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GEWTE 
Os Rolling Stones em Toronto 

Mick Jagger sente-se optimista sobre o êxito do 
concerto a ter lugar no Downsview Park. Trata-se do 
mesmo lugar onde o ano passado o Papa Joao Paulo 
II reuniu 800.000 fiéis no Dia Mondial da Juventude 
Catolica. Jagger, que fez 60 anos de idade no 26 de 
Julho, uma boa idade para passar à reforma, fez estas 
afirmaçôes na ultima volta do seu tour pela Europa 
que vai acabar na capital da Republica Checa, Praga, 
dias antes do grupo viajar a Toronto. 

O concerto musi- 
cal foi organizado em 
menos de um mês e 
pretende subsidiar as 
iniciativas da mega- 
cidade vitima das 
consequências da 
epidemia SARS, 
actualmente em 
recessao. A Organi- 
zaçào Mundial da 
Saude declarou 
Toronto cidade 
perigosa para os 
visitantes e o turismo 
sofreu consequências 
das quais ainda nao se 

Mick Jagger recuperou. Por causa 

disto, o lider do PSD e Primeiro Ministre português, 
Durâo Barroso, negou-se a visitar a comunidade de 
Toronto durante as celebraçôes do 50.° Aniversario 
da Chegada dos Pioneiros. Enviou o Secretario de 
Estado, José de Almeida Cesârio que era expendable, 
como se diz em inglês, e o chefe do Govemo limitou- 
se^a visitar Otava. Isto deu muito que falar entre os 
portugueses de Toronto, comunidade cry-baby. 
Semanas depois, o facto séria aproveitado por Ferro 
Rodrigues, lider do PS, para por na mesa do jogo 
politico uma carta forte, mostrando que o seu partido 
nao tinha medo de ficar exposto à epidemia. 

Os Rolling vao actuar aproximadamente por uma 
bora e um elenco de varies artistas de fama mundial, 
canadianos e nao so, como AC/DC, Guess Who, Justin 
Timberlake, tomarâo conta do recado no resto do 
evento. Com base na venda de entradas, bavera uma 
assistência superior a 430.000 pessoas, o que toma o 
concerto num sucesso de bilheteira, um sinal a 
proclamar bem alto que a crise jâ esta superada e 
Toronto volta a ser a cidade de outros tempos com 
grandes atracçôes para o visitante e uma hospitalidade 
sem par. 
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“Cinco Continentes, uma Lingua, uma Ilha” 
XI Encontre de Professores de Português dos EUA e Canada 
em Angra do Heroi'smo 

Antonio Seara, London (Ontârio) 

O grupo docente de London (Ontârio) (veja pagina 7) 

O Aniversârio dos Pioneiros foi 
Celebrado em Vancouver 

A chegada a Halifax do primeiro contingente de 
émigrantes portugueses hâ 50 anos foi um grandioso 
acontecimento em Vancouver. Nâo foi espectacular, mas 
sim bonito e valeu a pena, mesmo para muitos que nào 
acreditavam no bom sucesso da iniciativa. 

Na Igreja de N“ S“ de Fâtima a concentraçào foi 
integrada por um elevado numéro de pessoas corn a 
presença do Sr. Padre, a Sra. Elaine Woodsworth, em 
representaçâo de Campbell, o Primeiro Ministro da B.C., 
o nosso Consul português, a Sra. Sophia Lang do Partido 
Liberal desta area, os organizadores do evento e muito 
povo. 

O cortejo seguiu pela 13 Avenue, atravessando a 
Commercial Drive até ao Front Lake Community Centre 
da Victoria Drive. A frente do grupo seguiam très motos 
da pollcia, ficando duas a suster o trâfico de carros que 
àquela hora era intenso. 

Muita gente ladeava as ruas por onde passava o 
cortejo aos acordes da marchas interpretadas pela Banda 
de Mûsica e o Rancho “Saudade” dava câ e la uns passos 
de dança. Tudo isto tocou a aima e o coraçâo de muitos, 
lembrando-lhes as romarias da sua terra natal. 

No Community Centre houve Missa Campai, 
discursos e distribuiçào de medalhas. O serviço de bar e 
comida esteve sempre muito animado e entre as amostras 
de artesanato, devemos assinalar o lindo e magnifico 
trabalho de renda de bilros de D. Julieta Catâo. 

