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ELEIÇÔES PARA O CCPC 
Lista “Aliança pela Comunidade” 
Candidatos efectivos: 

1. Laurentino Esteves (Toronto) 
2. José Eustâquio (Toronto) 
3. Dr. Tomâs Ferreira (Toronto) 
4. Antonio Costa (London) 
5. Eduardo Pereira (Kingston) 

Suplentes: 
Antonio Ribeiro, Rosa de Sousa, Manuela da Silva, 
José Manuel Medeiros, Eduardo Gouveia. 

Na prossecuçâo dos seus objectivos a ACAPO 
(Aliança dos Clubes e Associaçôes Portuguesas do 
Ontario) norteou sempre as suas actividades com o 
intuito de representar bem os clubes que a integram e 
as comunidades portuguesas da Provfncia. A Lista 
Aliança pela Comunidade vai continuar a pugnar 
pelos mesmos objectivos. 

Os nossos représentantes tentarâo defender os 
pontos de vista das nossas colectividades no CCPC, 
para que os problemas da comunidade venham ao de 
cima para o seu estudo e soluçào. Tentaremos dar 
sequêneia ao nosso trabalho colectivo, levando-o ao 
Govemo Português para que cada vez mais gente em 
Portugal entenda a luta do emigrante que quer continuar 
a ser português. 

Aliança pela Comunidade levantarâ sempre que 
necessârio a sua voz contra o Governo ou contra a 
Oposiçâo, quando os problemas mais prementes da 
comunidade estiverem em causa. Referimo-nos em 
especial ao Ensino do Português no Estrangeiro, a um 
maior apoio ao verdadeiro associativismo, a uma 
resposta aos problemas que afectam a terceira idade, a 
um maior acompanhamento da nossa juventude. 

Estes pontos serâo o cerne do nosso ideârio. Ao 
mesmo tempo, vamos acompanhar as comunidades que 
representamos, para conseguirmos levar até ao Govemo 
Português as questôes pontuais que possam surgir. Estas 
sâo as vedadeiras razôes de candidatura da Lista 
“Aliança pela Comunidade” que engloba portugueses 

da varias cidades do Ontario. 
Laurentino Esteves, Toronto (Ontârio) 

MESAS DE VOTO 
Nas eleiçôes para o CCPC (Conselho das 

Comunidades Portuguesas no Canada) que serâo 
realizadas no Domingo, dia 30 de Março de 2003, foram 
designados: London, Leamington e Chatham como 
locals no S.O. do Ontârio onde vâo funcionar Mesas 
de Voto. Na area de Toronto e arredores bavera mesas 
de voto no Consulado e também em Mississauga, 
segundo informaçôes que ainda nâo foram oficialmente 
confirmadas na altura de fechar esta ediçâo. 
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UlTIMATO DOS EUA AO IRAQUE - 48 HORAS 
Apôs o râpido encontro duma hora na Base das Lajes 

(Terceira) corn seus aliados. Tony Blair e José Maria 
Aznar, Primeiros Ministros da Inglaterra e da Espanha, 
respectivamente. George W. Bush desde a Casa Branca 
deu a Saddam Hussein um ultimato de 
dois dias para abandonar o Iraque ou 
enfrentar a invasâo e ataque por terra, 
mar e ar da força militar postada em 
volta do pais e pronta para entrar em 
qualquer momento no territorio 
iraquiano. 
Saddam Hussein e seus jïlhos deverào 
nas prôximas 48 horas abandonar o 
Iraque. Se eles a tal se recusarem, o 
conflito militar poderâ começar a 
qualquer hora, dependendo da nossa 
escolha, afirmou corn um semblante 
carregado o Présidente dos EUA 
durante o seu discurso de 15 minutos. 
Ao mesmo tempo, um contingente 
militar de 300.000 soldados 
americanos e britânicos armados até 
aos dentes mantinha-se alerta, à espera 
do sinal para começar a invasâo. 

E tarde demais para que Saddam continue no poder, 
porque a segurança do mundo impôe o desarmamento 
do Iraque agora. O Présidente voltou a citar os perigos 
que Saddam apresenta, acusando o lîder iraquiano de 
ajudar o terrorismo, incluindo a al-Queida de Ossama 
Bin Laden e possuindo armas de destmiçâo maciça. Em 
lugar de esperar que aconteça uma tragédia, optamos 
pela segurança e antes de chegarem os dias da desgraça, 
o perigo tem que ser removido. 

O perigo de ataques terroristas no territorio dos EUA 
e nas suas embaixadas e empresas repartidas pelo mundo 
subiu a um torn de maior alerta, dado que nâo hâ nada 
tâo agressivo como uma fera que esta encurralada. 

Acabou assim a época da 
diplomacia para poder construir uma 
coaligaçâo intemacional que corn a 
aprovaçâo da ONU tratasse de 
desarmar o Iraque. A atitude dos très 
lideres Bush, Blair e Aznar de dar 
inicio às hostilidades sem a aprovaçâo 
da ONU pode ter consequêneias graves 
e afectar à autoridade da instituiçâo 
intemacional. Nos prôximos dias 
vamos ver o desfecho desta crise corn 
a entrada das tropas aliadas no 
territorio do Iraque, a queda de Saddam 
Hussein e o inicio de um govemo de 
coaligaçâo para manter a ordem e dar 
inicio a uma nova época na historia 
dum pais que tanto sofreu sob a 
ditadura. 

Na ultima parte do seu discuro. 
George W. Bush convidava o povo do 

Iraque a se révoltai contra o ditador. Afirmar que estavam 
a cumprir ordens nâo vai inocentar ninguém no tribunal 
depois da guerra que julgue os crimes contra a 
humanidade. 

Por ûltimo, o Présidente dos EUA declarou que no 
pos-guerra os EUA farâo todo o possivel para levantar 
as sançôes e promover a prosperidade de um povo novo 
corn leis baseadas nos principios democrâticos. 

George W. Bush 

HOMENAGEM AOS NOSSOS PRIMEIROS EMIGRANTES 
Por Frank Da Costa 
(Foto: Cortesia de Manuel B. 
Sousa - London) 

Na altura em que 
celebramos o 50.° 
Aniversârio da chegada 
dos primeiros 
émigrantes ao Canadâ, o 
nosso colaborador de 
Otava, Francisco 
(Frank) Da Costa, 
enviou-nos esta valiosa 
colaboraçâo, fruto das 
suas memôrias de 
criança. 

(Veja na pagina 5) Emigrantes portugueses trabalhando nos caminhos deferro em Port Arthur, Norte do Ontârio -1957 
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EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA 

PORTUGAL NO CORAÇÂO/2003 
O programa “Portugal no Coraçào”, para levar a 

Portugal cidadâos portugueses corn mais de 65 anos 

de idade, residentes fora da Europa e que, por razôes 
de ordem econômica, nâo visitam o nosso pais hâ mais 

de 10 anos, vai ser organizado este ano pela Secretaria 

de Estado das Comunidades Portuguesas corn ediçôes: 
em Março, Maio e Setembro/2003. 

O Programa rege-se pelo Regulamento anterior e 
os candidatos deverâo prestar atençâo ao seguinte: 
a) O candidato deve preencher a ficha de inscriçâo corn os 
termes de responsabilidade habituais. 
b) O Posta Consular deve assegurar-se da veracidade das 
declaraçôes, nomeadamente quanto à situaçâo de carêneia 
econômica e ao numéro de anos de ausência de Portugal. 
c) Deverâ ser explicado aos candidatos que sô depois de 
terminado o programa cultural e turistico conjunto é que 
podem visitar os familiares e amigos que tenham em Por- 
tugal. 
d) Os candidatos deverâo ainda assinar o terme de 
responsabilidade habituai, corn especial atençâo ao 
disposto nos artigos 2.“e 8."do Regulamento. 

Nos postos consulares e embaixadas encontram- 
se applicaçôes para o Programa. Para procéder à pré- 

selecçâo de candidatos, as aplicaçôes devidamente 
preenchidas devem ser recebidas nesta Embaixada antes 
do 25 de Março para a ediçâo de Maio e antes do 30 de 
Junho para a ediçâo de Outubro. 

José Pacheco Lutz Gomes, Embaixador de Portugal 

"PORTUGAL 
NOTfCIAS" 

Cientistas em debate - Preparar a 
morte ajuda a viver 

Assumir a morte como uma certeza da condiçâo 

Humana pode ajudar as pessoas a preparar o seu 

prôprio fim, segundo opiniâo partilhada em 
Coimbra por um médico, um psicôlogo e um padre. 

O médico, Dr Duarte Nuno Vieira, présidente do 
Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), aludiu 

à sua experiência profissional na investigaçâo de 
cadâveres, factor que o ajuda a encarar a morte como 

desfecho natural da vida. Estes contactos ajudam-me a 
ir preparando a minha propria morte, disse Nuno Vieira 

no âmbito da Semana Cultural da Universidade de 

Coimbra. 

Admitindo que varias mortes nâo fisicas possam 
ditar o fim de cada um, tal como quando se verifica a 

falêneia de um projecto de vida ou quando termina a 
capacidade duma pessoa se relacionar corn os outros, 

Nuno Vieira declarou: Muitas vezes, na sala de 
autopsias, interrogo-me quando é que começamos a 
morrer. 

Nos tempos que correm, lidamos muito mal corn a 
morte e corn o luto”, disse o Prof. Daniel Rijo, da 

Faculdade de Psicologia de Coimbra. O sofrimento tem 
uma funçào saudâvel e organizadora da vida. A 
reaeçâo de luto que nâo se fizer em tempo real vai ser 
feita mais tarde corn uma mistificaçâo da pessoa que 
se perdeu. 

O Pe. Nuno Tovar afirmou: O que dâ sentido à 
vida é a suafinitude. Ele baseou a sua intervençâo nos 
contactos frequentes corn pessoas que perderam entes 

queridos. Lidar corn estas situaçôes, encarando a morte 
e o sofrimento como partes da vida, pode ajudar os 

homens a serem mais felizes. 
(Lusa) 

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, Proprietàrios 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

Quadro Cronologico das Eleiçôes do CCP MACIOMAL 
Data da eleiçâo para o Conselho das Comunidades 
Portuguesas - art. 1°, 30.03.2003. 
Conclusao dos cadernos eleitorais pelos postos 
consulares - art. 6°, 29.01.2003 
Os cademos eleitorais estao à disposiçâo dos eleitores 
para efeitos de consulta e reclamaçào - art. 7° - 1 de 
30.01.2003 a 08.02.2003, data a partir da quai sâo 
inalterâveis, sem prejmzo do efeito ùtil das decisôes 
sobre as reclamaçôes apresentadas, - art. 7° - 2, 
08.02.2003 
Apresentaçào das listas de candidatura perante o 
Embaixador de Portugal no seu circule eleitoral ou 
junto dos Consulados - art° 10“ - 1, de 18.02.2003 a 
28.02.2003 
Verificaçâo de regularidade do processo, da 
autenticidade dos documentes que o integram e da 
elegibilidade dos candidates pelo Embaixador de 
Portugal no circule eleitoral respective - art“ 14 - 1, de 
03.03.2003 a 07.03.2003 
Substituiçâo dos candidatos inelegiveis - art“ 14“ - 1, 
até 14.03.2003 
Afixaçâo das listas admitidas à eleiçâo do respective 
circule, à porta e no interior dos Consulados e das sedes 
das organizaçôes nâo governamentais onde o acte 
eleitoral venha também a ocorrer (sem prejuizo do 
ponto seguinte) - art“ 11“ - 1, 14.03.2003 
Substituiçâo de candidatos (no caso de morte ou doença, 
desistência ou substituiçâo facultativa) - Art“ 10“ - 8, 
até 15.03.2003 
O Embaixador no seu circule eleitoral procédé ao 
sorteio das listas definitivamente admitidas, para efeito 
de lhes atribuir uma ordem no boletim de veto - art“ 
12“ - 1 e 2, de 15.03.2003 a 17.03.2003 
O Embaixador envia a cada poste consular onde 
funcionam comissôes eleitorais, a relaçâo compléta das 
listas admitidas, bem como um exemplar da matriz do 
boletim de veto nesse circule - art“ 15“. Apos o sorteio 
das listas os Cônsules de Portugal designam 
représentantes de cada poste consular para efeitos da 
constituiçâo da comissâo eleitoral - art“ 19“ - 3, até 

Âgua müagrosa de Fâtima? A sua 
ingestâo pode ser perigosa 

o delegado de saùde de Ourém, José Martins, alertou 
para os perigos de saùde pûblica que envolve a venda da 
denominada “âgua milagrosa de Fâtima” sem qualquer 
contrôle sanitârio. Esta âgua deveria conter um rotule corn 
as suas propriedades e corn a indicaçâo de que nâo é propria 
para beber, de modo a dissuadir qualquer consume. 

A âgua é vendida em pequenas garrafmhas por muitas 
casas de artigos religiosos em Fâtima, como uma 
recordaçâo do Santuârio jâ que, alegadamente, é retirada 
do chafariz existente no Recinto. Mas o facto de ser âgua 
e apresentar-se como milagrosa poderâ induzir pessoas a 
beber o seu conteûdo que nâo tem qualquer fiscalizaçâo 
clinica. 

Segundo José Martins, qualquer âgua, mesmo que 
boa na origem, tem de ser sujeita a um processo quimico, 
de modo a suportar meses dentro de frascos sem perder as 
suas propriedades. Caso contrârio, corn o tempo, poderâ 
gerar-se uma cultura de germes que colocam em causa a 
sua potabilidade. 

Nâo estâ em causa o sentimento religioso dos 
peregrinos, mas, nâo devem beber âgua que nâo estâ 
tratada, sô porque no rôtulo estâ inscrito milagre. 

Caso se verifique algum problema de saùde por 
ingestâo indevida, o prestigio do Santuârio fica em causa 

e nâo vale a pena correr riscos. 
Lusa 

MIDDLESEX-ELGIN 

LEGAL SERVICES INC. 
PAUL DUARTE, President 
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• Canada Pension Disability 
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14.03.2003 
Os primeiros proponentes de cada lista designam sens 
représentantes e informam o gerente do posto consu- 
lar, para efeitos da constituiçâo da comissâo eleitoral - 
art“ 19“ - 3, até 14.03.2003 
Constituiçâo das comissôes eleitorais - art“ 19“ - 2, até 
17.03.2003 
Pen'odo da campanha eleitoral - art. 32“ - 1, de 
14.03.2003 a 28.03.2003 
As organizaçôes nâo governamentais apresentam 
candidatura a realizaçâo do acto eleitoral na sua sede 
perante a comissâo eleitoral - art“ 20“, até 20.03.2003 
Os proponentes das listas indicam os respectivos 
delegados para as mesas de voto, informando o 
présidente da comissâo eleitoral - art“ 24“ - 4, até 
18.03.2003 
O présidente da comissâo eleitoral notifica as 
organizaçôes nâo governamentais, que apresentaram 
candidatura à realizaçâo do acto eleitoral na sua sede 
da deliberaçâo de aceitaçâo ou récusa da mesma - art“ 
23 - 1, até 21.03.2003 
O Cônsul de Portugal e os représentantes das listas 
informam ao eleitores do local onde irâo funcionar as 
mesas de voto e sens eventuais desdobramentos 
(secçôes de voto) art“ 23“ - 2, a partir de 21.03.2003 
Composiçâo das mesas de voto pela comissâo eleitoral 
- art“ 24“ - 4, de 21.03.2003 a 24.03.2003 
Difusâo ou distribuiçâo dos boletins de voto pelos 
Cônsules de Portugal (ou quem desempenhe as suas 
funçôes) aos respectivos présidentes das mesas - art“ 
18, a partir de 24.03.2003 
Constituiçâo das assembleias de apuramento gérai - art“ 
31-l,ate 25.03.2003 
Dia da eleiçâo (das 8h às 19h locais) - art“s 1“ e 24“ - 8 
e 10 As listas complétas dos candidatos e o éditai corn 
a composiçâo da mesa de voto sâo afixadas à entrada 
de cada sala em que funcionem as mesas de secçôes 
de voto - art“ 24“ - 7 e 8, 30.03.2003 
Apuramento parcial - art“ 30“ Apos encerramento da 
votaçâo (19h do dia 30.03.2003). 

r—————————————————n 
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Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em 
minha casa. {Escreva corn letra maiûsculà) 

Nome 

Morada 

Localidade 

Côdigo Postal Tel. 

