ^ 

TAMANHOS 4 - 20, e TAMBÉM “HUSKIES” ^ 
PRESTIGIADAS MARCAS COMO “CHRISTIAN DIOR” & “PERRY ELLIS 

(DESDE 1934) 

SEM CONCORRENCIA NO SERVIÇO, ESTILO, SELECÇAO E PREÇO! 

CHERRYHILL VILLAGE MALL 

(519)672-9398 
667 DUNDAS STREET 

(519) 432-5596 VISITE-NOS 
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STRATHROY WINDSOR 

Kristyn Arruda Eleita Miss Teen PCC/2003 
A sala do Clube Português de Strathroy foi o palco 

onde um forte numéro de pûblico assistiu à eleiçâo da 
Miss Teen PCC, iniciativa que, apos très anos de 
silêncio, foi levada a efeito pela Direcçâo actual do 
Clube em colaboraçâo corn um grupo de voluntaries 
que incluiu: Helena Pereira e Filoména Costa, 
apresentadoras do show, e que corn Pamela Picanço e 
Carlen Costa, também participaram nos ensaios do 
grupo de jovens; Jaclyn Costa e Herb Regalo que 
prepararam o magniTico cenârio corn o cais do porto 
de Halifax onde hâ 50 anos chegaram os pioneiros 
portugueses da emigraçâo e um pano ao fundo de mar 
bravio; os jovens videôgrafos Jaclyn Costa e Rob 
Pereira que usaram a tecnologia mais modema na 
apresentaçâo simultânea em video que acompanhou o 
desfile de talento das concorrentes; e as coordenadoras, 
Eduarda Couto e Brenda Lee Carreiro. De lamentar o 
facto por muitos apontado de a maioria da Direcçâo 
brilhar pela sua ausência, deixando o recado na 
responsabilidade exclusiva do Vice-Presidente e 
Tesoureiro, Charlie Milhomens. 

Na flor dos verdes anos, concorriam ao titulo: 
Kristyn Arruda, Amanda Picanço, Stephanie Puim, 
Nina Ramalho, Michelle Salvador, Amanda dos 
Santos, e Joanne Xavier, corn idades entre os 13 e 15 
anos. Todas mostraram doses formidâveis de talento, 
tocando instrumentos musicals, ou cantando complay- 
back, desfilaram em tajes regionais do Minho, Madeira, 
Sâo Miguel, etc., e por ultimo na sublime elegância do 
vestido de gala que realçava a beleza escultural de seus 
corpos jovens. O voto das concorrentes deu a fita de 
Miss Simpatia à joven Joanne Xavier. 

CLUBE PORTUGUES DE STRATHROY 
RO. Box 154, 375 York St., Strathroy, Ont. N7G 3J2 

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

Charlie Milhomens • (519) 245-9552 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. 
Specializing in 

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

Chef: Tony & Rosa Silva 

(519) 680-2332 
7^ ' 3 Glenroy Rd., Units #2 & #3, London, ON N5Z 4H2 

Fully Licenceit 
L.C.B.O. 

Groean 
Ff RD ^ LINCOLN 

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

AL FERREIRA 

Sales Rep. 

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

LONDON 

CO. LTD 

’ up TO QVN 

1-800-391-6036 
Tel.(519) 455-0704 
Fax (519) 455-0720 

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

^ifi^ HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

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

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

LEAMINGTON 
CLUBE PORTUGUES DE LEAMINGTON 

217 Talbot St. West, Leamington, Ont. N8H 1N8 
Tel.: (519) 326-5561 • Fax. (519) 326-1466 

ACTIVIDADES COMUNITÂRIAS 
Dia 25 de Maio - Festa do Santo Cristo. 
Dias 7 e 8 de Junho - Festas do E. Santo. 

AGRADECIMENTO 
A Famflia Moniz: 
Carlos, sua esposa 
Shauna, e filhos, sen 
irmao Joe, e seus pais, 
Isaura e José assim como 
os organi-zadores da 
Campanha desejam por 
este meio agradecer ao 
povo de Leamington e 
area, e a todos os que 
deram o seu tempo ou 
donativos para ajudar 
nesta causa, um 
SINCERO MUITO 
OBRIGADO! Foram 
angariados $48.000 
dolares . 