A mûsica de baile e uma alegria gérai completou a 
saborosa ementa daquele dia. 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

WACIOMALIPADE 
PORTUGUESA 

INFORMAÇÂO À IMPRENSA 
o Secretario de Estado das Comunidades 

Portuguesas considéra historica a discussâo e a 
aprovaçâo na generalidade, na Assembleia da 
Repûblica, duma Proposta de Lei do Govemo que 
aponta no sentido da simplificaçâo do processo de 
reaquisiçâo da nacionalidade portuguesa por parte de 
cidadàos nacionais que a perderam entre 1959 e 1981 
devido à aquisiçâo duma outra nacionalidade. 

Considéra também significativo que tal direito seja 
extensivo aos descendentes destes cidadàos, 
produzindo a I.>ei efeitos à data da aquisiçâo da 
nacionalidade estrangeira. 

Por outro lado, é importante salientar o facto de 
ter sido manifestada abertura, por parte do Governo, 
para a dévida discussâo das propostas, em sede de 
especialidade, de modo a encontrar soluçôes mais 
adequadas corn vista à satisfaçâo das necessidades dos 
cidadàos atingidos pela discriminaçâo expressa na Lei 
n“ 2098 de 1959, podendo assim ser aprovada, na 
prôxima sessâo legislativa, uma Lei em que todos se 
revejam. 

Deste modo, foi dado mais um passo de enorme 
simbolismo politico para uma maior aproximaçâo en- 
tre Portugal e os Portugueses da Diaspora. 

Lisboa, 15 de Julho de 2003 
O Secretario de Estado, José de Almeida Cesârio 
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ijHAOUE Os filhos de Saddam Hussein, mortes em ataque norte-americano INTERNAÇIONAL 
No dia 22 de Julho, num ataque surpresa 

desencadeado pelas tropas americanas em Mosul, ao 
Norte do Iraque, foram mortos os dois filhos mais 
velhos de Saddam Hussein. 

Baseando-se numa 
informaçâo prestada por um 
familiar do ditador iraquiano, em 
casa de quem Odai e Ousai 
estavam acoitados, as forças 
militares dos EUA cercaram o 
edificio e, durante varias horas, 
200 soldados corn o apoio de 
helicopteros Apache trocaram 
intenso fogo contra os quatro 
ocupantes do edificio: os dois 
filhos de Saddam, um guarda- 
costas e um adolescente de 14 anos, neto de Saddam. 

Embora as autoridades militares comunicassem 
logo ao mundo o grande sucesso da que tem sido 
considerada a mais vitoriosa operaçâo militar apôs o 
fim da guerra, houve uma série de interrogaçôes que 
criaram um ambiente de descrença, o que levou a que 
em muitas areas da comunidade internacional, 
nomeadamente nos paises arabes, nâo acreditassem que 

as mortes dos dois facmoras iraquianos tivesse ocorrido. 
Isso fez corn que, contrariando o que tem sido 

prâtica do govemo americano, fossem divulgadas as 
fotografias dos cadâveres, que apresentavam na sua face 

macabra barba crescida e os 
efeitos das balas e metralha do 
combate. Em Bagdad, o médico 
que costumava tratar dos filhos 
de Saddam confirmou que os 
cadâveres eram mesmo de Odai 
e Ousai. 

O présidente Bush numa 
alocuçào posterior às mortes 
disse que esta era mais uma 
prova de que o regime de 
Saddam estava morto para 

sempre e o evento iria reduzir a oposiçào contra a 
presença das tropas de coligaçào em territôrio iraquino. 

Sô que, de imediato, houve outro ataque e mais 
très soldados americanos vieram juntar-se aos 41 que 
jâ morreram apôs Bush ter declarado o fim da guerra. 

Os ases de copas e paus, jâ foram caçados, falta 
ainda o âs de ouros - o prôprio Saddam Hussein que se 
suspeita estar ainda vivo. 

A Redacçâo 

Photo de arquivo de Odai e Qusai 

US finds evidence of Weapons of Mass Destruction at last 
The Pentagon found out that its investigators had 

unearthed evidence of weapons of mass destruction, 
including 100 vials of anthrax and other dangerous bac- 
teria. The bad news was that the stash was not in Iraq, 
but about 50 miles from Washington, near Fort Detrick 
in the Maryland countryside. 

The anthrax was a non-virulent strain, and the dis- 
coveries are apparently remnants of an abandoned germ 
warfare programme. They merited only a local news 
item in the Washington Post, while suspicious finds in 
Iraq made front-page news, before being cleared a hoax. 
It seems certain the failure of US inspection teams to 
find evidence of weapons that were the justification 
for the March invasion. 

Even more embarrassing for the Pentagon, there 
was no documentation about the various biological 
agents disposed of at its bio-defence centre at Fort 
Detrick. Iraq’s failure to come up with paperwork prov- 
ing the destruction of its biological arsenal was por- 
trayed by the US as evidence of deception in the run- 
up to the war. 