Assinatura Anual: Canadâ - $35.00 Estados 

Unidos - $50.00 US Portugal - $50.00 US 

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

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

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

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

MARIO AVEIRO 
President Ê a m ÊÊ 

“Industrial Contractors to the World... ” 

AVEIRO CONSTRUCTORS LIMITED 
R.R. #2, Dorchester 
Ontario, Canada TEL: (519) 268-8231 
NOL 1G5 FAX: (519) 268-7354 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON  

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

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

Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 
pelo Tel. (519) 686-1095 (apôs as 6h00 da tarde) 
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INTEBMACIOWAL 
Mas noticias - Assaltos aumentam 
40% no Rio de Janeiro 

O nûmero de assaltos a turistas, na capital do Estado 
da Guanabara, cresceu 40% em Janeiro deste ano , em 
relaçâo ao mesmo periodo do ano anterior. O aumento 
de ocorrências e a proximidade do Carnaval, quando a 
ocupaçâo dos hotéis chega a quase 90% da capacidade, 
levaram a policia local a ampliar o efectivo que patrulha 
a orla da cidade. O principal alvo sera o bairro de 
Copacabana, que, durante o Carnaval, recebe cerca de 
15 mil turistas. 

Em 2015, havera quatro mil 
milhoes sem agua potavel 

Um relatorio divulgado recentemente prevê que no 
ano 2015 mais de quatro mil milhoes de pessoas vao 
viver sem agua potavel e seis mil milhoes sem serviços 
de saneamento bâsico. O documento que foi elaborado 
pelo Conselho Mundial da Agua, afirma que hoje mais 
de mil milhoes de pessoas vivem sem agua potavel e 
2.400 milhôes sem redes sanitârias. 

Para que este grupo da populaçâo mundial que hoje 
nâo têm agua potavel tenha acesso a ela séria preciso 
de imediato dobrar os investimentos. No compromisso 
intemacional assinado em 2000 e no de Johanesburgo 
de 2002, o investimento deveria passar de $80 para 
S180US mil milhôes por ano. 

O orçamento destinado à construçâo de condutas 
de agua potâvel e de redes de saneamento no terceiro 
mundo caiu a niveis muito baixos. Atualmente, as 
doaçôes e empréstimos dos Govemos do norte e das 
instituiçôes multilaterais da Ajuda Pûblica ao 
Desenvolvimento (APD) nâo passa de entre $4 a 
$4,5US mil milhôes por ano. O investimento anual de 
multinacionais e dos paises do sul alcançam $75 mil 
milhôes de dolares, segundo o relatôrio. 

Quando o esforço suplementar deveria crescer, o 
investimento intemacional privado diminui e as 
multinacionais e sens banqueiros dâo marcha atrâs no 
crédito a longo prazo para projectos especificos do sec- 
tor, cuja devoluçào é incerta, dada a ma gestâo dos 
serviços de agua dos paises beneficiados. 

A corrupçào que se dâ no sector e o impacto da 
desvalorizaçào monetâria como na Argentina, Brasil, 
Pilipinas ou Indonésia actuam como barreira entre os 
potenciais investidores. 

O relatôrio inclui 60 propostas escalonadas em très 
periodos, em 2006,2015 e 2025, quando a rede de agua 
potâvel e saneamento poderia ter alcançado uma 
cobertura universal se aumentassem as ajudas e se 
reestruturasse a gestâo do sector nos paises em 
desenvolvimento. Entre outras propostas esta a de que 
o consumo de agua se pague corn um preço variâvel 
segundo o poder aquisitivo do consumidor, exista 
colaboraçâo transparente entre os organismos pûblicos 
e privados, e também se descentralize e se garanta a 
autonomia financeira dos serviços de agua. 

IGREJA BAPTISTA 
PORTUGUESA 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 

09H45 - Culto de Louvor 
- English Sunday School 

11H15 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Blblico 

OUARTAS FEIRAS 

19H00 - Culto de Oraçâo 

TELEFONE DA PAZ: 

(519) 668-3926 
(24 horas por dia com uma mensagem da 
Biblia para o seu coraçâo) 

ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo 

Confronto de policies e soldados na 
Bolivia 

Os arredores do Palacio Presidencial em La Paz 
foram palco de verdadeiras cenas de guerra civil: 
policias em fûria e soldados encarregados de os 
dispersar confrontaram-se com armas de fogo, de que 
resultaram 14 mortos e mais de 50 feridos. 

O tiroteio aconteceu quando um destacamento do 
exército tentou dispersar com gas lacrimogéneo uma 
manifestaçâo de varias dezenas de estudantes que 
bombardeavam à pedrada o palacio presidencial, ou 
Palacio Quemado. De repente, partiram disparos de 
granadas das fileiras da manifestaçâo de policias em 
colera a uma centena de metros, tomando por alvo os 
soldados que dispersavam os estudantes. 

Os policias tinham-se concentrado na esplanada do 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros para dar o seu 
protesto contra uma medida fiscal anunciada na véspera 
pelo govemo do présidente boliviano Gonzalo Sanchez 
de Losada, medida que afectava os seus salarios. Para 
reduzir o défice orçamental de 8 para 5%, pretendia-se 
cobrar antecipadamente um imposto de 12 por cento 
sobre os salârios de 750.000 funcionârios pûblicos, 
entre eles os da policia. 

Em resposta aos disparos de gâs lacrimogéneo, os 
soldados abriram fogo sobre os policias que, por seu 
tumo, replicaram fazendo uso das armas de fogo. O 
intenso tiroteio propagou-se pelas ruas adjacentes ao 
palacio presidencial. 

Atiram contra nos como se fôssemos moscas, disse 
aos jomalistas um oficial de policia, ao mesmo tempo 
que distribuia cartuchos de dinamite aos seus homens. 
Hâ um policia que tem o crânio esmagado, gritava 
Waldo Albarracin dirigente duma associaçâo de defesa 
dos Direitos humanos, ao testemunhar em directo o 
tiroteio aos microfones da radio local. Os policias e 
soldados entregaram-se a uma verdadeira batalha corn 
armas de grande calibre e bastôes. 

Os franco-atiradores colocados no telhado do 
palacio presidencial, foram os primeiros a abrir fogo, 
segundo testemunhas. Quatro policias encontraram a 
morte, assim como quatro civis atingidos pelo fogo 
cruzado das duas partes. 

Na sequência disto, aproveitando a confusâo que 
reinava em todo o centro da cidade, um bando de 
adolescentes pobres incendiava a sede da vice- 
presidência, um edificio histôrico do inicio do século, 
situado a 200 metros do local dos confrontos. 

Policias dos EUA, digam adeus aos 
donuts 
WASHINGTON (CNN) O secretârio da Saûde dos 
EUA, Richard Carmona, deu um recado aos policias e 
bombeiros do pais: Digam adeus aos donuts! Trata-se 
das famosas rosquilhas, uma tradiçâo entre os agentes 
da lei do pais. No seu um discurso ele disse aos agentes 
que estar acima do peso normal ou ser obeso produz 
um impacto no desempenho do trabalho da defesa da 
segurança pûblica. Lembre que quando voce é 
chamado, deve estar pronto para servir de “back-up ” 
para seu parceiro ou para um cidadào. 

Ele trabalhou simultaneamente como policia e 
cirurgiâo antes de ser indicado por George W. Bush 
para assumir o cargo de Secretârio da Saûde. Assim 
que tomou posse, Carmona lamentou que muitos dos 
departamentos de segurança pûblica no pais tenham 
decidido abandonar os minimos padrôes de condiçâo 
fisica para evitar problemas de responsabilidade. 

O agente passa a ficar sem condiçôes fisicas de 
estar pelas ruas e, a partir do momento que um deles 
nâo esteja preparado para responder a uma chamada 
grave, o risco nâo é s6 dele, é de todos nos. 

Cardona explicou que condicionamento fisico é 
fundamental em trabalhos de segurança pûblica onde o 
stress fisico e emocional é inevitâvel e altera o sistema 
nervoso de tal modo que leva à acumulaçâo de gordura 
ao redor da cintura. Gordura que também pode provocar 
casos de hipertensâo arterial, doenças cardiacas e dia- 
betes. 

Outra razâo para que os policias obesos entrem em 
forma é sua posiçâo de modelos na comunidade. A 
obesidade é uma ameaça tâo real como as armas de 
destruiçâo massiva e é causada por cada mordida. E 
uma epidemia que estâ crescendo e se nada for feito, 
teremos uma populaçâo môrbida que nâo é capaz de 
tomar conta da segurança pûblica. 

Requalifîcaçâo do porto de pipas vai 
custar seis milhôes de euros 

A Câmara Municipal de Angra do Heroismo 
anunciou recentemente ir investir seis milhôes de euros 
(1,2 milhôes de contos) na requalificaçâo do Porto de 
Pipas, integrado no piano de recuperaçâo da zona. 

A intervençâo, cujo contrato para execuçâo das 
obras jâ foi assinado, vai permitir recuperar o antigo 
edificio do porto comercial de Angra, que passarâ a 
albergar serviços de apoio ao porto de recreio, lojas 
comerciais, restaurantes e esplanadas. 

O projecto prevê, ainda, a criaçâo de espaços para 
embarcaçôes e viaturas, zona pedonal de acesso às âreas 
comercial e de espectâculos, sedes de clubes nâuticos, 
administraçâo do porto, restaurante, bar e esplanada. 

Junto a esta futura estrutura foi jâ construida uma 
marina e serviços de apoio, orçada em 14 milhôes de 
euros (7 milhôes de contos). Além disso, a Enatur 
pretende recuperar o forte militar de Sâo Sebastiâo 
destinado a uma Pousada de Portugal. Agênda Lusa 

COLORWORKS 
WE'RE ON THE SPOT 

www.colorworksonline.com 
Colorworks Auto Services is an 
affiliation of Colorworks Corporate, 
an International Traijemark, and is a 
well established and respected 
company in the London area for over 
eight years. We are leaders in the 
mobile automotive detailing and 
paint work with our specialty being 
minor body work, bumper and trim 
blending, stone chips and scratch 
touch ups as well as mechanical 
polishing. 

Following 
Requirements: 

Hands on person to learn the 
trade of minor body repair. 
Self starter able to work 
independently to exacting 
standards. 
Enjoys working with cars. 
Valid drivers license in good 
standing. 
People person with good time 
management skills. 
Autobody experience not 
Necessary. 

You will receive: 

- Wages while being fully 
trained. 

- Large remuneration increases 
available after start-up 
including an equity package, 
owning shares in the business. 

- Opportunity to grow with the 
company. 

- Opportunity to earn over 
$50,000. 

Please call (519) 8514775 
or send note to: fax. (519) 4714340 

or e-mail: almeidaj@imag.net 
or mail to: 166 - 509 Commissioners Rd. W, 

London, ON N6J 1Y5 
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ACOBES / MADEIBA 
COMUNIDADES 
Direcçâo Regional - Açores 

Informamos da transmissâo em diferido do Tele-jomal 
da RTP-Açores na RTP-Intemacional desde o passado 16 
de Fevereiro. A transmissâo permite aos émigrantes 
açorianos seguirem a actualidade desta Regiâo Autonoma 
reforçando o conhecimento e os laços afectivos das 
comunidades do estrangeiro corn à sua terra de origem. 

Foram muitas as manifestaçôes que, ao longo dos 
ûltimos seis anos, nos chegaram deste legitimo desejo dos 
açorianos emigrados. Compreendendo a importância que 
assumia para as comunidades esta transmissâo, a 
Presidência do Govemo Regional, atravês da Direcçâo 
Regional das Comunidades, empreendeu em 1998 uma 
auscultaçâo alargada às comunidades da América do 
Norte, da quai deu conta à RTP-lntemacional, como canal 
privilegiado de aproximaçâo aos portugueses, solicitando 
a sua atençâo e insistindo na satisfaçâo desta resposta. 

Varias razôes obstaram na altura à concretizaçâo deste 
sonho das comunidades que era também o nosso. A ideia 
nâo foi, porém, esquecida. 

Finalmente e graças à intervençâo empenhada e 
persistente da RTP-Açores, vocacionada para unir na 
distância todos os açorianos, e à visâo de serviço publico 
e sensibilidade da RTP-Intemacional, a vossa pretensâo 
viu-se cumprida. 

É corn alegria que divulgo esta informaçâo a todas as 
associaçôes, sublinhando os desempenhos relevantes das 
RTP-Açores e da RTP-Intemacional na ligaçâo desta 
Regiâo e de Portugal ao Mundo e na preservaçâo da nossa 
lingua e cultura. 

Alzira Maria Serpa Silva, Directora Regional 

ARANHAS PRETAS 

Governo promove ensino via 
Internet na Regiâo Autonoma 

o Secretârio da Educaçâo e Cultura dos Açores, 
Âlamo Meneses, revelou que, a partir do proximo ano 
lectivo, o ensino recorrente pode ser ministrado via 
Internet, devido às dificuldades da regiâo para criar uma 
rede deste ensino. 

Para concretizar o projecto sera criado um site na 
Internet, onde os alunos terâo acesso à matéria e poderâo 
dialogar corn os professores por correio electronico ou 
mesmo directamente, em horârios a définir. Os testes irâo 
decorrer corn a presença dos alunos numa escola da sua 
area de residência, que se responsabiliza pela recepçâo e 
envio para o local onde sera corrigido. Para os que nâo 
possuem ainda computador, Âlamo Meneses esclareceu 
que terâo acesso privilegiado aos centros de informatica 
de todos os concelhos dos Açores. 

Americanos querem implantar um 
parque eolico na Base das Lajes 

A base americana das Lajes fez uma proposta à 
Empresa de Electricidade dos Açores (EDA) para instalar 
um parque eôlico nas Lajes. O investimento sera pago 
pelos americanos e a EDA ficarâ corn a responsabilidade 
de fomecer a energia. 

Tal empreendimento ira permitir ser cumprida a norma 
dos exército norte-americanos de que até 20% do 
abastecimento energético das suas infraestmturas no 
estrangeiro seja assegurado através de eneigias renovâveis. 

A administraçâo da EDA jâ tem conhecimento oficial 
da intençâo dos militares norte-americanos em instalar os 
aerogeradores na Base das Lajes. Os americanos 
comprometem-se a pagar o investimento necessârio do 
parque eolico, ficando a sua gestâo a cargo da EDA, que 
esta mais interessada em que a Base seja um consumidor 
de energia geotérmica da central da Terceira que vai 
começar a produçâo em 2006. 

Lavradores sem dinheiro para 
muitas do excesso de produçâo 

A Cooperativa Agricola do Bom Pastor (CABP) e 
os seus associados nâo possuem meios para cobrir as 
muitas referentes a uma eventual quota excedente de leite. 

Os responsâveis do sector agricola vâo assumir um 
compromisso que consiste na avaliaçâo do impacto 
economico da reduçâo da produçâo do leite nos Açores. 
Os problemas persistem e cada vez mais se pede um 
regime de contençâo aos lavradores para respeitar as 
quotas. A CABP pensa que o resultado pode ser dramatico 
face à importância que o sector tem na Regiâo, segundo 
afirmou no 1° Congresso Regional do Leite e Lacticmios 
- Açores 2003 

Para Antonio Almeida, é necessârio realizar um 
debate sobre as questôes do leite face ao desafio imposto 
da legislaçâo comunitaria, a componente de mercado que 
inviabiliza o sucesso da produçâo de leite açoriano e os 
constrangimentos do investimento publico à nivel da 
produçâo leiteira. 

A CABP assegura a entrega de mais de 50% do leite 
através da unidade fabril Unileite. Em 2001, os lavradores 
entregaram mais 11% (cerca de 6 milhôes de litros de 
leite) tendo por base os valores de 2000.0 acréscimo que 
se deve, segundo Antonio Almeida, aos secretârios 
regionais que tranquilizaram os produtores nos ûltimos 
anos ao afirmarem que o aumento da produçâo “nâo séria 
um risco”. 

A CABP e os produtores nâo têm condiçôes para 
pagart as muitas da produçâo excedente de leite. A reduçâo 
de rendimento s6 pode ser invertida corn o aumento da 
produtividade e em termos econômicos ninguém anda 
para trâs. Antonio Almeida considéra que a economia do 
leite vai bem na medida em que o mercado esta a absorver 
os produtos 

A Cooperativa Agricola do Bom Pastor représenta 
actualmente cerca de 325 produtores de leite. 

Escrito por: 
Antonio Âzevedo 

Em tempos, meu pai foi possuidor 
e dono duma embarcaçâo. Tratava-se 
duma lancha de boca aberta que servia 
para ir à pesca de quando em vez corn 
os amigos ou para dar uns bordejos 
(passeios) corn a familia pela baia de 
Angra e junto ao Monte Brasil. Meu 
pai baptizou a embarcaçâo corn o 
nome de minha mâe, “Marina”, que 
ostentava em letras de metal amarelo 
a ambos lados da proa. 