Carlos Moniz e sua mulher 
ladeados por seu irmao Joe, e 

o Présidente do Clube 
Norberto Fortuna 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

vtrKmmrmtfmwÆmk 

Preparados no grelhador a lenha da sala de jantar 

475TECUMSEH RD„ EAST icArs\ sc A cc'.ci 
WINDSOR.ON N8X4W5 TEL. (519) 254-5538 

Escrito por: 

Daniel Lapas 
O Juri apos somar o total de pontos assinados a 

cada uma das sete concorrentes, entregou o resultado 
às apresentadoras 

Miss Teen PCC - Kristyn Arruda 
1“Dama de Honor-Amanda dos Santos 

2“ Dama de Honor - Joanna Xavier 
Monica Cruz, Miss Teen PCC/2000, a jovem que 

reinou mais anos na historia do PCC, depositou a coroa 
sobre a cabeça da nova Rainha, apos proferir um 
éloquente discurso em português e inglês. 

Nos intervalos actuaram com mérito os valores 
comunitarios Nancy Tomas e Carla Couto, cantando 
com musica play-back, e o conjunto Além-Mar, o 
encarregado do som, que passou a reinar pelo resto da 
noite, servindo o melhor do seu repertorio para o povo 
dançar. 

Agradecemos o convite e damos os parabéns à 
comunidade de Strathroy que neste espectâculo mostrou 
nâo so os grandes valores da sua juventude feminina, 
como ainda a sua capacidade para levar a efeito um 
show de tanta envergadura com muito profissionalismo 
e competência. 

A. Seara 

Sabores Portugueses 
Para os que apreciam os prazeres 

da mesa, o Centro Cultural e 
Recreativo Português da area tern 
realizado nas suas instalaçôes um 
convivio mensal destinado às 
famflias e amigos da comunidade e a 
todos os que apreciam a gastronomia 
de qualidade num ambiente 
requintado. Sabores Portugueses... 
como quis chamar ! ! ! 

Sala interior com conforto envolvente, fruto de uma 
simbiose perfeita entre o tom claro das paredes 
recheadas de memorias, que proporcionam uma 
sensaçâo de bem-estar que permanece. 

F cada mês, uma ementa diferente, inspirada na 
cozinha tradicional portuguesa, com pratos de came e 
peixe de feitura diversa. Mas nâo pense que isto é tudo! 
D. Lûcia Pires e seus colaboradores na cozinha que 
sâo duma extrema simpatia, têm ainda para lhe oferecer 
no fim da refeiçâo uma sobremesa farta e o espresso, 
complemento directo da gramâtica social portuguesa. 

A acompanhar tudo isto, um bom vinho, corn 
destaque para os das principals regiôes vitivinicolas 
de Portugal. Por isso, caro leitor, prove sem demora 
esta delicia! Seja bem-vindo a uma casa portuguesa. 
Concerteza! 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

1457 Drouillard Rd., Windsor, Ont. N8Y 2R8 
Tel. e Fax.: (519) 944-8330 

Para Banquetes chame: Lûcia Pires: Tel. 972-3835 

ACTIVIDADES COMUNITÂRIAS 
EM MAIO 

Dia 25, 16H00 - Convivio Avos, Pais & Filhos 
para transmitir a nossa cultura às futuras geraçôes. 
Refrescos e doces. FNTRADA GRÂTIS! 
Dia 31 - BBQ de Sardinhas e Galinha. 

CASA DO ESPIRITO SANTO DE WINDSOR 
848 South Pacific Ave. Windsor, ON N8X 2X2 

Tel. (519) 250-9200 
Para marcaçôes de banquetes contacte: 
Fâtima Ponciano: Tel: (519) 948-5819 

DIA DA FLORESTA 
Pensar globalmente e agir localmente! 

Cedar Creek & Regional Conservation of Essex 
com os estudantes da Escola Secundaria L’Essor, 
plantaram mais de cem arvores para comemorar o Dia 
da Floresta na area. Tratava-se de uma Eco-Aula na 
qual se instilava a aplicaçào de conceitos e ideias da 
educaçâo sobre o meio-ambiente. 

Naquele dia, este tema fez parte da vida escolar, 
proporcionando mais um pretexto para uma tomada de 
consciência no mundo jovem. Ficou vincado na mente 
dos estudantes que a soma de boas atitudes individuals 
pode melhorar o ambiente global. 

Nogueiras e Carvalhos foram as arvores que os 
estudantes plantaram . Tudo faz parte de um projecto 
para enriquecer a floresta jâ existente no Essex, assim 
como protéger e fomentar a migraçào e habitat da fauna 
local, sensibilizando a juventude na defesa do meio- 
ambiente contra as ameaças que pairan constantemente 
sobre as florestas, pulmâo da Terra. 