To explain why no biological weapons had been 
found in Iraq, Donald Rumsfeld, said the regime may 
have destroyed them before the war. The speed of U.S. 
advance may have caught Iraq by surprise, but it is also 
possible that they decided to destroy them prior to the 
conflict. 

The American chemical warfare programme at Fort 
Detrick was officially wound up in 1969, but the base 
has maintained a stock to help maintain US defences 
against a possible biological attack. 

The leading theory about the unsolved anthrax let- 

ter attacks in 2001 is that they were carried out by a 
former Fort Detrick employee. Equipment found 
dumped in a pond eight miles from the base has been 
linked to the crimes and a Fort Detrick clean-up has 
unearthed over 2,000 tonnes of hazardous waste. 

The sanitation crews were shocked to find vials 
containing live bacteria, as well as the vaccine form of 
anthrax. The discarded biological agents included Bru- 
cella melitensis, which causes the virulent flu-like dis- 
ease brucellosis, and klebsiella, a cause of pneumonia. 

Julian Borger 
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Fome cronica afecta mais de 
800 milhôes no mundo 

Oitocentos milhôes de pessoas, das quais 300 
milhôes de crianças, sâo vitimas de fome crônica. Mais 
da metade das mortes de crianças menores de cinco 
anos podem ser atribuidas à falta de alimentos ou mâ 
nutriçâo, embora existam no mundo recursos 
suficientes para cobrir as necessidades alimenticias de 
toda a humanidade. 

O director do Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), James Morris, anunciou os dados na sessâo de 
abertura do Conselho Economico e Social da ONU em 
Genebra, afirmando que esta situaçâo é inaceitâvel. De 
acordo corn ele, sô na Africa vivem pelo menos 200 
milhôes dessas pessoas, e 40% delas precisam de ajuda 
alimenticia urgente. O problema da fome é mais patente 
nas âreas rurais onde vivem os mais pobres entre os 
pobres. 

Très de cada quatro pessoas pobres vivem no 
campo. Se o êxodo rural a nivel global continuar no 
ritmo actual, 60% dos pobres continuarâo a viver em 
âreas rurais em 2020. Apesar da situaçâo, o dinheiro 
que os palses ricos destinam à ajuda oficial para o 
desenvolvimento passou na ûltima década de $14 
biliôes de dôlares americanos para $8 biliôes no inicio 
do ano 2000. Morris fez um apelo aos palses 
industrializados para reverter essa tendência e pediu 
para investirem mais recursos na agricultura e no 
desenvolvimento rural. 

Agência EFE 

Apôs Londres, Bermuda e Berna, 
quai o consulado que segue? 

Depois do Govemo anunciar no final de 2002, o 
encerramento de postos consulares, e, no decorrer de 
2003, procéder à reduçâo de funcionârios da rede con- 
sular, agora, em periodo de férias, optou pela 
suspensâo ’’temporâria” e turbulência no serviço por 
falta de pessoal qualificado nos consulados de Berna 
Londres, e Bermuda. 

Sâo factos que pôem em evidência que a tâo 
propagandeada reestruturaçâo consular anunciada por 
este Govemo nâo passa de propaganda para esconder 
a realidade de cortes orçamentais sem olhar para as 
graves consequências de tais medidas, tanto para os 
émigrantes como para os estrangeiros que usam os 
serviços consulares. O prestigio do nosso Portugal estâ 
em jogo. 

Na AR, o Govemo foi questionado sobre esta 
matéria pela Deputada do PCP, Luisa Mesquita, que 
apontou para os problemas que o encerramento do 
Consulado da Bermuda estâ a criar aos portugueses 
que lâ trabalham e que nesta época do ano costumam 
vir de férias a Portugal. 
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Papa Elimina o Português na 
Audiência Semanal 

A eliminaçâo do português nas cerimônias do 
Vaticano suscitou uma série de protestes por parte de 
prelados e religiosos do Brasil, o pais com mais catolicos 
no mundo. A decisao de eliminar da leitura pelo Papa 
Joào Paulo n de àpartes em português do discurso que 
costuma pronunciar às quartas-feiras, na Praça de Sâo 
Pedro durante a audiência gérai, Lrritou alguns prelados. 
Dois cardeais disseram que vâo pessoalmente escrever ao 
pontifice. 

Nas ultimas duas quartas-feiras, o Papa nao se dirigiu 
aos catolicos reunidos na praça em português, como é de 
praxe, e falou so em italiano, espanhol, inglês, francês e 
alemâo. O cardeal Geraldo Majella Agnelo, présidente 
da CNBB, que se acha em Roma, protestou contra a 
medida, que afeta 170 milhôes de catolicos que residem 
no Brasil. 