Por motivos de saùde, meu pai deixou de ir ao mar e 
como a lancha se estava a deteriorar, vendeu-a ao Manuel 
Gorgita, primo da nossa mâe. Embora este nâo fosse 
pescador, a arte lhe advinha do avô e do pai. A profissâo 
de carpinteiro e marceneiro era o seu ganha pâo para 
sustentar a numerosa famflia. Além da arte de mexer corn 
a madeira, era dono de uma bonita voz corn que deliciava 
o publico quando actuava nos palcos da sociedade 
recpeativa ou nos palanques das festas que se efectuavam 
à volta da ilha. Para ele, o fado nâo tinha segredos e muito 
menos a cançâo ligeira ou as tradicionais modinhas 
açorianas, corn destaque para as sempre apreciadas velhas, 
que ele cantava corn a sua acompanhante das lidas da 
mûsica, a Maria Joâo, chegando até na altura a gravar 
discos de 45 rpm, um a solo e outro das velhas corn a 

Maria Joâo. 
Muitas vezes, o Manel passava pela loja onde eu exercia 
a minha antiga profissâo na categoria de l.° caixeiro e.me 
convidava a ir corn ele à pesca depois do trabalho, ao que 
quase sempre acedia; noutras ocasiôes meu irmâo mais 
velho, Jorge, ia connosco. A faina podia ir até altas horas 
da noite, dependendo do tipo de 
pescaria e de como o peixe mordia 
a isca. Por exemplo, se lamos às 
abroteas, s6 o faziamos em noites 
de lua cheia e a pescaria sô durava 
enquanto a noite se encontrava 
bem escura. Apôs a lua sair, era [., 
zarpar para o porto porque as 
abroteas nâo iam morder mais a 
isca. A pesca do besugo era feita 
perto da costa e à noite, ao contrario da pesca de cavalas, 
roquaz, boca negra, bonito e outras espécies que eram 
capturadas durante o dia. Muitos foram os dias de pesca 
corn o Manuel, acontecendo até que um dia um senhor 
tubarâo nos fez uma visita dando uma marradas na lancha 
e fazendo-a abanar, o quai levou-nos a recolher ao porto 
mais cedo. 

Um sâbado estavamos combinados ir à pesca o Manel, 
o Jorge e eu. Meu irmâo na véspera disse-me que para o 

tipo de pesca que lamos efectuar uma boa isca eram 
aranhas prêtas corn grandes barrigas e que fosse apanhar 
algumas na loja da casa onde meu pai guardava as 
ferramentas. 

Fiz como o Jorge me mandou e apanhei alguns 
bichinhos pretos que guardei numa caixa de fôsforos das 

grandes. No dia da pescaria e 
quando jâ nos encontrâvamos no 
sltio certo para começar a pescar, 
tirei do meu balde a caixa corn as 
aranhas prêtas. Vai dal e enquanto 
enfiava uma no meu anzol 
perguntei ao Manel se queria 
alguma. O Manel ficou branco 
como cal e pegando no pau do 
leme disse que me rachava a 

cabeça se nâo atirasse de imediato as aranhas prêtas pela 
borda fora. 

Sentado no banco do meio da lancha, o Jorge ria a 
bandeiras despregadas con a cena que no fundo tinha sido 
provocada por ele. Antes de começarmos a pesca, o 
primeiro peixe a ser apanhado tinha sido eu corn a partida 
do meu irmâo. Isto tudo porque o Manel Gorgita tinha 
horror e fobia de toda qualidade de aranhas! 

London, Ontârio/2002. Do livro “Bau da Saudade " 
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NÛCLEO SPORTINGUISTA DE LONDON 
Sâbado, 12 de Abril, 2003 na sede do Clube Português de London 

(134 Falcon Street/Trafalgar Street) 

18H00 Jantar servido corn aliciante ementa 

20H00 Apresentaçâo do novo CD "Terra & Mar” do conjunto musical 

Entradci Sôcios: $25 • N/S6cios: $30 • Menor (4-12): $12.50 
S6 Baile (apôs as 20H00) $10/pessoa 

499 HAMILTON RD., 
LONDON, ONT. N5Z1S3 

(CANADÂ) 

TEL. (519) 642-7412 

21H30 
Actuaçâo 
do artista 
HENRIK 
CIPRIANO 

& BAILE SOCIAL ACEITAM-SE RESERVAS PELO TELEFONE, CONTACTEM: 
Fernando Silveira: 474-7693 
Siivério Margarido: 472-0919 

Jorge Ferreira: 472-3038 

Recomenda-se Pontualidade • Vestir a Rigor! 
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Homenagem aos nossos Primeiros Emigrantes 

Maio de 1957 - Saida de Ponta Delgada para Santa Maria de cujo aeroporto voaram 
para o Canadâ. À esquerda Manuel Bernardo de Sousa e Hordcio Ribeira Quente 

Escritopor: Recordo-me do dia, embora 
Frank Da Costa vagamente, pois so tinha sete anos 

quando começou a emigraçâo. Tinha 
caido a noite quando a noticia, como 
uma rajada de vento, chegou à 
freguesia. O Énio Vasconcelos fora 
escolhido para emigrar para o 
Canada. Estavamos entao em 1953. 
A primeira vaga da emigraçâo tinha 
começado. 

A pequena aldeia de Sâo Miguel 
estivera sempre envolvida na 

emigraçâo por causa da sua pobre situaçâo economica. 
Sempre alegres, os salgueiros, bem conhecidos pelas 
suas festas e balhos, sabiam que a emigraçâo 
representava uma oportunidade economica para toda a 
freguesia que bem precisava. Era bem triste deixar o 
torrao natal, uma terra meiga, cheia de parentes e 
amigos, e emigrar para um lugar desconhecido onde se 
falava uma lingua estrangeira, mas era prcciso. E assim 
começou a emigraçâo para o Canada. 

Ja outrora tinham emigrado. Meu bisavô em 1920 
foi com a maior parte da famflia para a América. Outros 
tinham ido para as Bermudas, mais recentemente, para 
o Brasil, Argentina, e Venezuela. Em 1953, era a 
emigraçâo para o Canada e de toda a ilha tinham 
escolhido 18 rapazes, entre eles o Énio. 

Em 1954 foram escohidos: Angelo Amaral (do tio 
Jacinto), José Cordeiro (Cordeirinho), Joâo de Deus 
da Costa (Joâo Abel), José Moniz Da Costa (José 
Chumbo, meu tio), Manuel Moniz de Melo (Manuel 
Moniz Ataque), Virgilio de Melo, José Moniz de Sousa 
(José Laureano), Lionel Pacheco (da Alexandrina 
Flora), Saul Correia Pereira (Saul Correia), Antonio 
Policarpo (Antonio Tobias), Manuel Sabino (do fim 
da Saiga). 

Em 1956 foram escolhidos: Abilio Correia (Abilio 
Morgado), Alfredo de Melo (do tio Alexandre), 
Dionisio de Melo, José de Melo (Biome), Felisberto 
Moniz de Oliveira, José Moniz de Oliveira, Saul 
Ferreira (Bodica), Manuel Sabino (sobrinho do 
Alfredo), Abilio Vasconcelos, Martins Xavier. 

Em 1957 foram escolhidos: José de Melo Afonso 
(José Afonso), Antonio Moniz da Costa (Antonio 
Chumbo, meu tio), Manuel Jacinto da Costa (Mané 
Bilha), Manuel Moniz da Costa (Manuel Chumbo, meu 
pai), Horacio Moniz de Melo (Horacio Ribeira Quente), 
Manuel Bernardo de Sousa (Manuel Bernardo, meu 
tio), Manuel do Rego, Noé Pacheco, Jorge Correia 
Pereira (Jorge Sacristâo). 

A selecçâo nâo era simples. Primeiro tomavam so 
os mais jovens, fortes e saudaveis. O pobre do Noé 
Pacheco que emigrou em 1957, nâo pôde fazê-lo antes 
porque tinha os pés chatos. Comparando isto com as 
regras da emigraçâo de agora, até dâ em rir, mas naquela 
altura nâo era coisa para rir. Quantos nâo podiam 
emigrar por uma razâo ou por outra... E o pior ainda é 
que se um homem era casado, toda a famOia ia à 
inspecçâo, mesmo que o homem emigrasse sozinho. 
Se algum membro da famflia nâo passava a inspecçâo, 
ele nâo podia sair. 

Meu pai, sempre à espera, a ver se podia fazer o 
pedido, constava que 
tomavam s6 os mais 
novos, e ele, coitado, com 
tanta esperança de 
emigrar, via a sua idade 
aumentar, sem ser 
escolhido. Mas havia 
esperança e por fim teve 
boas noti'cias. Um amigo 
seu, o professor Cordeiro 
do Nordeste, disse-lhe um 
dia: O Manuel, despacha- 
te! Estâo a aceitar homens 
até 39 aos de idade. Agora 
é a tua oportunidade. Se 
nâo tomas esta, nunca 
mais a apanhas. Nâo foi 
preciso repetir. E foi assim que começaram a correr os 
nossos papéis. 

Lembro-me de varias fanulias estarem juntas, todos 
sentados ao lado de fora da Casa de Saûde, ao lado do 
Hospital de Ponta Delgada, à espera de serem chamados 
para tirar os raios-X. Partilhavam o pouco de comida 
que levaram, mas ninguém tinha fome. Que impressâo 

fazia numa criança 
ver um homem 
casado a chorar 
porque o tinham 
chamado para tirar 
um segundo raio-X. 
Porquê serâ isto, 
meu Deus? Serâ 
porque tive uma 
pontada? Mas eu 
nâo me lembro, 
dizia o Horacio 
Ribeira Quente. 
Coitado! O que 
aconteceu foi que 
ele, corn tantos 
nervos que tinha, 
começou a tremer e 
tiveram de tirar 
outro raio-X. Desta 
vez, que alfvio 
passou! 

Semanas depois fomos chamados para uma 
segunda inspecçâo médica, desta vez feita pelo médico 
canadiano. A minha irmâ Nivéria, de dois anos de idade, 
tinha apanhado uma constipaçâo logo antes de termos 
sido chamados. Que consumiçâo para meus pais! Sem 
saber inglês, como é que eles podiam explicar ao doutor 
que nâo era coisa séria? Bem sabiam que qualquer 
problema corn os pulmôes era bastante para sairmos 
cortados. Tivemos sorte que o médico falava francês e 
quando meu pai disse que ele tinha uma gripe, o médico 
indicou que tinha compreendido e nâo havia problema. 

Enfim chegou o dia da despedida. Meu pai e o Jorge 
Sacristâo iam Juntos. Os 
mais novos tinham sido 
escolhidos para trabalhar 
nas linhas de ferro, mas 
eles dois iam trabalhar no 
cultivo da beterraba em 
Alberta. 

Foi um dia dificil. 
Corn um nô na garganta, 
tentei ajudar a minha mâe 
e as minhas irmâs para que 
nâo chorassem. Um rapaz 
de onze anos agora tinha 
que ser homem da casa. 
Quando o carro de praça 
começou a andar, o Jorge voltou a cabeça corn lâgrimas 
nos olhos, para dizer um ûltimo adeus a Sâo José, a 
quem tâo fielmente tinha servido como sacristâo. 

Muitas famflias ainda têm fotografias daquelas 
embarcaçôes. Dûzias de homens no navio, a dizer adeus 
e quase todos vestidos de sweater corn faixa branca ao 
meio, a sweater dos canadianos. 

Outras fotografias tiradas mais tarde mostram 
homens perto de um vagâo do combôio, corn fios de 
roupa a enxugar por trâs, e lavadeiras e tanques de âgua 
à frente. Lavandeiras ainda usadas quando vim em 
1962. Umas tâbuas corn um pedaço de vidro grosso 
encerrado, contra o quai se lavava a roupa no tanque. 

Nâo existem muitas 
fotografias dos homens 
que trabalhavam na 
agricultura. Mais isolados, 
sem falar inglês, nâo 
tinham possibilidades de 
mandar nas suas cartas 
fotografias. Mas que 
alegria essas cartas! 
Minha mâe, que tinha uma 
ideia quando ia a vir uma 
delas, mandava-me ir ao 
correio e de la vinha eu a 
correr, dando o grito do 
Tarzâo para avisar ao 
longe que tmhamos carta. 
E nâo era so minha mâe 

que ficava a saber. Toda a châ de baixo da Saïga me 
ouvia. So much for privacy! Mas que importava isso. 
A minha alegria era ter carta de papa. Eu corria tâo 
depressa que nem os meus gritos ajudaram a Lurdes 
Cordeira a salvar-se. Eu a virar o largo da igreja a toda 
a guita, e ela a subir o ramal. Nem sequer a vi. Bati 
nela com tanta força que a coitada virou de pemas para 

o ar, e eu sempre na corrida. 
So quando cheguei aqui é que soube o que esses 

pobres dos primeiros emigrantes tinham passado. Os 
das linhas de ferro, tinham dificuldades com a lingua 
mas eram bem tratados, comparados com os que 
trabalhavam na agricultura. Estes muitas vezes nâo 
eram pagos e pouco Ihes davam para comer. Como se 
sabe, nâo hâ beterraba em Alberta no mês de Abril. 
Meu pai e o Jorge Sacristâo tinham vindo para trabalhar 
na beterraba mas nâo havia trabalho e o patrâo nâo 
tinha dinheiro. So Ihes dava um bocadinho de farinha, 
café e uns ovos por semana. Morriam de fome se nâo 
fosse um português que passou por la e os levou para 

outro lado. Quando eram 
pagos,iam a uma loja 
comprar comida, e como 
nâo sabiam falar a lingua, 
tiravam o que precisavam 
e levavam ao dono da loja, 
com o dinheiro na palma 
da mâo, esperando que ele 
nâo pensasse que estavam 
a roubar e chamasse a 
policia. Meu pai contou- 
rne uma vez: O Francisco, 
eles eram tâo bons! So 
tiravam o dinheiro que 
precisavam e deixavam- 

nos o resto na mâo. 
Outra vez, meu pai contou-me outra historia que 

ainda hoje me faz rir e chorar ao mesmo tempo. Esteve 
ele dois dias a recolher fardos de palha para um camiâo. 
A palha estava molhada e portante era bem pesada. 
Para poder levanta-la melhor, meu pai usava o joelho 
como ajuda. Mas isto fez romper as calças pelos 
joelhos. No fim de dois dias tinha dois pares de calças 
rotas. Pagavam-lhe dois dolares por dia e foi comprar 
dois pares de calças. As calças custarm-lhe cinco 
dolares e ele perdeu um dolar por dois dias de trabalho. 
Incrivel! 

Infelizmente nâo havia so problemas de trabalho. 
Ao domingo, como é que haviam de ir à missa? Havia 
igrejas protestantes por todo o lado, mas a igreja 
catolica ficava longe. So agora, fazendo algumas 
indagaçôes para este artigo é que soube da minha irmâ, 
Alcina, que a igreja estava a 25 milhas de distância. 
Se havia quem os levasse, iam de carro, regressando 
geralmente a pé. Mas se nâo, era uma viagem de cinco 
horas a pé para cada lado. Meu pai saia às 6H00 para 
chegar à Missa das 1IHOO. Depois da missa, punha-se 
a caminhar para chegar a casa à hora da ceia. Gente de 
fé. Dez horas a andar a pé para assisitir à missa. Que 
fôssemos nos assim hoje! 

E como meu pai, tantos outros sofreram nesta terra. 
Para quem veio depois a um meio acolhedor entre a 
sua gente conhecida, é dificil compreender o que 
passaram os primeiros emigrantes. 

Ja muitos deles têm falecido. A minha maior pena 
é nâo Ihes ter prestado esta homenagem quando ainda 
estavam vivos. A eles e aos que ainda vivem, neste 
quinquagéssimo aniversario da emigraçâo para o 
Canada quero dizer: A vossa memoria esta sempre 
connosco. Obrigado! Nunca nos esqueceremos ! 

Otava, Ontârio 

Depots do trabalho com a roupinha melhor para dar 
uma volta pela vila 

No domingo a “ganga” ia de barco até Port Arthur 
para assisitir à Missa 
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COISAS E„. LOISAS 
Longevidade 
A loja de bijuteria mais antiga de Portugal, a Casa 
Batalha, comemorou no passado mês de Novembre os 
367 anos de existência. Tinha sido inaugurada em 1635 
e foi devorada pelo incêncüo do Chiado em 1988. Dai 
para câ, sem nunca deixar de ser a melhor do seu género, 
esteve de empréstimo num espaço cedido pela famosa 
casa de tecidos Ramiro Leào e depois noutro local da 
Rua Augusta, donde voltou a ocupar seu lugar primitivo 
no Chiado. 