Nos ultimos anos com a intensificaçâo da chuva 
acida, provocada por fumos e detritos que cada dia a 
industria manda para o ar às toneladas, temos assistido 
a uma progressiva desflorestaçâo na area dos Grandes 
Lagos onde esta concentrada a industria pesada do 
Canada e dos EUA, e também noutras partes do Globo. 

O problema pode tomar-se mais sério no futuro, 
porque Présidente dos EUA, George W. Bush, nâo quis 
assinar o Protocolo de Quioto que pretende por travâo 
no processo de desflorestaçâo. 

Além de plantar uma centena de arvores, o lema 
do Dia da Floresta era: Protéger a nossa amiga, a 
Ârvore! Foi uma boa maneira de consciencializar os 
jovens para o problema, divulgando os principios do 
meio-ambiente e captando a atençâo de toda a 
comunidade da area. 

Amigo leitor, siga o bom exemplo! Va la fora e 
plante uma ârvore hoje mesmo! 

Windsor (Ontario) 
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NÜCLEO DO For Eduardo neiva 

FC PORTO EM CONVmO 
Este Nucleo de London levou a efeito o sen 

Convivio no dia 26 de Abril com a presença de vârios 
dignitârios représentantes da vida politica e fmanceira 
local e nâo s6. Foi um convivio alegre que reuniu à 
volta de 200 pessoas, sendo abrilhantado pelo grupo 
“Os Panteras”, vindo de Toronto, e corn apresentaçâo 
a cargo de A. Seara, director do PN. 

O Présidente do Nûcleo, Tony Costa, ao centro, ladeado por 
Laurentino Esteves e José Manuel Medeiros da Lista A. 

O bom momento que a équipa do FC Porto 
atravessa tanto a nivel nacional como europeu (Taça 
UEFA), fez corn que os sorrisos fossem alargados e o 
publico mostrasse uma disposiçâo mais optimista, bem 
patente naquela noite. 

A nivel local, a équipa do Nûcleo reforçou-se bem 
segundo disseram os directores que confiam ter uma 
excelente época na Premier da Liga WOSL. 

Tony Costa, Présidente do Nûcleo, agradeceu a 
presença dos: patrocinadores, convidados e pûblico em 
gérai, especialmente a de Laurentino Esteves que 
recentemente venceu as eleiçôes para o Conselho das 
Comunidades Portuguesas como lider da Lista A, corn 
muitos votos obtidos nesta comunidade. Tony disse que 
o Nûcleo précisa ser mais conhecido e que este convivio 
sera bom para o Nûcleo do FC Porto em termos de 
patrocinio e angariaçâo de fundos para a nova época 
de futebol 

Entre os oradores da noite, Laurentino Esteves 
agradeceu a contribuiçâo dos eleitores de London que 
compareceram na mesa de voto, e referiu que tudo fara 
por representâ-los ao melhor nivel. Concluiu afirmando 
que os anseios politicos da comunidade de London 
serâo motivo de especial atençâo pela confiança que 
nele depositaram. 

A Festa continuou até às tantas corn alegria, bom 
ambiente, e excelente diposiçào. 

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, Proprietarios 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

MARIO AVEIRO 
President 

“Industrial Contractors to the World... ” 

AVEIRO CONSTRUCTORS LIMITED 
R.R. #2, Dorchester 
Ontario, Canada TEL: (519) 268-8231 
N0L1G5 FAX: (519) 268-7354 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON  

Desde Pre-Primâria a 0,A,C, 
Todos os Sàbados 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 (apos as 6h00 da tarde) 

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

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

V. 

■N 

COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

y 

LONDON 
Campeonato da Liga WOSL 
L Portuguese, 1 - L. Marconi, 0 

Por Eduardo Neiva 
O jogo inaugural do campeonato entre as duas 

equipas rivais nâo foi o melhor para se testarem os dois 
conjuntos, mas mesmo assim manteve os muitos 
espectadores atentos do princio até ao fim do jogo, 
devido a incerteza do resultado. 

O LP tomou conta das operaçôes e dominou o 
meio-campo, fazendo boas jogadas e criando boas 
oportunidades de golo, mas os avançados estavam 
lentos e corn a pontaria desafmada. 

Os italianos, corn profundas alteraçôes no seu 
xadrez, em relaçâo à época passada, preencheram o seu 
meio campo corn muitos jogadores e foram espreitando 
sempre o contra-ataque. 