O cardeal recebeu o apoio de outros prelados de lingua 
portuguesa, entre eles o do cardeal de Angola, Alexandre 
do Nascimento, e do cardeal de Lisboa, José da Cruz 
Policarpo, e do vice-presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa, Mons. Antonio Baltasar Marcelino. 

Regularizaçâo de Imigrantes 
Todos querem os mesmos direitos 

A Associaçâo dos Imigrantes nos Açores apelou 
ontem ao executivo regional para que intercéda junto do 
Govemo da Repûblica para a extenso do acordo que prevê 
a regularizaçâo dos brasileiros ilegais em Portugal a 
émigrantes de outras nacionalidades. 

Em conferência de imprensa, o présidente da 
Associaçâo, Paulo Mendes, referiu-se, por exemplo, ao 
caso dos imigrantes africanos, que “apesar de trabalharem 
em Portugal e efectuarem os seus descontos nâo sâo 
abrangidos pelo recente acordo estabelecido corn o Brasil. 

Os paises lusôfonos africanos teriam mais razôes para 
reivindicar este acordo, pois sâo os principais fomecedores 
de imigrantes para Portugal. 

“Tendo em conta a dimensâo quantitativa de 
imigrantes que estâo em situaçâo irregular em Portugal, 
entendemos que a exclusividade da medida junto dos 
cidadâos brasileiros porâ em causa alguns dos valores tâo 
nobres, como a igualdade no tratamento de todos os 
cidadâos e o fortalecimento da comunidade lusôfona”, 
sublinhou Paulo Mendes. 

O présidente da Associaçâo de Imigrantes nos Açores 
disse nâo compreender “os aigumentos do Govemo”, que 
“abre uma excepçâo devido às relaçôes privilegiadas e 
historicas que Portugal tem corn o Brasil”, mas “nâo 
enquadra as relaçôes corn os paises lusôfonos africanos”, 
frisou. 

Paulo Mendes adiantou que a Associaçâo dos 
Imigrantes nos Açores vai também “sensibilizar os partidos 
regionais para que “façam pressâo junto do Govemo da 
Repûblica tendo em vista a extenso da lei aos imigrantes 
de outras nacionalidades”. 

J “Se a lei nâo prevê a regularizaçâo de nenhum cidadâo 
estrangeiro em situaçâo irregular, como é que o Govemo 
de um momento para o outro pretende, corn uma medida 
avulsa, resolver parcialmente o problema, fomentando a 
institucionalizaçâo da discriminaçâo”, questionou. 

Lusa 

MACIOMAL 
Direitos Humanos - Portugal 
sob o fogo da ONU 

Integraçâo dos ciganos, condiçôes de detençâo dos 
presos e a condiçâo dos estrangeiros foram as maiores 
preocupaçôes encontradas no relatôrio de Portugal sobre 
o pacto intemacional relative aos direitos civis e politicos. 

Portugal apresentou o seu terceiro relatôrio, pedido 
pelo comité dos direitos do homem da ONU em Julho de 
1999, no quai se faz uma anâlise à constituiçâo portuguesa 
e à forma como o pais tenta apoiar e defender o 
desenvolvimento dos direitos do homem dentro do 
territôrio. 

Os assuntos que mais interessaram os membres do 
comité foram a situaçâo de integraçâo da comunidade 
cigana em Portugal, a situaçâo dos estrangeiros em gérai 
e refugiados em particula, e as condiçôes de vida nas 
prisôes portuguesas, onde existe um excedente de 
prisioneiros nas cadeias. 

No caso das condiçôes de vida das prisôes, o excedente 
de prisioneiros baixou de 5 para 22%, apesar de 
continuarem a existir tensôes. A delegaçào portuguesa 
lembrou ao comité que foi recentemente criada uma 
comissâo de estudo e debate da reforma do sistema 
prisional da quai se esperam resultados. 

Na questâo dos ciganos, a delegaçào anunciou um 
estudo que se encontra em fase de realizaçâo sobre a 
comunidade que permitirâ ter mais dados para trabalhar. 

Sobre a confidencialidade, a lei foi alterada. O 2° 
relatôrio pedido pelo comité datava de 1990, o que leva a 
que no momento ninguém seja obrigado a revelar as suas 
fontes antes de passar por um tribunal de instância superior 
que decidirâ da necessidade ou nâo de revelar as fontes. 

A questâo do trabalho infantil continua a marcar 
Portugal, corn a alteraçâo da legislaçâo a prever que apenas 
os jovens corn idade igual ou superior a 16 anos possam 
trabalhar, mas o controlo dos casos de trabalho infantil 
continua a ser dificil. 