Paisagens 
No alto do Restelo existe algo que é necessârio que o 
turista va ver, por ser lugar de passeio obrigatôrio para 
quem souber apreciar os motives tradicionais de Lisboa. 
Entre ârvores e relvados, num alto donde se avista uma 
bêla paisagem sobre o Tejo, existem dois moinhos do 
s. XVIII, os unices daquela época em funcionamento 
na cidade. Vale a pena ir até la. Hâ um lago, um parque 
para crianças, pista de skate e patinagem, um anfiteatro 
e ... um restaurante. Va! 

Quem se intéressa pelo passado? 
Sera que o Centro Interpretative junto ao Castro dos 
Palheiros em Murça ficarâ concluido este ano corn o 
parque de estacionamento, instalaçôes sanitârias e um 
bar parcialmente debaixo do chào. Estarâ patènte ao 
publico 6 meses/ano. O castre é do calcolitico (3000 a 
2000 a. de C.) e serviu de centre religiose aos habitantes 
da regiâo. Esteve abandonado por 1700 anos, 
possivelmente até ao ano 300 a. de C. em que 
populaçôes idi'genas da Made de Ferro fundaram al um 
povoado que rodearam de pedras fincadas no solo e 
duas linhas de muralha. Decorrem ainda as obras de 
excavaçâo, sendo considerado um achado arqueolôgico 
de grande valor. 

Ainda o Natal... 
Sào Paulo, capital do estado brasileiro corn o mesmo 
nome, tem o maior numéro de presépios que é dado 
ver em qualquer outra cidade civilizada. No Museu de 
Presépios hâ-os de diferentes paises. Uma dezena sâo 
portugueses e a maioria brasileiros, mas mesmo assim, 
lusitanos, corn destaque para o maior deles, um 
exemplar napolitano que tem 1620 peças e foi feito no 
século XVIII. 
Frei Pedro, frade português de Batalha,organizou no 
Natal passado uma exposiçào no Convento de Sâo 
Francisco corn 32 presépios nos quais havia peças de 
varias procedências; um alemào, um espanhol, um 
italiano, um francês, um belga, dois angolanos e outros 
de vârios paises latino-americanos. Sào feitos de 
variadissimos materiais, desde barro até cascas de ovo, 
cabides de arame, etc. Frei Pedro pôs a sua mâo em 
muitos deles, pois ele é pintor, escultor e um dos mais 
conceituados presepistas doBrasil(/4û^ap^^^ey. A. Neves) 

Pintor 
Um dos grandes pintores de todos os tempos foi o 
francês Renoir que morreu em 1919 em Paris. Tinha 

I I 

DA PONTE S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons ,^*l| 

Window Shades 
G* Alterations 

FREE ESTIMATES ^ 

(519) 4S3”8640 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z 1T3 

nascido em Limoges e desde muito novo aprendeu a 
decorar porcelanas. Ele veio a ser um dos mestres do 
Impressionismo. As cores que usava eram na época de 
tal modo inusuais e tào bêlas que ajudaram a realçar a 
beleza dos seus retratos, paisagens e nus. O reumatismo 
tomou-o invalide mas mesmo assim, ele pintou até ao 
limite das suas forças. Hoje os seus trabalhos têm um 
valor incalculâvel e sâo o orgulho de museus pûblicos 
e de colecçôes privadas. 

Grandes descobertas 
A terrivel doença da difteria foi debelada por Émile 
Roux, cientista-médico que trabalhou corn o grande 
Pasteur, de quem foi colaborador. Nascido em 1853, 
entre 1888 e 1890, ele e o Dr Yersin, conseguiram isolar 
o bacilo diftérico. Mais tarde, os Drs. Behring e 
Kitasako, completando os trabalhos do Dr. Roux, 
descobriram as propriedades curativas do soro por ele 
descoberto, obtendo excelentes resultados corn a 
administraçâo do soro a pacientes humanos. Estava 
descoberta a cura! 
Lingua Portuguesa 
Vai realizar-se no Rio de Janeiro o IX Encontre Cultural 
dos Nove Paîses de Lingua Portuguesa nos dias 8, 9 e 
10 de Maio, 2003. Na realizaçào conjunta do Real 
Gabinete Português de Leitura e do Centro de Estudos 
Fernando Pessoa, vâo reunir-se vârios escritores, 
professores universitârios e représentantes da Cultura 
e das Artes. Na temâtica a ser abordada destaca: 
Diaspora, Expansâo da Lingua Portuguesa, Arte e 
Histôria, Intercâmbio econômico, etc. 

Touros e Toureiros 
Jâ se falou demais na festa brava e suas regras em 
Portugal e Barrancos. Sim, é que uma coisa e outra sâo 
diferentes. Dois pesos e duas medidas... É mesmo à 
portuguesa! Num passado muito recente houve bons 
toureiros, entre eles José Trincheira (de quem até hâ 
um fado), Diamantino Viseu, José Julio, Amadeu dos 
Anjos, V. Relogio, etc. Mas nâo hâ du vida que o que 
deu brado e ficou como legenda foi Manuel dos Santos. 
Nascido em Lisboa no ano 1925, tomou a altemativa 
de bandarilheiro em 1944 no Campo Pequeno (Lisboa), 
e a de matador no ano de 1948 em Sevilha. Actuou nas 
maiores praças do mundo e recebeu o troféu mâximo 
mundial de tauromaquia em 1950 no México. ÉJâ do 
passado pois morreu vi'tima de um desastre de 
automovel. 

Os mais infelizes 
S6 procuram um lugar para viver em paz... Sào muitos 
os barcos que aportam às costas de certes paises corn 
centenas de infelizes procurando apoio... Viajam como 
sardinhas em lata, sem as condiçôes de vida proprias 
de um ser vivo... Mas eles teimam e quantos acabam 
por naufragar ou morrer por falta de alimentos ou de 
higiene, e até pela superlotaçâo que certes tubarôes 
consentem em barcos velhos, desde que possam 
extorquir aos desgraçados os tostôes que possuem, os 
ûltimos! Que grande desumanidade a dos que os 
exploram à saida e a dos que os recusam à entrada! 
Até quando isto durarâ? É um dilema cmcial para todos, 
mas enquanto isto acontece aos pobres, os politicos 
deviam fomentar a riqueza, para haver mais trabalhos. 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
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London’s finest formal wear centre 
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194 Wellington Street Bus. (519) 438-2955 
London, Ontario Fax. (519) 438-8475 
N6B 2L1 www.josephsformalwear.com 

fâbricas e empresas que possam 
reter os seus subditos que vâo ser 
recusados pelos outros paises... 
que também têm gente a mais! 
Até quando, Senhor? 

Radio em Lingua 
Portuguesa 
Em Vancouver passou a ser 
ouvida na onda EM a emissào do 
programa em português “Sons 
Lusitanos” todas as Quartas- 
feiras, das 19H00 às 21H00, 
programa que jâ era ouvido através de cabo. Agora é 
acessivel a todos os ouvintes da ârea e pode ser ouvido 
na Internet no site: www.cjsf.bc.ca. Sâo produtores do 
programa o grupo dinâmico integrado por Gabriela 
Madeira, Regina T. Calado, e Antonio Alberto Capela. 
E a guerra continua... 
Sim, porque apesar das promessas, dos começo eu, 
começas tu, o mundo estâ a fervilhar de expectativa 
corn os exércitos armados até aos dentes e à espera do 
sinal. No entante todos os dias morre gente. Os sensatos 
querem evitar a guerra, mas para que vâo servir os 
engenhos bélicos que jâ estâo feitos e... a enferrujar? 
Para a frente corn ou sem a ONU! A dança da morte jâ 
vai começar. O seu fantasma esquelético corn a ceifeira 
na mâo paira por cima das naçôes. Vai começar a safra 
nesta aldeia humana e desta vez vai ser de extermmio! 
Adeus civilizaçâo! 

ANEDQTAS 
Arcaismo 
- Diga-me o que é um arcaismo! 
- É uma palavra que caiu em desuso! 
- Muito bem! Dê-me agora em exemple. 
- Barato! 
Nouveau Riche 
O arquitecto diz ao gajo que enriqueceu de repente: 
- É indispensâvel que a sua nova casa tenha um quarto 
de banho! 
- Nâo, nâo senhor arquitecto. Custe o que custar, ponha- 
me um banho complète! 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

London, ON N5Z 1S9 
Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 

IGREJA 
ADVENTISTA 

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 ORAÇÀO 

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

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

DOMINGOS ÀS 8:30 A.M. 

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

ARRENOAME3NrrOS 
Casas corn 2 e 3 quartos 
Apartamentos com 1 e 2 quartos 

f2ü Qualidade e optimas localidades para viver 
Ambiente familiar 

t2^ Rendas moderadas e unidades corn auxi'lio de pagamento 

Para informaçâo: Ligue ou visite o nosso escritôrio. 
55-730 Deveron Cres., London N5Z 4T6  
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W4Z1 

Tel. (519) 453-4330 Fax. (519) 453-3599 

Para Contratos e Banquetes contactem: 
Anibal Machado - Cell. (519) 673-7500 

Escrito pot: 
Eduardo Neiva 

Flashes do Desporto 
F. C. Porto - Lidera o Campeonato 
da Superliga com 66 pontos, 
seguido do Benfica com 53 e do 
Sporting com 49 pontos. 
Simao Sabrosa - Continua na 
frente da lista dos melhores 
marcadores da superliga com 15 
golos marcados, seguido de 
Adriano do Nacional da Madeira 
com 13 golos e Gaucho do 
Maritimo com 12. 
J. A. Costa - Treinador do Varzim 

S. C. abandonou o cargo que ocupava neste Clube 
devido aos maus resultados alcançados. 
Luis Campos - É o novo treinador do Varzim S. C. 
Taça UEFA - Boavista F. C, e F. C. Porto sairam 
derrotados por 1-0 nos encontros da primeira mao dos 
quartos-de-fmal da Taça UEFA perante o Malaga de 
Espanha e o Panatinaikos da Grécia, respectivamente. 
José Camacho - Treinador do Benfica podera 
continuar no Clube na proxima época se a equipa de 
futebol conseguir manter o segundo lugar que dâ acesso 
à Liga dos Campeôes. 
Jorge de Jesus - Treinador do Estrela da Amadora, 
abandonou o cargo que o ligava a este Clube por 
motivos pessoais. 
Alverca - Lidera a classificaçâo gérai da Segunda 
Divisao de Honra com 47 pontos, seguido do 
Portimonense e Salgueiros, ambos com 42 pontos. 
Nelo Vingada - Treinador do S. C. Maritimo, rescindiu 
o contrato que o ligava a este Clube. 
Pedro Mendes - Médio do Vitoria de Guimarâes, 
podera representar o F. C. Porto na proxima época. 
Portugal - A Seleçâo Nacional perdeu por 1-0 com a 
sua congénère italiana num jogo de preparaçâo para o 
Euro/2004. O jogo teve lugar em Génova, na Itâlia. 
Este foi o primeiro encontro sob a orientaçào do novo 
seleccionador nacional, Felipe Scolari. 
S. C. Farense - O Présidente deste Clube admitiu que 
o Clube se encontra em falência econômica na 
sequência de um processo que se arrasta hâ anos. O 
Clube deve vârios meses de ordenados aos seus 
funcionârios. 
Diamantino Miranda - Treinador de futebol sucede 
a Luis Campos no comando técnico da equipa de futebol 
do Vitoria de Setùbal. 

TAÇA DE PORTUGAL 
Quartos de Final - Resultados 

F.C. Porto, 7 - Varzim S. C., 0 
Paços de Ferreira, 2 - Vitoria de Setùbal, 1 

Sporting C. R, 0 - Naval l.° de Maio, 1 
Uniâo de Leiria, 3 - Académica de Coimbra, 1 

London (Ontario) 

Sport London & Benfîca corn Novos 
Corpos Gerentes 

No dia 3 de Março tomou posse oficialmente a nova 
Direcçâo Executiva presidida por Fernando Ramos. 
Apôs ter sido eleito para a Presidência na Assembleia- 
Geral de 9 de Fevereiro, este entusiasta benfiquista 
reuniu o novo Executivo que vai liderar no ano em curso 
os destinos do SL&B. Os novos corpos gerentes ficaram 
assim constituidos: 

ASSEMBLEIA GERAL 
Présidente: Benjamim de Melo, 
Secretârio: Antonio Macedo, Relator: José Vieira. 

CONSELHO FISCAL 
Présidente: Luis Domingues, Secretâria: Gina Pimentel. 

DIRECÇÂO EXECUTIVA 
Présidente: Fernando Ramos 
Vice-Presidentes: Fernando Oliveira, Lurdes Santos 
Tesoureiro: Joe Grande 
Secretârio: Fernando Da Silva 
Secretâria de Cotas: Lurdes Santos 
Gerentes da Cozinha: Manuel Ramos, 
Manuel Almeida, & Joe Silva 
Directores do Bar: Joaquim Roma, Manuel Pereira, 
& Sara Da Silva 
Manutençâo: Domingos Ferreira 

COMISSÂO DESPORTIVA 
Director: Paulo Teixeira 
Vice-Director: Joe Santos 

Adjunto: Joe Grande 

COMISSÂO DE SENHORAS 
Rosa Ramos, Maria Santos, Madalena Oliveira, 
Fernanda Ferreira, Lurdes Pereira, Ilda Cruz, 
Clarinda Cruz, Alice Almeida, Sttvia Ramos, Fernanda 
Domingues, Patricia Teixeira, Rosa Moreira. 

Auguramos ao novo elenco directivo os maiores 
sucessos no ano em curso para levar a bom termo os 
sonhos deste Nûcleo do “Glorioso” no nosso meio 
comunitario. 

O Novo Restaurante “BiaRitz” 
Por Antonio Seam 

Abriu no dia 22 de Fevereiro passado no mesmo lugar 
onde outrora operou o “Miravila” que esteve fechado por 
vârios anos. O novo estabelecimento foi baptizado com o 
nome da vila marftima Biarritz, no vértice do golfo da 
Gasconha, no Pals Vasco firancês que os proprietarios do 
estabelecimento, Deolinda e Ernesto Aires, cruzaram 
varias vezes nos anos que foram emigrantes na França. 
As palmeiras tropicais que enfeitam a praia sao de facto 
pura fantasia da artista grafica. O nome foi modificado 
“ad libitum” e roubaram-lhe um erre. 

A frente do catering e confecçâo das iguarias referidas 
na ementa esta o conhecido Chefe José V. Martins que 
também ocupa o cargo de gerente para réservas e serviço 
de banquetes no BiaRitz ou em qualquer parte do SO do 
Ontario. Na breve visita que a redacçào fez ao local 
observou a força da clientela a encher o Bistro, o bar ao 
fundo do prédio, enquanto o restaurante estava à espera 
de clientes. Brilhava a limpeza e bom gosto na 
omamentaçào com cores pastel e o agradavel sorriso de 
cortesia do Chefe Martins. 

Uma boa oportunidade para visitar o novo BiaRitz 
sera no dia 12 de Abril proximo em que esta programado 
um Jantar e noitada de fados com a prata da casa, Carmilde 
Santos e Mario Simoes, acompanhados por José Fernandes 
à guitarra e Tibério Furtado, à viola. O Jantar e Show 
estao à venda por apenas $ 17.50 por cabeça. Uma bagatela! 
A lotaçâo é limitada e se nao acordar cedo, nao vai 
encontrar lugar. Aceitan-se marcaçôes pelo telefone. 

So, let’s check it out and put on the Ritz! 

as/: 
Restaurant “Take-Out” 

Cozinha Portuguesa, Cafe e Bistro 

Chefe: José Martins 
(519) 858-8229 

466 Hamilton Rd., London, ON N5Z 1R9 

Antonio Seara, London (Ontârio) 

Futebol para a Comunidade 
A Comissao Desportiva do Clube Português de 

London novamente esta a fomecer futebol para crianças 
que nasceram em 1998 e antes, ou seja, rapazes e 
raparigas de 5 a 10 anos de idade. Este programa é aos 
Sabados de manhâ no campo de jogos do Clube 

O nosso programa foi criado a pensar na familia 
portuguesa, na qual muitos trabalham na construçâo 
civil e por vezes nao podem envolver os seus filhos ou 
filhas no futebol, duante os dias da semana. 

Os nossos ùltimos registos serao na sede do Clube 
no dia 30 de Marços do corrente, das lOHOO às 14H00. 
So précisa trazer um documente atestando a idade da 
crianças e $85.00 dolares . Nos fornecemos o 
equipamento no primeiro dia de jogo e a criança fica 
com ele para sempre. 

Gabriel Serpa 

GLEN SMITH 
President 

ACI 15% DISCOUNT TO SENIORS 
15% DE DESCONTO AOS IDOSOS 

BOOKKEEPING AND TAX SERVICE 
A Division of ACI SERVICES INC. 