Esta toada de jogo manteve-se assim durante o 
encontre e o golo da équipa portuguesa viria a ser obtido 
aos 83 minutos de jogo por intermédio de Ree San num 
ressalto de bola. 

No LP todos estiveram bem e mereceram a vitôria. 
Uma équipa que funcionou corn constantes 
movimentaçôes, embora os avançados falhassem 
muitas oportunidades de golo. O London Marconi 
defensivamente esteve bem. É uma équipa jovem e que 
quase conseguiu o seu objective de pontuar. A 
arbitragem esteve à altura dos acontecimentos. 

London (Ontario) 

Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

Tel. (519) 453-4330 Fax. (519) 453-3599 
Para Contratos e Banquetes contactem: 
Antbal Machado - Cell. (519) 673-7500 

Mississauga: 

Melissa Capitâo, 
Miss Portuguesa/2003 do PCCM 

por Joâo G. Silva 

Melissa Capitao, concorrente #6, foi vencedora 
absoluta do certame Miss Portuguese Cultural Centre 
of Mississauga/2003, no dia 26 de Abril, e vai 
representar o PCCM no decorrer desde ano, até Abril/ 
2004. 

Numa festa bonita com um salao bem decorado. 
Jack Prazeres, présidente do Centro, agradeceu a 
presença do pûblico e o apoio das firmas comerciais 
que tomaram possivel o evento. Passou a palavra a 
Vânia Gomes e Danny Gonçalves os locutores da festa. 
O tema coreografico foi as Mil e uma Nodes, com 
dançarinas vestidas à moda oriental, num show 
excelente que agradou a todo o pûblico. 

Participavam no concurso as seguintes beldades: 
Melissa Goulart, Marlene Alves; Stephanie Fresco, 
Joana Lopes, Lilian Oliveira, Melissa Capitao, e 
Melanie Bizarria. Os artistas que animaram a festa fo- 
ram: Steve Medeiros, Michelle Madeira e Carlos 
Borges, com som e luzes do TNT-Productions. 

As jovens, desfilaram em vestido tradicional e, a 
seguir, em fato de banho, para finalizar com vestido de 
gala. O jûri que decidiu a escolha da nova Miss estava 
integrado por: Fernando Belas, Olga Oliveira, Joe 
Loureiro, Ritch, e Peter Ferreira, présidente da mesa. 
As perguntas escolhidas para o certame, as jovens 
responderam em inglês e português como é de praxe 
nestes certames, o que fizeram com grande à-vontade, 
embora os nervos tomaram conta da voz e da mente. 
Os temas referiam-se à influência da cultura portuguesa 
na nossa vida, a importância da famflia, que significa 
ser portuguesa, a importância do PCCM na 
comunidade, etc. Depois das respostas das jovens veio 
o suspense do resultado com a sorte a destacar Melissa 
Capitao Miss PCCM/2003, Miss Simpatia - Marlene 
Alves, U Dama de Honor -Melanie Bizarria; 2“ Dama 
de Honor - Lilian Oliveira. 

Jack e Oti'la Prazeres chamaram as ensaiadoras da 
coreografia e, em agradecimento pelo trabalho Ihes 
entregaram flores, seguindo-se o serâo dançante com o 
conjunto ‘’SomLuso”. Parabéns a todos os que fizeram 
parte do concurso, muito em especial à ensaiadora 
Daniela Ferreira e à Zezinha Gonçalves. coordenadora 
do espectaculo. 

Brampton, Ontario 

VANCOUVER 
Portuguese-Canadian Seniors 
Foundation 
Eleiçôes de novos Corpos Gerentes 

Realizaram-se as Eleiçôes anuais para eleger os 
novos corpos directivos desta instituiçâo comunitaria 
no Domingo, 27 de Abril e, para surpresa de muitos, 
nâo houve grandes alteraçôes no quadro executivo. Dois 
directores da administraçâo transacta deixaram o lugar 
por motivos pessoais, sendo substitui'dos por outros 
candidatos. Eis a lista oficial da Direcçâo: 

Présidente: José Manuel Santos 
Vice-Presidente: Maria Viegas Guerreiro 

2.° Vice-Presidente: Nelson Santos 
Tesoureira: Isilda Vicente 
Secretario: Antonio Silva 

Directores: Donatila Guerreiro, Domingos Valente, 
David Sousa, Maria dos Anjos Silva, Mariano 

Barbosa, José Manuel Coelho, Anita Ramos, Simao 
Araujo e Joaquim Rodrigues 

Todos eles desejosos de bem servir a “causa” e... 
voluntariamente ! 