O comité da ONU gostaria de ter informaçâo sobre o 
inquérito realizado a poiïcias acusados de ferirem civis e 
sobre como os acontecimentos do 11 de Setembro 
afectaram a legislaçâo portuguesa sobre o terrorismo. 

O comité, um dos seis ôrgâos da ONU na area dos 
direitos do homem, é composto por 18 membros 
encarregados de vigiar a concretizaçâo do pacto 
intemacional relativo aos direitos civis e politicos, com 
consultas periôdicas aos paises e relatôrios para analisar a 
implementaçâo da protecçâo dos direitos civis e politicos 
em cada territôrio. 

Para além de Portugal, Israel, El Salvador e a 
Eslovénia vâo também apresentar relatôrios ao comité. 

Lusa 
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Acordo com a Espanha até Setembro? 
Portugal vai conclurr até Setembro o acordo com 

Espanha sobre o acesso da frota pesqueira daquele pals às 
aguas nacionais portuguesas. Em Bmxelas, tiveram lugar 
as negociaçôes entre ambos ministros das Pescas à maigem 
duma reuniâo dos ministros da Agricultura e Pescas da 
UE. Portugal e Espanha deram os passos para um 
aproximaçâo de pontos de vista no acordo a ser firmado 
em Setembro. 

Lisboa e Madrid querem chegar, bilateralmente, a um 
acordo sobre a gestâo do esforço de pesca nas aguas 
portuguesas que sera em seguida apresentado à UE. Um 
acesso incontrolado da frota espanhola às aguas 
portuguesas séria devastador pelo impacto que teria sobre 
os frageis ecossistemas marinhos. 

Portugal mantém-se fiel ao acordo assinado em 1994 
entre Lisboa, Madrid, e a Comissâo da UE, e considéra 
que nâo existem razôes para alterar oitatws quo por razôes 
de “pesca responsâvel” e de “defesa da gestâo sustentavel 
dos recursos”. 

O perlodo transitôrio de acesso às “âguas ocidentais” 
da UE, que na posiçâo de Portugal nâo deve incluir a gestâo 
do esforço de pesca que tem vigorado até agora na Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE) de Portugal continental 
Açores e Madeira, terminou em 31 de Dezembro de 2002, 
e esta ainda em vigor até à aprovaçâo dum novo 
regulamento sobre a gestâo do esforço de pesca na zona. 

O perlodo transitôrio tem garantido a protecçâo dos 
recursos de pesca portugueses até uma distância de 200 
milhas da costa. Bmxelas quer que Portugal, Irlanda e 
Espanha apliquem o regime normal que, no caso 
português, iria permitir a reduçâo da area protegida à pesca 
de estrangeiros para 12 milhas no Continente e 50 nos 
Açores e Madeira. 

Lusa 

r AVISO IMPORTANTE  

Visio de Entrada nos EUA 
A partir do 1 de Outubro de 2003, os Estados 

Unidos da América (EUA) exigirâo o novo modelo de 
passaporte de leitura ôptica a todos cidadâos 
portugueses que pretendam entrar no pals isentos de 
visto, ao abrigo do programa Visa Waiver. 

De acordo corn a medida, apenas os portugueses 
que forem portadores do novo modelo de passaporte 
(comum, diplomâtico e especial) que foi aprovado pela 
PortariaNo. 1193-B/2000de 19 de Dezembro, estarâo 
habilitados a entrar nos EUA, abangidos pelo programa 
de isençâo de vistos. 

Aos titulares do modelo antigo de passaporte 
português (incluindo passaporte familiar) lhes sera 
exigida pelos Estados Unidos a apresentaçâo do visto 
de entrada. 

Consulado-Geral de Portugal em Toronto 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

416 FIRST STREET, LONDON, ONTARIO N5W 4N1 

Now in Stock! 

EAST LONDON 

Drivers wanted? 
Telephone 

(519) 455-2580 
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Crucifixo de Pasteur encontra- 
se em Sao Miguel 

O itinerario historico desta tao significativa obra de 
arte foi hâ meses divulgada nas paginas deste jomal pelo 
erudito colaborador da Califonia, Ferreira Moreno, e hoje 
podemos anunciar que, finalmente, depois de muitas 
especulaçôes, acaba de saber-se que o célébré Crucifixo 
de Pasteur encontra-se em Sao Miguel, devidamente 
guardado. 