701 Hamilton Road, London, Ontario N5Z ITS 
Telephone 519-457-3707, fax 519-457-1910 

FRANK PIMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

FREE ESTIMATES 
Tel. (519) 685-9311 • Fax. (519) 685-1534 

41 HART CRES., LONDON, ON N6E 3A3 

416 FIRST STREET, LONDON, ONTARIO N5W 4N1 

NEW VW BEETLE CONVERTIBLE Leavens ▼ m www.ieavensvw.comv/siNCE igsa 

Now in Stock! 

EAST LONDON 

Drivers wanted? 
Telephone 

(519) 455-2580 
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WSIB Voluntary Registration 
Program Ending 
Roy G. Dias, B.A., CMA, CFP 

As a means to encourage full 
registration with the Workplace 
Safety & Insurance Board of Ontario, 
the WSIB created a program to allow 
voluntary registration. Be advised the 
program is set to end March 31,2003. 

The voluntary registration 
program was created to generate more WSIB revenues 
for the Board and to level the playing field between 
registered firms and non-registered firms. The Board 
felt that there may be many employers in the province 
of Ontario who were not registered in the past for some 
reason, but now wish to be registered. Before the advent 
of this program, such firms would be faced with 
possibly unsurmountable premiums, penalties and 
interest for untold years gone by. The result was that 
these firms will then continue not to be registered for 
fear of negative repercussions. With the creation of the 
Voluntary Registration Program, the ability for firms 
to come forward and self-identify without facing great 
expenditure, was established. With the program, the 
WSIB will not go back more than twelve months in 
premium charges. 

Most industries in Ontario are required to be 
resgistered with the WSIB. There are some firms for 
which registration is not compulsory, but these are few. 
The WSIB learns of non-complying employers often 
only afer a workplace accident or disease has occurred. 
Sooner or later, an incident will take place, and those 
employers will have to face the music. 

Again, the program ends on March 31,2003. After 
that date, the WSIB will revert back to the previous 
policy of levying premiums, penalties and interest. For 
more information visit: 
http://www.wsib.on.ca/wsibsite.nsf/public/ 
EmployerVoluntaryRegistrationProgram 

London, Ontario 

Roy G>Dias B.A., CMA, CFP 

Serviços de: “Accounting” e“Income Tax” 
Individual, Familiar e Gomercial 

Suite #502 - 111 Waterloo St, 
London, Ont 

Telefone e Fax 

(519) 434-1119 
N6B2M4 email; rdias@wwdc.com 

ECONOMIA 

O Brasil cria galinhas gigantes 
Segundo noticia do jomal Folha de Sâo Paulo, os 

avicultores estao a desenvolver uma espécie de galinha 
gigante a partir do cruzamento entre galos de combate 
e galinhas do campo. Estas galinhas podem medir até 
um metro de altura e pôr mais 30 por cento dos ovos. 

Manuel Barbosa, um dos promotores do projecto 
de investigaçào para o desenvolvimento de galinhas 
gigantes indicou tratar-se de conseguir reprodutores 
para melhorar a genética dos frangos normais. Para 
além do tamanho, as galinhas poderào ser abatidas mais 
cedo, aos 130 dias de vida, enquanto os frangos comuns 
precisam de pelo menos 180 dias para atingir o tamanho 
ideal. 

Um frango normal, corn 90 dias de vida, custa dez 
reais ($3 dolares). O custo duma galinha gigante pode 
ser dez vezes mais alto, segundo os produtores. 

Mega projecto - Ilha Graciosa 
vai controlar satélîtes 

A firma PortugalSpace vai avançar brevemente 
corn a construçâo, na ilha Graciosa, de uma estaçâo 
para trabalhar corn satélites. 

A decisâo foi tomada por ser a Graciosa a que reûne 
melhores condiçôes ao nîvel do ruido râdio-eléctrico e 
do perfil de horizonte, que de facto sâo as caracterlsticas 
essenciais para a estaçâo. 

A PortugalSpace nesta mega-estrutura a edificar 
na Graciosa, vai montar uma antena de comunicaçâo 
corn cerca de 14 metros de diâmetro. Os serviços a 
prestar incluem a monitorizaçâo oceânica de parte da 
costa da Europa, toda a costa portuguesa e parte da 
costa africana, para além da exploraçâo cartogrâfica e 
vigilância costeira e controlo de satélites a pedido dos 
seus proprietârios (vender serviços através do 
funcionamento destas comunicaçôes espaciais). 

Satelite Ground Station Systems é o nome dado ao 
projecto cujo objectivo econômico primordial vai ser 
a fixaçâo do tecido empresarial tanto nacional como 
internacional. 

O mega-projecto esta à espera de mecanismos 
fortes de financiamento,, neste caso o Programa 
Operacional de Economia, para depois avançar. Mas a 
empresa espera que, nos prôximos meses, se 
ultrapassem estas questôes de financiamento. 

« 

Vamos ralar da 
Compra-Venda de 

Propriedades! 
Por: Ray 

Figueiredo 

Subida de Juros no 
Horizonte? 

A agência Conference Board of 
Canada (CBC) declarou que a partir de 
Abril esta prevista a subida dos juros 
bancârios e, se isto vier a acontecer, os que compraram 
casas ou lotes vâo ter que renegociar as suas hipotecas e 
fechâ-las a longo prazo. 

Vârios anos de juros baixos foram um vento que levou 
centenas de novos compradores ao mercado de 
propriedades. Recordes nunca dantes vistos criaram uma 
época de forte prosperidade economica. Mas é possivel 
que a bonança esteja a ponto de acabar pois a agência 
CBC antecipa que no Banco Central os juros vâo subir 
2,25% de Abril/2003 a Março/2004. 

As profecias da CBC podem ser falsas, mas seja quai 
for o resultado, devemos estar preparados para enfrentar 
a situaçâo. Neste tempo de incertezas, recomenda-se fechar 
a hipoteca por cinco ou mais anos e ao juro mais favorâvel 
possivel. 

Uma época de juros elevados vai afectar o modo como 
o comprador consegue negociar uma hipoteca. Muitos têm 
optado nos ùltimos anos por hipotecas fechadas a curto 
prazo e a um nivel de juro flexivel. No entanto, as pessoas 
que compraram casas dando de entrada o mmimo ou pouco 
dinheiro têm à sua frente o fantasma de uma hipoteca mais 
pesada e antes que isso aconteça devem pensar seriamente 
na opçâo de fechâ-la num piano a longo prazo, para nâo 
cair nas redes dos juros mais elevados. 

Sutton Group-Select Realty Inc. London (Anüncio na pg. 16) 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM GAETANO, President 

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

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 

INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

• Condutas de Âgua 
• Materials Contaminados 
• Esgotos e Excavaçào 
• Limpeza Industrial 
• Remoçào de Materials de Obra 

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

BMO 

Maria Luisa MacGillivray 
Financial Planner 

Investment and 

Retirement Planning 

Bank of Montreal 

BMO Bank of Montreal 
Sherwood Forest Mall 
1225 Wonderland Road N. 
London, ON N6G 2V9 

Tel.: (519) 472-6345 
Fax: (519) 472-0916 

luisa.macgillivray@bmo.com 

Premier Marine Insurance 
Managers Group (London) Inc. 

PARA TODA CLASSE 
DE SEGUROS CONTACTE: 

NAT MOREIRA, Présidente 

Talbot Centre 
140 Fullarton Street, Suite 1904 

London, Ontario N6A 5P2 

Telephone: 1-519-850-1610 Facsimile: 1-519-850-1614 
After Hours Claim Hot-line: 1-888-232-4966 
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DIAINTERNACIONALDA MULHER 
O dia Intemacional da Mulher foi celebrado no 8 

de Março, uma data para agradecer ao Criador a 
existência desse ser tao extraordinario, usualmente 
conhecido por Mulher. 

Independentemente de ser homem ou mulher, 
devemos pensar nas mulheres que nos rodeiam e 
dedicar o tribute da nossa sincera admiraçào a todas as 
mulheres uqe passaram pela nossa vida. Olhemos para 
a màe, avo, irma, professera, amiga, etc. como alguém 
que sendo uma pessoa humana, tocou nosso coraçâo 
de um modo muito especial por ser mulher. 

Convido todos a reflectir em simples questôes 
como os direitos humanos. Ha muitas mulheres que 
sofrem a violência, sendo vitimas de mans tratos e 
discriminaçâo sexual. Sao situaçôes chocantes que 
continuam a acontecer no século XXL Deveriamos 
todos lutar para que sejam respeitados os direitos 
humanos e, em especial, os direitos da Mulher. 

Lembremos que a mulher profissionalmente 
assume hoje em dia uma posiçâo de destaque que muitas 
vezes nao é reconhecida nem remunerada em regime 
de igualdade com o homem que faz o mesmo trabalho. 
E pode-se afirmar que, embora o seu papel na sociedade 
seja de grande importância, a mulher ainda nao passou 
a ser reconhecida como merece. 

Nao se pode falar da mulher sem mencionar o 
homem, porque uma nao existe sem o outro e parte do 
sal da relaçâo entre eles nasce do antagonismo e 
diferenças que existem entre os dois. Nâo obstante 
quero proclamar bem alto hoje na frente de todos os 
homens: Olhem para as suas mulheres, porque 
independentemente da religiào, lugar de nascença ou 
idade, a Mulher é sempre Mulher! 

Nellie Pedro, Toronto (Ontârio) 

Windows of Health 
Medicina Natural para o seu Bem-estar 
■ Ânàlises de Nutriçào e Saùde 
■ Iridologia Constitucional 
■ Terapias Herbais ■ Remédios Bach Flower 
■ Suplementos Nutritivos 

Para marcar uma consulta, chame: 

(519) 659-4029 
Lucy Silveira Simôes 371 Admirai Dr., 
Certified Herbal Practitioner London, ON N5V 1J3 

^ cSC ^ (S^æpressiôns 
ç^bral ^esi^ers and decorators 

Arranjos florals para todas as ocaslôes 
Fazemos do seu Casamento 
uma Festa de Gala 

(Specializing In making Your Wedding 
a Gala Event) 

Amélia Seixas Maria Sequeira Linda deSousa 
979-4561 735-9956 739-1838 

PAGINA rmmm/1 
Como viver bem cuidando da sua saûde 

Guide da saûde que é o seu 
maior patrimonio e acompanhe 
estes conselhos para usufruir do 
que a Natureza lhe oferece para se 
manter saudâvel. Neste artigo 
receberâ informaçôes sobre as 

propriedades terapêuticas e beneficios dos alimentos e 
ervas, para curar doenças e manter uma vida saudâvel. 

Brôcolos 
Abundante em diverses antioxidantes eficientes e 

bem conhecidos como a quercetina, glutadiona, beta- 
caroteno, indôis, lutema e glucarato, tem uma série de 
compostes que retarda o envelhecimento celular e ajuda 
a prévenir varias formas de cancre. O brôculo possui 
vitaminas A, B, e C, câlcio, ferro, fôsforo, enxofre e 
potâsio, além de substâncias anti-cancro: sulforafanos, 
beta-caroteno, vitamina C e indois. Ajuda a manter os 
niveis adequados de colesterol e protege o coraçâo. 
Contém um m'vel de câlcio igual ou ainda superior ao 
do leite e apresenta forte actividade antiviral e 
antiulcerativa. Toma-se uma excelente fonte de cromo 
que auxilia a regular a insulina e o açûcar do sangue. 

Beneficios para a Saûde: 
-Reduz o risco de cancre 
-Ajuda a diminuir o risco de doenças de coraçâo e 
derrame cerebral. 

SABIA QUE.»   
-A Igreja de Sâo Antâo em Évora foi mandada construir 
pelo Cardeal D. Henrique em 1557 e estâ situada na 
Praça de Giraldos? 
-A ponte sobre o Tejo feita no tempo de Salazar e 
construida pela US Steel Export, foi inaugurada em 
1966 sendo a maior ponte suspensa da Europa corn 3000 
ms. de comprimento, dois mil dos quais sobre o estuârio 
do Tejo? 
-Trabalharam nela 3000 pessoas e as duas terres 
principais têm 190 m. de altura e de inicio jâ ficou 
preparada para receber um tabuleiro para o comboio 
que ia ligar Lisboa ao sul do pais, o que s6 viria 
acontecer 32 anos depois, na Expo/98? 
-A povoaçâo de Ericeira conta corn mais de 800 anos 
de histôria 
-O Jardim das Amoreiras, ao L. de Rato, Lisboa, foi 
inaugurado por Pombal em 1759? 
-Existe no mundo um numéro aproximado de 25 
milhôes de pessoas corn Alzheimers? 
-Na Dinamarca hâ um carvalho corn 800 anos? 
-A casca duma laranja grandinha pode ter cerca de 1/3 
do seu peso? 
-Os tûmulos de D. Pedro e D. Inès de Castro estâo no 
Mosteiro de Alcobaça, primeiramente chamado 
Mosteiro de Santa Maria? 

-Reduz o risco de catarata. 
-Ajuda a combater a anemia. 
-É rico em nutrientes. 

Propriedades Terapêuticas: 
1- Protecçâo contra o cancro 

Estudos realizados nos EUA reveram que as 
pessoas que comem broculos diariamente correm um 
risco menor de contrair cancro de pulmâo. Outros 
estudos mostraram que as pessoas que comem mais 
végétais cruciferos, como os broculos, apresentam 
menos taxas de cancro de colon. Este legume possui 
indois que inibem o desenvolvimento de tumores. 

2- Obesidade 
Os broculos auxiliam no combate à obesidade 

devido ao seu fraco teor de gordura, baixas calorias, e 
seu alto valor nutritivo. A ingestâo diâria duma porçâo 
de broculos fornece um alto teor de fibras, sem 
adicionar calorias extras significativas. 

Os broculos actuam de forma preventiva contra as 
doenças crônicas decorrentes da obesidade, como 
dibetes, hipertensâo e problemas cardio-vasculares. 

3- Rico em vitaminas e minerais 
Os broculos apresentam altos niveis de folato, 
antioxidantes, vitaminas do complexo B, câlcio, ferro 
e zinco. 

London (Ontârio) 

-Hâ aproximadamente 25.855 pessoas adultas em 
Portugal infectadas corn o virus da SIDA? 
-As Alemanhas ocidental e oriental, uniram-se em 
Outubro de 1990, data na quai a capital federal de Bona 
passou para Berlim? 
-A partir de 2004 vâo estar mais prôximas as cidades 
de Braga e Faro por caminho de ferro? 
-Perto de Celorico de Basto, o Mosteiro de Amoia foi 
construido no ano 1000 pela ordem beneditina, nesta 
ârea onde estâ a milenâria cidade de Celiôbriga que foi 
habitada pelos Celerinos e Bastiandos, donde dériva o 
nome modemo Celorico de Basto? 
-Na populaçâo mundial existe um numéro de 18 por 
cento de pessoas que nâo têm acesso à âgua potâvel e 
da âgua no nosso planeta, somente 2,5 por cento é doce, 
enquanto a salgada é 97,5 por cento do total? 
-Na primeira metade do s. XVI a Cristandade sofreu a 
grande ruptura que dividiu a Igreja em Catôlicos e 
Protestantes? 
-No reinado de D. Sebastiâo foi elaborado o projecto 
da construçâo do Aqueduto das Aguas Livres que sô 
séria construido 200 anos depois, no reinado de D. Joâo 
V, para abastecer de âgua a cidade de Lisboa? 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

Pr. Joâo Batista 

A 
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Specialistas em Dentaduras 

Full and partial denture service. 
Custom dentures fabricated -r^ . i ^ -nv TA -nv 

Uaniel Larraro U»D*, Uentunst on premises. 
Repairs, re lines and 
adjustments same day. 
Tooth whitening and 
Mouth Guards. 

Damien Hiorth D.D., Denturist 

Dois Consultorios em London 
para melhor servir a nossa clientela 

433-5484 
120 Hamilton Road 

Falamos Português 
naturalsmiles.ca 

• Dentaduras complétas 
ou parciais. 

• Dentaduras feitas à medida 
no nosso laboratorio. 
• Consertos, ajustes, 

alinhamentos no mesmo dia. 
• Branqueamento dos dentes 
Af%r\A e Protectores 452-4894 

1480 Huron St. 
de Boca. 
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Senhora do Monte na Madeira POR 

FERREIRA MORENO 

A zona do Monte na ilha da Madeira, além do 
pitoresco paisagistico que a reveste, salienta-se 
sobremaneira por ser a localidade onde se ergue a igreja 
de Nossa Senhora do Monte, em cujo altar-mor se 
encontra a pequenina e miraculosa imagem da Virgem, 
à volta da quai se tecem as mais bêlas lendas que, no 
dizer de Guido de Monterey, ainda hoje enriquecem o 
patrimônio madeirense. 