Auguramos à nova Direcçâo muito sucesso no 
futuro, continuando a luta pelo nosso sonho dourado, 
que é termos em Vancouver um Ear para os nossos 

idosos, E este o desejo de todos os portugueses da B.C. 
Regina T. Calado. Vancouver - BC 

BRAMPTON 
Peregrinaçâo Quaresmal dos 
nossos Romeiros 

Na Sexta-feira Santa, o rancho de Q 

Romeiros da Igreja de N“ S“ de Fatima  
sam em peregrinaçâo pelas ruas da 
cidade numa caminhada de fé, em 
louvor a Jesus Cristo. 

Seguindo uma tradiçâo com raizes 
seculares nos Açores, os emigrantes 
nâo esquecem estes costumes 
ancestrais e organizam a caminhada de 
oraçâo e fé em lembrança do nosso' 
Redentor, crucificado para salvar os homens. Por isso 
os romeiros de Brampton desfilaram pela cidade, 
embora nos nove primeiros anos fosse seguido um 
percurso desde Mississauga até Brampton. 

O Mestre do rancho, José Luis de Sousa, filho da 
Ribeira Grande e residente em Cambrigde, que tem 
acompanhado sempre a romaria, Horâcio Carreiro, 
contra-mestre, Joâo Barbosa e José Vieira, guias do 
Rancho, foram os organizadores do evento. 

Percorreram as ruas 123 romeiros, corn a criança 
de nove anos, Mike Frade, o romeiro mais novo, um 
grupo de 15 jovens e um bom nûmero de mulheres. 
Vindo de Portugal para servir a parôquia, Pe. Nelson 
Arraûjo, seguiu o intinerârio do rancho que às 7H00 
saiu da nossa igreja, passando pelo Cemitério de 
Chinguancousy e igrejas de S. Jeronimo, Santa Ana, 
Santa Maria, regressando pelas 14H45 à parôquia para 
as cerimônias da Paixâo e Morte de Jesus. 

José Luise José Vieira declararam que tudo correu 
como estava programado e que valeu a pena realizar 
esta nova peregrinaçâo dos romeiros. Missâo cumprida 
e um Bem haja a todos os irmâos romeiros que oraram 
pelas nossas fanulias e a paz do mundo neste tempo de 
guerra! 

Brampton (Ontario) 

HARROW 
CAMÔES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 

390 Sinasac St., Harrow, Ont. NOR ICO 
Tel.: (519) 738-4021 

Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

CHATHAM 
PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 

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

Para Banquetes Contacte: Antonio Trigo (519) 354-3504 
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ST PETER'S 
& 

CEMETERY 

CAPELA MAUSOLEU da SAGRADA FAMILIA 

www.stpeter.net 

806 Victoria Street, 
London, Ontario 

N5Y 4E1 
(519) 451-9120 

Se fazemos pianos para todas as coisas importantes da vida, é prudente tomarmos decisôes 
antecipadas sobre as nossas exéquias. Os nossos entes queridos, naquela hora de tristeza, 
poderâo assim cumprir à risca a nossa ultima vontadel Temos ao seu dispor uma équipa 
de pessoas que pode ajudar» CONTACTE-NOS/ 

Todd Grigg 

DIA DA MÂE ^ 11 DE MAIO, ÀS 14H00 
Cerimônia corn Bênçâo de Flores e Plantas 

para enfeitar a Sepultura dos sens Familiares e Amigos 

Todd Grigg & Funcionârios enviam a todas 
as Mâes Portuguesas votos de Felicidade! 

FRANK PIMENTEL Tel. (519) 685-9311 
Fax. (519) 685-1534 

WOODWORKING & TRIM INSTALLATION 
41 HART CRESCENT, LONDON, ON N6E 3A3 

10 YEARS OF EXPERIENCE Residential & Commercial Work 
Specializing in New Homes! 

Specializing in Fine Carpentry: 

FIREPLACE MANTELS • WALL UNITS 
RAILINGS • CROWN MOULDING 

WINDOWS & DOOR TRIM 
HARDWOOD FLOORS, etc. 

We are presently hiring 
EXPERIENCED CARPENTERS 

to work on Trim Installation 

Contact us by Telephone or Fax us your resume. 