O ilustre escritor, Manuel Ferreira, questionou o 
destino do preciado objecto que integrava o espolio do 
Dr. Jorge Gamboa de Vasconcelos. Podemos afirmar com 
toda certeza que a valiosa peça de arte esta na posse dos 
herdeiros directes do Dr. Jorge Gamboa de Vasconcelos 
e religiosamente guardada, como garantiu o Eng.” 
Fernando Borges Tavares. 

É com muito agrado que se enaltece o facto de ter 
sido acautelada a sua permanência na famflia do Dr. Jorge 
e garantida a sua permanência na ilha de Sao Miguel. 

Extrai'do duma nota de Jorge do Nascimento Cabral 
Correio dos Açores" (21/05/0) 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London's finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL 
RENTALS 

194 Wellington Street 
London, Ontario 
N6B 2L1 

WEAR 
SALES 

Bus. (519) 438-2955 
Fax. (519) 438-8475 

www.josephsformalwear.com 

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

ARRENDAMENTOS 
£2H Casas com 2 e 3 quartos 

Apartamentos com 1 e 2 quartos 
*2ü Qualidade e optimas localidades para viver 
£2:J Ambiente familiar 
tyt Rendas moderadas e unidades com auxflio de pagamento 

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

LAGOAS E LENDAS 
Escrito poi: 
Antonio Azevedo 

Conselho Mundial das Casas dos 
Açores - CONCLUSÔES 

Numa estreita colaboraçào entre a Casa dos Açores 
no Algarve e a DRC (Direcçâo Regional das 
Comunidades), realizou-se nas ilhas de Sâo Miguel e 
Terceira a Sexta Assembleia-Geral do Conselho 
Mundial, na quai participaram as Casas dos Açores de 
Quebeque, Toronto, Winnipeg, Nova Inglaterra, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Sâo Paulo, Lisboa, Norte, 
Algarve e Nûcleo Ilhas de Bruma de Aveiro. 

Nas conclusôes do Encontro foi aprovada por 
unanimidade a candidatura da Casa dos Açores do Rio 
Grande do Sul, que passa a ser a quarta Casa açoriana 
no Brasil, e foi apresentado o grupo pro Casa dos 
Açores Pacifico Norte Americano, que no momento se 
encontra em formaçâo. 

Foi aprovado pelos présentes a necessidade de se 
promoverem reuniôes mais regulares entre estas 
instituiçôes, e a sugestâo de os mandatos dos corpos 
sociais serem superiores a um biénio, para garantir uma 
maior continuidade e consistência no trabalho. 

Foi aprovado criar uma publicaçâo electronica, o 
Jomal do Conselho Mundial das Casas dos Açores, 
cujo conselho redactorial ficarâ sediado em Lisboa, 
sendo constituido pelas Casas dos Açores da capital, 
do Porto e do Algarve. Cada ediçâo do novo jomal 
deverâ conter artigos sobre quatro das Casas do CMCA, 
iniciando-se pelas mais moderaas, e um espaço de 
noticias sobre as actividades das restantes instituiçôes. 

A VII Assembleia-Geral em 2004 realizar-se-â na 
Casa dos Açores de Toronto, que mantém neste ano a 
presidência do Conselho Mundial. 

Maria Fâtima Vargas, Horta (Faial) 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

London, ONN5Z1S9 
Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 

Alguém disse que os Açores sâo 
nove canteiros de flores plantados no 
meio do oceano. E quem tal disse 
nâo mentiu, porque é assim na 
realidade e todo açoriano bem 
nascido dira que a sua ilha é de facto 
a mais linda de todas elas. 

No interior de quase todas as 
ilhas hâ pequenas lagoas rodeadas de 
uma viçosa vegetaçâo que lhes presta 
um misticismo extasiante. 

Na ilha de Sâo Miguel existem varias e a Lagoa do 
Fogo é para mim a mais bonita delas, sem tirar o valor 
às outras, como a das Fumas ou a Lagoa do Canârio, 
pouco conhecida, sem dûvida, pelo facto de nâo ter fâcil 
acesso. Mas, segundo 
informaçôes da Secretaria 
do Turismo e Ambiente, 
vâo começar em breve as 
obras de acesso para uma 
vista panorâmica da Lagoa 
do Canârio que fica detrâs 
de um monte, junto ao 
miradouro da Vista do Rei, 
donde se pode apreciar a 
beleza da Lagoa das Sete 
Cidades que é marco 
turistico de Sâo Miguel. 