O si'tio do Monte, elevado à categoria de parôquia 
em 1565 e promovido a freguesia très anos depois, foi 
originalmente cedido a Gonçalo Aires Ferreira, amigo 
e companheiro do descobridor Joâo Gonçalves Zargo. 
Foi Gonçalo A. Ferreira pai de gémeos a quem deu os 
nomes de Adào e Eva, por terem sido as primeiras 
pessoas nascidas na ilha. 

Gaspar Frutuoso confirma o facto ao escrever: 
“Este Gonçalo Aires Ferreira foi o primeiro homem 
que na ilha da Madeira teve filhos e, em memôria disso, 
como primeiro que naquele mundo novo povoava, ao 
primeiro filho chamou Adâo e à primeira filha, Eva, 
pois forarn os primeiros que nasceram naquela terra 
novamente descoberta e pelo mar oceano adjacente” 
(Saudades da Terra. Livro II, Cap. 50, Pag. 152 - Ed. 
de 1998). 

Outrossim diz-nos Frutuoso ter sido Zargo quem 
primeiro lhe chamou Ilha da Madeira, por causa do 
muito espesso e grande arvoredo de que era coberta e 
toda cheia de infinidade de madeira”, mas por ser 
fragosa e alta, corn montes e rochedos fragosos, “dizem 
que seu nome proprio era, ou devera ser, Ilha das 
Pedras” (Saudades. Cap. 15, Pag. 36). 

Foi aqui no 
Monte, sito a meio da 
encosta corn vista 
p’rô Funchal, que 
Adâo Gonçalves 
Ferreira ordenou a 
construçào duma 
capela em 1470, que 
tomou o nome de 
ermida de Nossa 
Senhora da 
Encarnaçâo. 
Eventualmente foi 
apeada em 1741 e 
substitufda por uma 
igreja mais espaçosa 
aberta ao culto em 
1747, mas que ficou 
destruida um ano 
depois devido a um 

violento terramoto. Uma vez reconstruida, foi sagrada 
em 1818 e dotada corn um escadorio composto por 68 
(legraus de pedra. 

E aqui que se encontra a tâo venerada imagem de 
Nossa Senhora do Monte, que permaneceu intacta 
aquando da destruiçâo do templo (1748) e que tomar- 
se-ia o orago da antiga capela de N“ S® da Encarnaçâo. 

Reza a tradiçâo, baseada em narrativas lendârias, 
que uma pastorinha do Monte nâo s6 se tinha entretido 
a brincar corn uma menina, mas também havia 
partilhado corn ela a sua merenda. A apariçâo repetiu- 
se e a pastorinha, evidentemente, nâo se conteve em 
contâ-la aos familiares e vizinhos. 

O pai decidiu, um dia, ir espreitar a filha e, de facto, 
viu-a muito alegre na sua brincadeira de criança, mas 
nâo descortinou a tal outra Menina. No entanto, no seu 
lugar, descobriu uma pequena escultura de Nossa 
Senhora. 

Imediatamente foram avisadas as autoridades 
locais que resolveram trasportar a imagem p’râ capela 
da Encarnaçâo e, posteriormente, p’râ Igreja do Monte, 

Imagem que a tradiçâo diz ter 
aparecido perto do Terreiro da 

Luta e que se conserva na 
Igreja do Monte 

onde ainda hoje se encontra 
patente, precisamente no centro 
do altar-mor. Salvo erro, as 
lendârias apariçôes teriam 
ocorrido durante o reinado de 
D.Joâo (1481-95) 

Recorrendo mais uma vez 
a Gaspar Frutuoso (Caps. 44 e 
45), aquando da invasâo e 
saque da ilha da Madeira por 
oito galeôes de corsârios luteranos franceses, em 
Outubro de 1566, “fazendo algumas saidas pelos 
montes, indo depois à igreja de Nossa Senhora do 
Monte, um francês tomando a imagem da Senhora (que 
é de vulto de pau) a despiu, dando corn ela para a 
despedaçar nos degraus de pedra forte; os proprios 
degraus se fizeram pedaços, ficando a imagem inteira, 
sem quebrar coisa alguma”. 

Igreja de N.“ S." do Monte 

Ora aconteceu que um pastor de nome Antonio 
Mendes, testemunhou o ocorrido e matou o francês, 
rachando-lhe a cabeça corn uma foice. E mesmo ali, 
informa-nos Frutuoso, “os portugueses queimaram o 
cropo do francês, cuja aima queimam e queimarâo os 
demônios etemamente no inferno, onde jaz sepultado”. 

E igualmente Frutuoso quem nos descreve essoutro 
espisodio: “Também desmandando-se outro francês na 
ermida de Nossa Senhora das Neves, despiu a Senhora 
e roubou a igreja, ao quai saiu ao caminho um 
português, homem fidalgo da geraçâo dos Freitas, e o 
matou, tomando-lhe os vestidos que levava da 
Senhora”. 

Nossa Senhora Menina 
A brincar subiu ao monte; 
Onde ela foi descansar 
Logo nasceu uma fonte. 

Nossa Senhora das Neves, 
De nos tende compaixâo; 
Sem vos nada somos, 
Sede a nossa salvaçâo. 

Eu estava ouvindo Missa 
Na capela da Encarnaçâo, 
Teus olhos me cativaram, 
Roubaste o meu coraçâo. 

Nossa Senhora me faça 
O que lhe tenho pedido: 
Se morrer leve-me ao céu. 
Se viver case contigo. 

Oakland, California 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiâo Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sàbados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tralamentos Dentàrios Estéticos 
Branqueamento de Dentes 
Implantes, Pontes e Coroas “Servindo a comuntdade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Portuguesa desde i990" 

Nossospreçosestàodenlrodaslabelasda “Labourers’Union’ S8G-900S 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

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., Phone: (519) 673-4360 
London, Ontario N6B 2L2 Fax: (519) 673-3880 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietorlo 

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

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

VERDES DA NATUREZA 
Se eu fosse rica e gostasse de comprar joias, 

compraria por certo esmeraldas, por serem lindas, 
valiosas e verdes ! Sempre gostei dos tons verdes que 
usei e gozei durante a mocidade, quando meu rosto era 
ainda rosado. Hoje, algumas décadas passadas, jâ me 
nâo favorecem as mesmas cores. Mas adoro, em 
contrapartida, as ramarias da vegetaçâo oferecidas pela 
Natureza, talvez por sermos quase da mesma 
irmandade. 

O verde sumptuoso das esmeraldas enfeitou coroas 
reals às dinastias através da historia. Estas pedras 
preciosas sào caras, escassas e basicamehte, sâo uma 
composiçâo de vârios elementos ligados pela propria 
Natureza que faz delas um adomo magniTico. 

Por milhares de anos, o maior fornecimento destas 
verdes preciosidades era extraido das famosas Minas 
Cleopatra, lacalizadas a cerca de 700 Kms. da cidade 
do Cairo, que à época era ainda explorada pelos 
egfpcios, seguindo-se-lhes os romanos e mais tarde os 
turcos. Minas subterrâneas e poeirentas, faziam a 
escravatura dos pobres mineiros. O transporte da 
delicada mercadoria através do rio Nilo era elaborado 
pela mâo do homem, o que se tornava moroso, até 
chegar ao destino de distribuiçâo pelos outros palses. 

Nâo obstante as muitas dificuldades e sacrificios 
daqueles que com o seu esforço formaram a fortuna de 
outros, as minas funcionaram a rltmo quase permanente 
desde o ano 330 a de C. até ao ano 1237 da nossa era. 

As pessoas daqueles tempos remotos em que a 
ignorância grassava, talvez por falta de professores e 
escolas, acreditavam que as esmeraldas curavam os 
males do corpo. Santa inocência! 

O monopolio rendoso alastrou até à India, o que 
muito agradou a marajâs e principes. Manteve-se até à 
conquista dos espanhois que se infiltraram pelas terras 
do espaço a que hoje chamamos Colombia. O 
conquistador dessas terras foi Jimenez de Quesada, que 
um tempo depois, em 1558, descobre este outro grande 
tesouro nas formidâveis minas de Muso. 

As esmeraldas daqui extrafdas deixaram os 
espanhois estupefactos pelo tamanho, perfeiçâo e, claro 
estâ, pelo seu alto valor comercial. Com estas pedras 
seductoras se formaram pelo mundo boas colecçôes de 
prestfgio. 

E como quase tudo bom da vida, tiveram as 
esmeraldas a sua época âurea. E hoje ainda seduzem 
os olhos de muita gente, embora a afluência de 
compradores seja bastante mais reduzida. Estarei 
enganada!? 

Fernanda T. Raimundo, Richmond, BC 

LEAMINGTON 
CLUBE PORTUGUÊS DE LEAMINGTON 

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

AGRADECIMENTO 
Sensibilizado com a 

caridosa resposta do povo e 
comunidades e Chatham e 
Wallaceburg que angariaram 
$4,600 dolares para socorrer as 
crianças de Angola, desde as 
pâginas do jornal “Portugal 
Notfcias” desejo enviar o meu 
Muito Obrigado aos 
organizadores do evento, e a 
todos os que de uma maneira ou 
outra colaboraram com o seu trabalho ou donativos. 
Graças à vossa ajuda, um grupo de crianças de Angola 
poderâo ter atençâo médica, alimentos preparados corn 
amor, uma escola onde estudar ou um tecto para os 
receber. 

Pe. Manuel Correia, O.P. 

Pe. Manuel Correia 

WAY 
PLUMBING & HEATING 

• RESIDENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

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

Certified tester of 

Backflow Preventers 

WIRSBO^*^ 
IIM-FLOOR HEATINB 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 
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O Crucifixo de Pasteur 
O “Correio dos Açores” 

(Ed. 18 de Dez. 2002) que, 
por desleixo descomunal dos 
serviços postais, so foi 
distribuido na Califorlândia a 
15 de Fevereiro do corrente, 
publicou um artigo de Jorge 
do Nascimento Cabral, do 
qual com a dévida vénia vou 
transcrever a seguinte 
passagem: 

“Subscrevo a 
preocupaçâo do ilustre 

escritor e investigador Manuel Ferreira, por recordar- 
se do destino desconhecido dum crucifixo pertencente 
ao famoso cientista Louis Pasteur, e que integrava o 
espolio do saudoso homem da cultura, que foi o Dr. 
Jorge Gamboa de Vasconcelos”. Esta incisiva e 
justificada referência, oportunamente lavrada pelo 
jornalista açoriano, provocou o desencadeamento 
râpido dum vasto roi de recordaçôes que guardo 
religiosamente corn respeito ao supra mencionado 
crucifixo. 

E jâ me explico... 
Foi precisamente aos 24 de Julho de 

1986, ao visitar o Dr. Jorge Gamboa de 
Vasconcelos (1908-95) em Ponta Delgada, 
que ele me obsequiou corn o raro 
privilégie de segurar e admirar, corn 
intensa emoçâo, o Crucifixo de Pasteur. 
Este crucifixo fora-lhe entregue em 
Dezembro de 1984 pelo Dr. Antonio 
Gaspar Read Henriques, antigo director 
do “Correio dos Açores”, falecido em 
Março de 1985 contando mais de 90 anos 
de idade. 

Como se tomou possivel semelhante 
reiïquia do insigne cientista Pasteur (1822- 
1895) ter vindo parar a Sâo Miguel? Eis, nas suas linhas 
gérais, a histôria do itinerârio que o crucifixo pecorreu 
desde Paris até Ponta Delgada... 

Corn a implantaçâo da Repûblica em 1910, as 
religiosas da Congregaçâo de Sâo José de Cluny tiveram 
que abandonar Ponta Delgada e refugiar-se em França. 
Corn elas seguiu uma noviça natural de Santa Clara, 
em cuja igreja fora baptizada corn o nome de Irene. 
Em França, Irene concluiu o curso de enfermagem e 
ascendeu a freira corn o nome de Irmâ Pedro do Esplrito 
Santo. 

Depois, corn esta dupla qualidade, deu entrada no 
Instituto Pasteur de Paris onde, durante 25 anos prestou 
relevantes serviços, quer aos doentes do Instituto, quer 
à familia Pasteur, que a tinha em grande estima. 

Um dia, no exercîcio das suas funçôes de 
enfermeira, a Irmâ Pedro do Esplrito Santo partiu um 
brâço, recebendo autorizaçâo p’ra restabelecer-se em 
Sâo Miguel. Ao apresentar as suas despedidas, a filha 
de Pasteur ofereceu à freira aquilo que conservava corn 
muito afecto, o crucifixo do seu pai! 

A Irmâ Pedro, no entretanto, foi encarregada da 
construçâo dum Sanatôrio e Preventorio p’ra 

tuberculosos no Funchal, bem como duma Escola de 
Enfermagem. Aconteceu que em 1949, ela veio de visita 
a Sâo Miguel na companhia da Conselheira Gérai da 
respectiva Congregaçâo, a cujo cargo estava confiado 
novamente o ensino escolar no “Colégio das Mères” 
ou de “Sâo Francisco Xavier”, instalado no Mosteiro 
da Esperança, popularmente conhecido como Convento 
do Santo Cristo. 

Foi nessa altura que a Irmâ Pedro, atenta ao 
dedicado auxllio prestado à Congregaçâo pelo Dr. Read 
Henriques, decidiu oferecer-lhe o que consigo trazia 
de mais valioso, o Crucifixo de Pasteur! 

Trata-se duma pequena cmz de bronze, de 17 cms. 
de altura, corn toda a face anterior lavrada por motivos 
florais que se expandem, em leque, no topo dos sens 
ramos. No meio, a figura de Cristo, delicadamente 
esculpida, também em bronze e apenas recoberta na 
cintura por elegante cendal, corn a cabeça pendente 
coroada de espinhos, enquanto nos braços abertos e 
pemas caldas, quatro cravos pregados nas mâos e nos 
pés, prendem a figura de Cristo na cruz. 

Mais ainda, na base da cruz, dois anjos, em alto 
relevo, oram ajoelhados sobre nuvens, um de mâos 
postas e o outro corn os braços cruzados no peito. 

O crucifixo représenta, certamente, uma preciosa 
obra artlstica e corn significado proprio. 
No entanto, mais do que o seu valor 
plâstico, devemos ter em conta a auréola 
de recordaçôes que o envolve. As palavras 
proferidas pelo Dr. Jorge, ao tempo da 
minha visita em 1986, continuam ainda a 
ecoar no âmago das minhas saudades: 
Quantas vezes as mâos do sâbio Pasteur 
apertaram este crucifixo, buscando nele a 
inspiraçào que o levou à descoberta de 
tantos segredos? Quantos anos ele teria 
olhado corn tanto amor pelos familiares 
de Pasteur, apôs a morte o ter arrebatado 
ao seu convîvio? Quantos momentos de 
êxtase religioso ele havia proporcionado 

à Irmâ Pedro nas horas de fé mais firmes ou mais 
ardentes? Quantas bênçàos ele teria derramado sobre 
o Dr. Read Henriques, que o teve suspenso à cabeçeira 
da cama durante mais de 35 anos? 

Este feixe luminoso de lembranças e virtudes que 
rodeia o crucifixo de Pasteur, constitui, em verdade, 
um valioso tesouro que exige uma defesa segura e um 
preito da maior estima. 

E o Dr. Jorge Gamboa de Vasconcelos, ainda me 
recordo, corn aquele carinho da sua aima de artista, e 
num aceno de sincera humildade, olhou p’ra mim 
serenamente, embora corn voz embargada pela emoçâo, 
e disse: Estarei eu à altura de tâo grande 
responsabilidade? Corn o auxüio de Deus, assim o 
esperol 

Aparentemente, corn o falecimento do Dr. Jorge, 
desapareceu o Cmcifixo de Pasteur... 

Hâ pouco, o jornalista Jorge do Nascimento Cabrai 
deu a entender que o crucifixo teve um destino 
desconhecido. Fico, pois, aguardando corn redobrada 
ansiedade o devido esclarecimento que a benquista 
memoria do Dr. Jorge exige e merece! 

Oakland, California 

Louis Pasteur 

IDENTIFIQUE A PAISAGEM 
AÇORIANA E HABILITE-SE PARA 
RECEBER UM ANO DE 
ASSINATURA GRÂTIS 

ILHA   

Valor Histôrico? 