Nela existe um enigma 
e ninguém pode explicar 
como é que duas lagoas 
unidas apresentam nas suas 
âguas cores diferentes. Hâ 
quem diga que o azul e o verde se deve às algas do fundo 
de cada lagoa, ou à diferente vegetaçâo que as rodeia. 
Outros, porém, opinam que o fenomeno das cores reflecte 
a lenda ligada àquela Lagoa desde tempo imemorial e 
que diz assim: 

Lagoas das Sete Cidades em Sâo Miguel 

AÇORES / IVIADEIIIA 
m PKl'-HmKNt JA 1)0 

Hâ muitos anos vivia no Reino das Sete Cidades 
uma linda princesa de olhos verdes. Ao passear um dia 
corn a aia pelos prados ouviram lindas melodias que as 
encheram de curiosidade. Indo ao encontro da mûsica, 
descobriram um pastor de olhos azuis que cuidava do 
rebanho e tocava as bêlas melodias numa flauta de cana. 
A Princesa ficou prendida de amores pelo jovem pastor 
e todos os dias se encontravam, deleitando-se a ouvir a 
mûsica do seu amado, 

Os fidalgos que pretendiam a mâo da Princesa 
informaram deste namoro o rei o quai ficou furioso. 
Como podia uma princesa de sangue real corn tantos 
nobres pretendentes enamorar-se dum plebeu, pastor de 
gado? 

Tinha que pôr fim a tais encontros e ao romance 
amoroso que nascera entre eles. Chamando a filha disse- 

Ihe que ia mandâ-la para a 
Coite na capital. O coraçâo 
da Princesa ficou 
dilacerado corn tal noticia. 
Nunca mais veria o seu 
amado. Chamando a aia. 
pediu-lhe que fosse ao 
encontro do Pastor 
indicando-lhe o sitio onde 
se encontrariam na noite 
derradeira antes de partir 
para o exflio. 

O seu encontro nâo foi 
de alegria como os 
anteriores, mas sim de 
profunda tristeza. Da flauta 
do pastor jâ nâo saiam 
aquelas doces melodias. 

No silêncio da noite ouvia-se apenas o chorar sentido da 
linda Princesa de olhos verdes e o do amado Pastor de 
olhos azuis. Diz a lenda que choraram tanto ali abraçados 
que as lâgrimas formaram duas lagoas de cores verde e 
azul, como os olhos da Princesa e do Pastor. 

London (Ontario) 

r DîSHCÇAO REGIONAL < AÇ08IS 

Encontre de Escritores Açorianos 
da Diaspora - Conclusôes 

A realizaçâo do encontro revelou, em si mesma, a 
satisfaçâo duma necessidade que vinha a fazer-se sentir, 
jâ que a especificidade dos participantes daria um forte 
contribute para o conhecimento profundo da realidade 
do espaço da diâspora açoriana, no que se référé à 
escrita criativa e à sua divulgaçâo. 

A reuniâo foi um tempo significative de partilha 
de conhecimento e afectos, revelando-se a presença de 
vârias faixas etârias. 

Entre as sugestôes apresentadas, salientamos a 
necessidade de estimular o discurso narrative 
identitârio, e promover simultaneamente de forma mais 
eficaz, a sua divulgaçâo junto das comunidades 
açorianas e no espaço onde as mesmas se inserem 
(bibliotecas e livrarias), esforço que poderâ conduzir a 
uma reflexâo mais atenta sobre a emigraçâo. 

Foi referida a necessidade de se procéder a uma 
maior divulgaçâo dos livres de autores açorianos no 
mainstream norte-americano. A divulgaçâo deverâ ser 
estendida também ao prôprio espaço português. 

Foi igualmente expressa a importâneia de aumentar 
o numéro de titulos a traduzir, de forma a providenciar 
uma maior escolha e uma panorâmica mais realista da 
vitalidade da escrita dos autores açorianos. 

Foram destacadas estas prioridades de ediçâo, 
algumas em inglês e português: 
Breve Histôria dos Açores 
Antologia do Conto Açoriano 
Antologia de Poesia Açoriana sobre emigraçâo 
Antologia de poemas de Pedro da Silveira 

Importa referir que, neste momento, estâo vârios 
projectos editoriais em fase de realizaçâo, os quais 
materializam sugestôes apresentadas em encontros 
similares e mostram ser projectos corn sucesso 
incentivador de continuidade. 

Revelou-se a importâneia de promover a leitura 
junto de crianças e jovens, através das instituiçôes e 
escolas que fomentam o ensino da nossa lingua. 

Foi também sugerida a realizaçâo de exposiçôes 
de livres açorianos e de mini-feiras do livre. 

Reconheceu-se a importâneia fundamental da 
utilizaçâo de novas tecnologias de comunicaçâo na 
divulgaçâo e promoçâo da escrita açoriana. 