(Resposta na prôxima ediçâo) 

n A n ^ M, 9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHOLESALE/RETAIL 
' RESTAURANTS • BAKERIES 

DONUT SHOPS 
' BUTCHER SHOPS 

VARIETY STORES 
‘CLUBS 
' HOMES • COTTAGES 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 
APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE 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 

None do Fados EXTRAORDINARIO ELENCO 
DE ARTISTAS DA CANÇÂO 

Organiza: 
Data: 

Jantar: 
Show: 

VICTOR MANUEL 
- Toronto - 

TONY MEDEIROS 
- London - 

Trio de Guitarras 
de Antonio Amaro 

Som e Efeitos: 

ALÉM-MAR 

FIGUEIRA 
- Toronto 

Para réservas de mesa ou bilhetes contacte: 
Mike De Melo: 473-7557 ou 657-1656 

José De Amaral: 667-9082 Tony Alves: 668-2953 

Joe Mendonça: 686-0474 Jorge Melo: 659-6830 

5 e^efmaé 
MACEDO 

- Fenais d'Ajuda com residência 
em New Bedford, Mass. 

1*. Actuaçâo em London 

Contamos com a vossa presenga nesta noite - Comparegam! 

LIRA DO ESPIRITO SANTO DE LONDON 

Sabado, dia 5 de Abril de 2003 na sede do 
Clube Português (134 Falcon St./Trafalgar St.) 

Servido às 18H00 
com inicio às 20H30 
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ECOS PA SOCIEDADE 
Râpidas Melhoras 
Os seus familiares de Harrow, 
London e a sua irmà na 
freguesia das Ribeiras 
(Caminho de Cima) desejam a 
D. Gabriela Soares uma râpida 
recuperaçào para que possa 
desfrutar do bom tempo da 
Primavera. Get well soon! 

Candidato ao CCP 
Laurentino Esteves de 
Toronto encabeça a Lista 
“Aliança pela Comunidade” 
para o Conselho das 
Comunidades Portuguesas no 
Canada, corn représentantes 
em Kingston e London. Boa 
Sorte nas eleiçôes de 30 de 
Março! 

Adorâveis Anjinhos! 

Pedimos um sorriso e caiu do céu este coro de crianças 
à frente da nossa câmara na noite do Banqueté que o 
Restaurante Nova Lisboa ofereceu aos seus amigos e 
empregados! Parabéns aos pais destas saudâveis e 
lindas inocências! 

Way to go, Tony! 
Tony Costa, proprietario da 
firma TC Auto e Présidente do 
Nucleo do FC Porto de London, 
faz parte da Lista “Aliança pela 
Comunidade” de candidates ao 
CCPC. Seu baptismo de fogo na 
politica, um tipo de mel, as 
vezes doce e outras, as mais, 
amargoso, mas um mel que uma 
vez provado nunca mais se 
esquece. Bonne Chance! 

Proa Benfiquista! 

Meia duzia de j ovens entusiastas do Sport London & 
Benfica numa das funçôes celebradas na sede do grupo 
desportivo. Com toda esta beldade por proa, o barco 
benfiquista vai atravessar sem problemas os encontros 
da proxima época. Garantido. You girls, keep on shining! 

A Equipa do Nova Lisboa 

Rodeando D. Rosa estao as mulheres e um dos maridos 
que trabalham no conhecido restaurante de London, 
Nova Lisboa. Sao elas que nos atentam com o aroma 
suave de caldeiradas de peixe, frango de churrasco, 
polvo grelhado, etc. 

Divino Tesouro! 

Um grupo de amigas da grande familia que é o 
Movimento Familiar Cristào que na altura guardavam 
as crianças enquanto os pais recebiam Parabéns pelo 
bom trabalho que ralizam na Paroquia de Santa Cruz! 
O future do Movimento esta garantido! 

Benvindo Nicholas! 

A familia de Alcides Pereira de London com a esposa. 
Ester, filhos: André e Daniel dando as boas-vindas ao 
novo rebento da sua arvore genealogica: um Undo bébé 
que encheu de felicidade esta casa portuguesa. 

NECROLOGIA 

Maria Antonia Avila 
Com 55 anos de idade 
faleceu no hospital 
London Health 
Sciences Centre, no 
dia 25 de Fevereiro 
ûltimo. Casada corn 
Celestino Avila 
(falecido) e mâe de 
Lucy, Maria residiu 
em London e era filha 
de Antonio Serpa 
(falecido) e Maria, e 
irma de José (Isabel), 
Victor (Isabel) - residentes em Portugal, Gabriel 
(Margarida), Al (Liz) residentes em London, 
Matilde (George Fitzpatrick) de Woddstock, e 
Adflia Valadâo (falecida). As exéquias foram 
conduzidas pela casa O’Neil Funeral Home, com 
missa de corpo presente na Igreja de Santa Cruz, 
indo enterrar ao St. Peter’s Cemetery. A familia 
enlutada pela dor desta separaçâo, nâo o podendo 
fazer pessoalmente a cada um, agradece a todas 
as pessoas que enviaram flores ou com a sua 
presença os confortaram nesta hora de tanta 
saudade. Descanse na Paz de Deus ! 

Carisma Pentecostal Church 
H0RÂRI0 PE CULTOS 

Terças: 7:00 P.M.. - CULTO DE 0RAÇÂ0 

Domingos: 6:00 P.M. - CULTO DE AD0RAÇÀ0 

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

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

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

CONTACTE-NOS 
FALAMOS PORTUGUÊS 

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

Tel. (519) 45U9120 

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

Domingos: Meio-dia - 3:00 pm 

Para informaçôes sobre as vantagens de um Tumulo no Mausoléu 

e sobre as faciUdades de pagamento sem juros contacte: 
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FUTEBOL NOS AÇORES: 
CAMPEONATO NACIONAL DA III DIVISÂO 
Série Açores - 2“ Ease - 3.“ Jornada 
GRUPO A - Apuramento do Campeâo 
Angrense isolou-se na liderança! 
Desportivo Velense - SC Angrense 0-2 
Santo Antonio - Santiago FC 1-1 
Folgou o Sport Praiense. 
Classificaçâo : 1“ SC ANGRENSE, 41 pontos; 
2° Sp. Praiense, 38; 3“ Santo Antonio, 36; 
4° Desp. Velense, 33; e 5° Santiago FC, 29. 
GRUPO B - Despromoçôes 
FC Madalena goleou Boavista! 
EC. Madalena - Boavista Rib 7-0 
Angustias Atlético - FC Flamengos 0-2 
Folgou o Sporting Ideal. 
Classificaçâo: 1° Sporting Ideal, 27 pontos; 
2° FC Flamengos, 27; 3° F.C. Madalena, 27; 
4" Boavista da Ribeirinha, 24; e 5°Angustias Atlético, 1. 
Campeonato de Sâo Miguel 2002/03 
Mira Mar regressou à liderança! 
Resultados da 17 “ Jornada: 
Capelense - S.A. Nordestinho 2-1 
Maia Açores - Vale Formoso   7-0 
Fazenda SC - Desp. Rabo Peixe 0-1 
Mira Mar - Aguia Desportivo 2-0 
Vitoria Clube - Desp. Sâo Roque 4-0 
Maritime SC - Desp. Vila Franca 2-0 
Resultado em atraso da 12” jornada: 
Vale Formoso - Desp. Vila Franca 2-4 
Classificaçâo Actual: 1° MIRA MAR, 40 pontos; 
2° Vitoria Clube, 39; 3° Aguia Desportivo, 38; 
4° D.R. Peixe, 29; 5° D.S. Roque, 28; 6° Maritime, 
26; 7° Maia Açores, 23; 8° Capelense, 21; 
9° D.V Franca, 21; 10° S.A. Nordestinho, 13; 
11° Vale Formoso, 5 ; el2° Fazenda, 4 pontos. 
Campeonato da Terceira 2002/03 
Barreiro sagrou-se campeâo! 
Resultados da 17 ” Jornada: 
SC Barreiro - Maritimes S.M 0-0 
SC Vilanovense - Os Leôes 1-1 
Classificaçâo: 1° S.C. BARREIRO, 29 pontos; 
2° Os Leôes, 25; 3° S.C. Vilanovense, 21; e 
4° Maritimes Sâo Mateus, 13 pontos. 

MEDICINA 

Vacina contra a Sida em 2004? 

Campeonato da Graciosa 2002/03 
Graciosa F.C. goleou (7-0) 
Resultados da 18 ” Jornada 
Desp. Luzense - SC Maritime 1-3 
Graciosa FC - Mocidade Praiense 7-0 
Folgou: Sporting de Guadalupe. 
Classificaçâo Actual 
1° GRACIOSA^.C., 38 pontos; 2° Sporting de 
Guadalupe, 33; 3° S.C. Maritime, 26; 
4° Moc. Praiense, 5; e 5° Desportivo Luzense, 2 pontos. 
Campeonato de Sâo Jorge 2002/03 
Maritimo Velense virtual campeâo! 
Resultados da 18 ” jornada 
FC Urzelinense - Desp. Beira 0-1 
Maritimo Velense - FC Calheta 4-1 
Folgou: F.C. Calheta. 
Classificaçâo -1° MARITIMO VELENSE, 33 pontos; 
2° F.C. Calheta, 26; 3° Desportivo da Beira, 25; 
4° F.C. Urzelinense, 10; e 5° G.D. Topo, 8 pontos. 
Camp, da AFH - Faial/Pico 2002/03 
RF Castelo Branco é o novo lider! 
Resultados da 10”. Jornada: 
Desp. Lajense - Boavista S.M 3-2 
G.D. Feteira - Vitoria F.C 0-0 
G.D. Salâo - G.D. Cedrense 2-0 
U.D. Calhetense - Castelo Branco 0-5 
Folgou : Fayal Sport Club. 
Campeonato das Flores 2002/03 
Boavista das Flores é o Campeâo! 
Resultados da 11”. jornada: 
Ponta Delgada - Lajense Flores 0-1 
Boavista das Flores - Minhocas 5-1 
Classificaçâo: 1° BOAVISTA, 33 pontos; 2° Lajense 
Rores, 18; 3° Minhocas, 12;e4°PontaDelgada,3pontos. 
TAÇA AÇORES (Rep. A.F.H): 
Resultado do jogo na ilha das Flores: 
Boavista Flores - Fayal Sport 0-3 
TAÇA DE SÂO MIGUEL 
Quartos-de-Final: 
Resultados dos jogos da 1”. e 2”. «mâo»: Total 
Mira Mar - Maia Açores 3-0/3-1 = (6-1) 
Nordestinho - D. R. Peixe 0-3 / 0-2 = (0-5) 
Vitoria Clube - Capelense 2-0 / 3-0 = (5-0) 
D.S. Roque - Aguia Desp 4-1 / 1-3 = (5-4) 
Ficaram apurados para as meias: Mira Mar, 
Desportivo Rabo de Peixe, Vitoria Clube do Pico da 
Pedra e Desportivo de Sâo Roque. 

TAÇA DE DESPORTO 
PORTUGAL   
NAVAL Eliminou Sporting em 
Alvalade JoâoG.Silva 

A Naval 1° de Maio da II Liga, 
protagonizou a surpresa dos quartos 
de final, afastando o Sporting da Taça 
de Portugal, ao derrotar o detentor do 
troféu por 1-0, em encontre de quar- 
tos-de-fmal da prova, disputado em 
Alvalade. O Porto qualificou-se para 
as meis-finais da Taça, ao golear o 
Varzim por 7-0, enquanto o Uniâo de Leiria afastou a 
Académica de Coimbra, ao vencer na Marinha Grande 
por 3-1. No outre embate, Paços de Ferreira garantiu 
igualmente a presença nas meis-finais da prova, ao 
receber e vencer o V. Setûbal por 2-1. 
Resultados dos Quatos-de-Final: 
Uniâo de Leiria - Académica 3-1 
F.C. Porto - Varzim S.C 7-0 
Paços de Fereira - V. Setûbal 2-1 
Sporting C.P. - Naval 1° Maio 0-1 
Taça UEFA - Quartos-de-Final: 
- Jogos a l”.mâo a (13-3-03): 
Malaga (Espanha) - BOAVISTA (Portugal) 
Besiktas (Tur.) - Lazio (It.)/Wisla Crâcovia (Pol.) 
Celtic (Escocia) - Liverpool (Inglaterra) 
F.C. PORTO (Portugal) - Panathinaicos (Grécia) 
Os jogos da 2“. mâo realizam-se a (20-3-03). 

Santa Clara faz jogo de solidariedade 
A équipa de futebol do C. D. Santa Clara que milita 

na I Liga disponibilizou-se para ajudar o maratonista, 
Carlos Calado, que perdeu a mulher e dois filhos hâ 
pouces dosa num acidente doméstico. A équipa 
micaelensa jogarâ nos Açores contra um dos Clubes 
locais, em data a anunciar. A receita reverterâ a favor 
do atleta. Hâ uma grande empatia entre os açorianos e 
o atleta, que jâ participou em varias provas de atletismo 
no arquipélago. É neste contexte que se enquadra a 
decisâo dos dirigentes do Santa Clara. 

'Dasilm Mornes J ne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

Apôs varies anos de investigaçâo, uma vacina 
contra a Sida esta a ser desenvolvida no Institute de 
Virologia Humana da Universidade de Maryland, EUA. 
A vacina jâ foi testada em animais, corn vârias estirpes 
do HIV. 

O investigador do institute, Robert Gallo um dos 
responsâveis pela descoberta do virus e que dirigiu a 
ihvestigaçâo, numa conferência na Universidade de 
Veterinâria de Viena prestou diversas declaraçôes 
afirmando: Estou optimista porque cientistas do meu 
instituto desenvolveram uma vacina que, em très tipos 
de animais se revelou capaz de imunizâ-los contra 
vârias estirpes do virus da Sida. Temos motivos para 
acreditar que também funcione corn as pessoas, e 

acredito que em 2004 poderemos ver os primeiros 
resultados. 

Referiu também que no proximo Natal jâ estarâo 
disponiveis os primeiros resultados de experiências 
realizadas corn a vacina em macacos. Além desta 
investigaçâo, o Centro Universitârio Valdense de 
Lausana, Suiça, pensa iniciar experiências corn uma 
possivel vacina, em 2003, experiência que também vai 
ser realizada num hospital londrino. 

Um dos maiores problemas que a investigaçâo de 
uma vacina para o HIV têm enfrentado é o facto de 
aparecerem constantemente novas estirpes do virus e a 
incapacidade do sistema imunitârio para atacar as 
mutaçôes que este origina ao se fundir corn células sâs. 

David Dasilva 

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

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. p^Uy Licenced 
Specializing in L.C.B.O. 

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

A# Chef: Tony & Rosa Silva 

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

UMAOCASIAO 
NIE^PRIMEIRA COMUNHÂO, 

ElEGANCIi 
, GVSAMENTOS^ etc. 

VISTA O SEU FILHO COAÉilM FATO SELECTO/E PERFEITOl 

TAMANH0S4 - 20, e TAMBEM 
PRESTIGI ADAS MARÉÂ^tlOMO 7(?HRISTIANjDIOR” (^“PE^feMELLIS” 

CT-frànonil ^AÊÈt^S & BOYSrWEAÉitLQNDON 

SEM CONCORREIStit» NO SERVIÇO, ESTILO/SELECÇAO Ë PREÇOI SEM CONCORRE 

VISITE-NOS 
/ / 

667 DUNDAS STREET ^CHERRYHILL'VILLAGE MALC 
T519) 6724398 

y 
(519)432-5596/ 

'/■/y/////>y//////'/// ym.yC / 
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WINDSOR 
CORNFEST - Festival da 
Espiga 
  O Festival da Espiga (ComFest) 

Escrito por : celebrado cada ano em Tecumseh, ao 
Daniel Lapas Leste de Windsor, foi contemplado 

recentemente corn um prémio, sendo 
declarado um dos melhores festivais 
desta provmcia. Isto aconteceu num 
concurso entre aproximadamente 
très mil eventos comunitârios e 
festivais que cada ano tem lugar no 
Ontario. Foi portanto uma grande 
honra para esta area de Windsor que 

na Conferêmcia de Toronto, um evento como o Festival 
CornFest tivesse sido destacado e reconhecido como 
um dos melhores do Ontario. 

As raizes ancestrais do festival perdem-se nas 
bramas da historia. Faz parte da tradiçào do povo 
aborigène, assim como das tradiçôes dos povos 
europeus que celebravam corn festas e bailes a safra e 
recolha da colheira. O milho foi entre os indios da 
América do Norte e Central, a base da sua dicta 
alimentar, um verdadeiro dom dos deuses aos humanos 
para sustentar a tribo. Nâo devemos esquecer que tanto 
a planta como seu cultivo sào autoctonos na terra 
americana. 

Corn 28 anos de existência, o CornFest tem 
experimentando grandes melhorias cada ano, ao ser 
celebrado nos fins de Agosto. Desde o inicio tomou-se 
uma festa para a familia onde os jogos e atracçôes sào 
o passatempo mais importante ao provar as primicias 
da colheita do milho, sem esquecer o sabor da maçaroca 
fumegante depois da fervura, corn lâgrimas de manteiga 
a escorrer entre os gràos {corn on the cob). So pensar 
nela a nossa boca toma-se âgua. 

O evento conta corn a participaçâo nào s6 de 
visitantes canadianos como ainda de forasteiros vindos 
dos estados americanos vizinhos e, cada ano, um 
batalhào de voluntârios trabalha para que a ocasiâo 
continue a ser um dos festivais top-notch na provincia 
do Ontario. 

Windsor (Ontârio) 

AGRADECIMENTO 
o nosso assinante, sr. José Neves, através do jomal 

“Portugal Noticias” nâo o podendo fazer pessoalmente, 
agradece a todos aqueles que o visitaram e corn carinho 
enviaram flores quando foi submetido a uma operaçâo 
cirurgica ao joelho. OBRIGADO! 

s 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietànos 

Q SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIENCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

MARISCO • BIFES • GALINHA 
Preparados no grelhador a lenha da sala de jantar 

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 

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 

Corpos Gerentes em 2003 
o Centro Cultural e Recreativo de Windsor via fax 

enviou-nos uma comunicaçâo corn a Lista da nova 
Direcçào para o ano em curso, integrada por: 

Présidente - Lucy Pires 
Vice-Presidente - Simeâo de Sousa 

Tesoureira - Edite Malaquias 
Secretâria - Laura Furtado 

2.® Secretâria - Teresa Pereira 
Enviamos à gerência votos de muito sucesso no 

desempenho das suas funçôes. 

A Redacçâo 

POESIA 

Alva Mantilha 

De renda alvfssima é a mantilha 
Que o cimo da montanha enfeita. 
Lembra-me toucado de virgem perfeita, 
Entronada num trono de maravilha. 

Neves puras pelos eûmes aninhadas, 
Recordam pombas brancas em seu ninho 
Que d’amor se derramam de mansinho, 
Em lâgrimas pelas vertentes deixadas. 

Carpem montanhas por a renda degelar, 
Jâ pTo sopé, vai dos lirios a alvura 
E os lestos cristais descem a saltitar. 

Assim, aos poucos se vai o alvo toucado... 
E a imagem de virgens... miragem pura. 
A mantilha?... Rente ao céu foi inspirada! 

Fernanda T. Raimundo, Richmond, BC 

BRAMPTON 
Sporting Clube Ideal Celebrou 17.” Aniversârio 

O Sporting Clube Ideal (SCI) celebrou no dia 22 de 
Fevereiro o 17° Aniversârio, comemorando a data corn 
grande festa no salâo da Igreja de N“ S® de Fâtima em 
Brampton. O SCI foi fundado em 1986, por um grupo de 
famflias da Ribeira Grande, na ilha de Sào Miguel, 
associadas ao clube micaelense onde antes de emigrarem 
para o Canadâ faziam parte das équipas de futebol. Hoje 
o clube-màe disputa a III Divisào Nacional - Série Açores. 
Foi a saudade da terra e do clube que serviram corn tanto 
amor o que levou estes homens a unirem-se no projecto 
arrojado de fundar um clube do mesmo nome na cidade 
de Brampton. O nosso SCI foi fruto do labor, dinheiro, 
suor e lâgrimas dos que sentem a ausência da terra natal, 
dos usos e costumes que ficaram gravados na memôria. 

Hoje, o sonho é uma realidade. O SCI conta corn sede 
propria situada no 75 Rosedale Ave. West da nossa cidade 
e estâ de braços abertos aos socios e amigos que o queiram 
visitar. Um jantar é servido de graça a todos os que visitam 
a sede nas Sextas-feiras e durante o ano o SCI promove 
actividades culturais e desportivas corn uma équipa de 
velhas-guardas que no Verâo joga futebol e participa em 
tomeios, para assim manter vivo o amor à camisola verde 
e branca do Clube que representam. 

Neste 17.° Aniversârio da fundaçào, foi entregue aos 
atletas que em 2002 defenderam as cores do SCI uma 
plaça comemorativa em reconhecimento pelo serviço 

Fotos e Texte por; 
prestado. Corn um salâo repleto de JoâoG. Silva 
publico, a festa começou corn o jantar 
preprado por Catita’s Catering. A seguir, 
William Correia, présidente do SCI, 
agradeceu a presença de todos e leu um 
breve historial do clube, chamando ao 
palco os jogadores e diligentes para a 
entrega das respectivas plaças. 

O espectâculo abriu corn mùsica 
pelo conjunto “Os Panteras” e a 
surpressa da noite chegou corn a jovem Michelle Madeira, 
que interpretou cancôes do seu reportorio: ”Teu Corpo 
Ardente”, ‘’Honey, Fm Home” e ”Os Teus Beijinhos”, 
composiçào esta do novo CD que estâ a preparar. 
Gostamos de ouvir a jovem promessa corn uma linda voz 
e um futuro risonho à sua frente. 

Apds o intervalo, vindo de Montreal, fez a sua apariçâo 
pela primeira vez entre nos o convidado especial Joe Puga 
/’’Fruit de la Passion”. Corn suas dançarinas, Carmen e 
Pauline, deu-nos um fabuloso show provando ser um 
artista de alto gabarito. Joe Puga, luso-canadiano nascido 
em Montreal e filho de pais da Ribeira Grande, canta em 
vârias llnguas e hâ pouco esteve na California onde actuou 
corn êxito para os nossos émigrantes da ârea. 

Ao bolo e champanhe do Aniversârio, seguiu-se o 
resto da noite corn mùsica do conjunto convidado que vai 
lançar em Montreal no dia 22 de Março um novo CD e, 
apesar da tempestade de neve que caiu no Sul do Ontârio 
naquela noite, o calor e amizade se fez sentir, aquecendo 
o ambiente saudâvel que se viveu no salâo. O regresso a 
casa foi dificultado pela neve que cala cada vez corn mais 
intensidade. 

Resta-nos agradecer o convite ao PN e desejar 
felicidades corn os maiores sucessos para o Sporting Clube 
Ideal de Brampton. Parabéns e muitos anos de vida aos 
que trabalham em prol do desporto. 

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

Carga solta 

www.viso-viseu.com 

CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL (^...Confié 
0 mais compléta serviço para o envio do seu 

contentor e carga solta. 

Grande Especial 

nos nossos 
serviços pois 

todo 0 cuidadQ 
.é pouco!. 

Contentores 
para o 
Brasil e 

VISEÜ ELECTRIC me. 
896 College St., Toronto, ON M6H1A4 

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

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELEOTRIC 

- TUDO GOM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOGK EM PEÇAS 

• FOGÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 

• FRIGORiFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RADIOS E TELEVISÔES 

• FOGÔES A LENHA E A GÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANQUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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CHATHAM 
PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 

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

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

A criança gosta de brincar, 
E meiga e amiga do animal. 
E quando se vai deitar, 
Sonha com a vida real. 

A guerra nâo dâ alegria, 
A guerra so traz tristeza. 
Poe tanta barriga vazia, 
Mergulhada na pobreza. 

Para quê tanta mentira, 
E tanta promessa em vâo. 
Se hâ muita coisa gira 
Que nos alegra o coraçâo 

Serafim Bastos, Chatham (Ontario) 

A festa continuou corn Baile Social que foi 
abrilhantado pelo D.J. local Carlos Vinagre. S6 nos 
resta expressar o nosso agradecimento a um bom 
numéro de pessoas que neste dia deram seu trabalho 
corn alegria e de graça: A Direcçâo e socios do 
Portuguese-Canadian Social Club de Chathan; a D. Céu 
Simas e o grupo de mûsicos, dançarinos, e ensaiadores 
do Rancho Folclorico, aos directores e voluntârios da 
cozinha e do bar, sem esquecer o Programa de TV de 
Francisco Santos “Passatempo” pela sua reportagem. 

Sâo ocasiôes como esta que unem o povo e levam- 
no a encontrar no seu coraçâo meios para poder atender 
as necessidades de outras pessoas mais carenciadas. 
Unindo a todos os outros, ira o nosso ôbolo até às praias 
deste pais amigo e até ao povo angolano, como a ajuda 
das nossas comunidades de Chatham e Wallaceburg. 

Antonio Trigo, Présidente do executivo do PCSC 

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

Website: 
www. londonstair. corn 

LONDON 

’ up TO QVW 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

VANCOUVEB 
Conselho das Comunidades Portuguesas 

Cândida Dias e Alvaro 
Mendes, Candidates pela area 
de Vancouver 

Campanha “AngolAmiga” 
foi Sucesso 

Como tinha sido anunciado 
e desafiando as baixas 
temperaturas que deixaram o 
S.O. do Ontario sob um man to 
branco de neve e gelo, os 
portugueses desta area acudiram 
ao Clube Social de Chatham 
para darem o seu contibuto em 
prol das crianças angolanas que 
entre o povo vitima da guerra 

civil, foram o grupo que mais sofreu nos ùltimos 25 
anos. Entre donativos e lucros da festa foram apurados 
$4,600 dolares que foram entregues ao Pe. Manuel 
Correia, O.P. para serem enviados à instituiçôes que 
na ex-col6nia portuguesa hoje dedicam-se a assistir a 
infâneia. 

Apos o Jantar confeccionado e servido por pessoal 
voluntârio, actuou corn profissionalismo o Rancho 
Folclorico Português de Chatham, o grupo de jovens e 
de crianças. No fim do acto entregaram um donativo 
de $1,000 dolares que tinham recebido em suas 
actuaçôes dentro e fora da cidade. Momento de intensa 
emoçâo foi a leitura de um poema escrito por Serafim 
Bastos, socio deste Clube, que passamos a transcrever 
na Integra: 

Voz duma criança açoriana 
Nâo queremos ter medo, Nâo queremos mais guerra, 
Nâo queremos ter fome. Nâo queremos mais terror. 
A violêneia nâo é segredo, Queremos ver câ na terra 
A Providência nâo dorme. Paz, Alegria e Amor. 

ESCRITO POR 

REGINA CALADO Fomos informados que 
concorrem ao posto de 
Conselheiro pelo circulo de 
Vancouver dois candidatos bem 
conhecidos entre a comunidade. 
A candidatura de Cândida Dias, 
secundada por Carlos Rodrigues 
e a de Âlavro Mendes que é 
secundada por Cecilia Marques. 
Porquê dois nomes em ambas 
listas? 

Caso o candidato eleito nâo puder exercer as suas 
funçôes ou falecer, a outra pessoa deverâ tomar o seu 
lugar no Conselho. 

Sera, pois, o voto dos cidadâos portugueses 
devidamente registados no posto consular o que ira 
decidir quai dos candidatos ficarâ eleito. A area de 
Vancouver que inclui toda a British Columbia e Alberta 
foi contemplada corn sô um conselheiro para integrar 
o orgâo consultivo do Govemo Português, o CCPC ou 
Conselho das Comunidades Portuguesas no Canada. 
No dia 30 de Março proximo decorrem as eleiçôes para 
escolher o Conselheiro/a de Vancouver. 

Ex-Combatentes do Ultramar 
A iniciativa foi promovida por um grupo de 

conterrâneos integrado por Armindo Santos, Domingos 
Monteiro, Manuel Serra, Agostinho Rodrigues e 
Fernando Serra. Pretendia-se assim reunir num convlvio 
de confratemizaçâo e pela primeira vez na British 
Columbia todos os ex-combatentes das guerras de 
Ultramar que de boa vontade aderiram ao movimento. 

O encontro dos veteranos que serviram à sua Pâtria 
naqueles tempos de crise e angûstia, foi programado 
para ter lugar no Sâbado, dia 15 de Março, no Salâo da 
Our Lady of Sorrows Church, e constou de um Jantar e 
Baile Social, acompanhados, naturalmente, das 
intervençôes oratorias de praxe, por parte dos 
promotores do evento. Pretende-se no futuro organizar 
outros eventos similares para que este grupo de herois 
possa manter um contacto pessoal e lembrar os belos 
dias da sua juventude. 

A comissâo organizadora esta de Parabéns ! 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

STRATHROY 
NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 

RO. Box #93 - Strathroy, Ont. N7G 3J2 
Tel.: (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30P.M.) 

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 

Groæan 
Ff RD LINCOLN 

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

AL FERKEIRA 
Sales Rep. 

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

HARROW 

CAMÔES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 
390 Sinasac St., Harrow, Ont. NOR IGO 

Tel.: (519) 738-4021 
Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

Resume da Historia de Portugal 
Fernanda T. Raimundo 

Afonso VII propos a paz a Afonso Henriques que 
sô a aceitou depois de ser reconhecido como rei de 
Portugal, titulo que D. Afonso Henriques jâ tinha 
tornado très anos antes. Para tal fim, reuniram-se em 
Samora, em 1143, Afonso Henriques, Afonso VII e o 
Cardeal Guido, legado do Papa. A independência de 
Portugal que ficaria vassalo da Santa Sé, foi ratifïcada 
nesta cidade espanhola. 

D. Afonso Henriques iniciou as guerras contra os 
mouros e corn o auxllio de Mem Ramires tomou 
Santarém. Em 1147, depois de um grande cerco por 
terra e mar, ajudado por uma armada de cruzados que 
ia combater os turcos no Oriente Médio, entrou na linda 
cidade de Lisboa. Seguiram-se Sintra, Almada, Palmela, 
Alenquer, Alcâcer do Sal, Évora e Beja. 

Durante as conquistas pelas terras de mouros, 
muitos portugueses praticaram actos de herolsmo. 
Assim, na tomada de Santarém, Mem Ramires e um 
punhado de homens foram os primeiros a subir às 
muralhas. Mataram as sentinelas e dali correram a 
quebrar os ferrolhos das portas da cidade. 

Na conquista de Lisboa imortalizou-se o nome de 
Martim Moniz, o quai se deixou morrer entalado numa 
das portas da cidade, para que os mouros a nâo 
fechassem e ficasse a passagem aberta para os soldados 
de D. Afonso Henriques. Os cruzados que cercaram 
Lisboa pelo mar antes de dirigirem-se à Terra Santa, 
foram uma grande ajuda na conquista da cidade. 

Geraldo Sem-Pavor, homem fugido à justiça, 
conquistou varias terras aos mouros, a fim de obter do 
rei o perdâo pelos seus crimes. Foi ele quem tomou as 
cidades de Évora e Serpa, auxiliado por outros homens 
que igualmente queriam agradar a D. Afonso 
Henriques. 

Fernando Gonçalves conquistou Beja. Também se 
tomou famoso D. Fuas Roupinho que, perto do Cabo 
Espichel, aprisionou uma esquadra mourisca. Gonçalo 
Mendes da Maia, o lidador, foi um bravo cavaleiro que 
corn mais de 90 anos de idade morreu em plena luta 
corn os muçulmanos. 

Geraldo Sem-Pavor quis tomar Badajoz e D. 
Afonso Henriques foi em seu auxllio para apressar a 
conquista. Fernando II de Leâo cercou os lusitanos 
porque ele também queria a cidade. O rei D. Afonso 
Henriques caiu prisioneiro de seu genro, que sô o 
libertou contra a entrega dos castelos da Galiza. 

Desde entâo, D. Afonso Henrqieus ficou muito 
alquebrado. Dividiu o govemo do reino corn seu filho 
mais velho, o principe D. Sancho. Os mouros, julgando 
os portugueses enfraquecidos corn a velhice e doença 
do rei, ainda cercaram Santarém por varias vezes, sem 
conseguirem conquistâ-la. 

Richmond, BC 

800 milhôes sofrem de fome 
no Mundo 

o Mundo esta prestes a perder o combate contra a 
fome, apesar dos esforços das agêneias nâo 
govemamentais, segundo disse James Morris chefe do 
Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU. 

Mais de 800 milhôes de pessoas sofrem de fome, 
sendo que a cada dia 24.000 deles morrem de fome ou 
de problemas de saûde ligados à sua alimentaçâo. 

Nâo sô estamos prestes a perder esta batalha nos 
casos urgentes, como no Afeganistào, na Coreia do 
Norte e em Africa, onde nosfaltam fundos, mas também 
estamos a perder o combate contra a fome crônica; 
sublinhou o responsâvel do PAM. 

Apesar de a pobreza no Mundo ter diminuido 20 
por cento nos anos 1990, a fome nâo recuou mais de 
cinco por cento e, devido à falta de fundos, a PAM tem 
de escolher os que deve alimentar e aqueles que deve 
deixar morrer de fome. 

GIRASS #L 
SENIORS FOUNDATION INC. 

P.O. Box 45007 (873 Hamilton Road) 
London, ON N5Z 3A6 
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M0DEL09 
BUNGALOW 

RAISED RANCH 
BACK SPLIT 

TWO STOREY 

Todas as 
Casas com 
Garagem! 

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

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. 