Foi realçada a realizaçâo deste tipo de eventos, 
relevando-se a exemplaridade agora cometida corn a 
inclusâo de jovens escritores. Aliâs, estes eventos têm 
conhecido diversas oportunidades de que foram 
pioneiros os Encontros de Escritores da Maia, ilha de 
Sâo Miguel. 

Finalmente, os participantes expressaram o seu 
apreço pela vitalidade do Encontro e pela coragem e 
responsabilidade assumidas pela Direertora Regional 
das Comunidades. 

Angra do Heroismo, 20 de Junho de 2003 

nA (NEW & USED) 
9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHOLESALE / RETAIL 
' RESTAURANTS • BAKERIES 

DONUT SHOPS 
' BUTCHER SHOPS 
■ VARIETY STORES 
■ CLUBS 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 

HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 
SPECIALIZING IN: 

• DINNER & GLASS WARE 
• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBUC" 

VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 
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Coroa de Sâo Pedro de London Honrou Espuito Santo 
O programa aliciante idealizado este ano pelos 

Mordomos Joao e Mércia Cabral & Fernando e Peggy 
De Melo foi cumprido à risca e o povo respondeu 
marcando presença na Festa Religiosa e Social com o 
fervor doutros anos. No Sabado “Sonhos de Portugal” 
agradou o exigente publico, deixando bem vincado que 
sâo um grupo musical comunitario dos melhores que 
hoje em dia correm os clubes socials nesta parte do 
Ontario. Existe neles nao so a força da juventude, como 
ainda um desejo de identificar-se com os anseios do 
pùblico e de seguir as orientaçôes dos organizadores. 

Naquela noite, actuava em London pela primeira 
vez a jovem cançonetista Tiffany Costa, uma estrela a 
subir no céu de Brampton que promete ser astro de 
forte resplendor no mundo da cançâo. Falando com ela, 
a encorajamos a abrir-se caminho entre o nosso publico 
português, sem esquecer o canadiano, que Ihe abrirâ 
novos horizontes no mundo da cançâo. Tiffany 
interpretou numéros do seu CD “Azul” e deu-nos uma 
prova do seu talento. Desejamos os mais altos sucessos 
a esta adolescente e que os seus sonhos se tornem 
realidade. 

A partir da esquerda: Vanessa, Steve, 
Derick, Nathan Cabrai, Kevin e Nicholas 

apôs a Coroaçâo 

Mordomos de 2004: Joâo e Mércia Cabrai & 
Fernando e Peggy DeMelo 

A Festa Religiosa deu inicio na Igreja de Santa 
Cruz corn Missa solene, celebrada pelo Pe. Antonio 
Desidério, Pe. José Luis e Pe. Luis Carlos, que fez a 
Coroaçâo no fim da cerimônia. Os dois primeiros 
encontram-se nestes dias na paroquia substituindo o 
Pe. Lûcio Couto que esta em férias. 

Naquela tarde de sol brilhante a Filarmonica de 
London foi até a Nelson Plaza para abrilhantar o Undo 
Cortejo que em perfeita ordem seguiu até à sede do 
Clube Português onde foi interpretado o Hino do 
Espirito Santo. No interior da sede o Pe. Antonio 
Desidério pronunciou a bênçâo sobre os alimentos 
explicando o sentido religioso daquela cerimônia e o 
valor da caridade que desde os tempos da rainha Santa 
Isabel de Portugal inspirou estas celebraçôes em honra 
do E. Santo. 

Apôs a refeiçâo, foi feita uma colecta entre os 
présentés cujo resultado mostrou a generosidade do 
povo batendo todos os recordes de que hâ memôria. O 
Grupo de Senhoras na cozinha a todos atendeu corn a 
maior dedicaçâo durante todo o dia, servindo sopas aos 
que chegaram tarde e aos que as pediram para levar 
aos doentes. 

O Rancho folclôrico de Chatham deu-nos uma 
prova incontestâvel da categorla e à-vontade corn que 

se vive o folclore 
português nesta cidade a 
100 Kms de London. 
Rusgas, chamarritas, 
cantigas do Minho, etc. 
encheram o ambiente. E 
para coroar este grandiose 
sucesso, a Lira de London 
deu-nos um concerto 
musical corn o Maestro 
Luis De Lima a marcar o 
compasso e arrancar os 
melhores acordes e 
melodias dos exécutantes. 
Notâmes a presença de 
jovens portugueses 
exécutantes, fruto da 
escola de mûsica que a 
Banda mantém hâ muitos 
anos 

No fim da noite, 
graças ao bom trabalho de 
D. OdOia de Melo e a sua < Tiffany Costa, 
équipa, no Bazar tudo foi promessa da cançâo 
vendido. A Bandeira 
Vermelha foi entregue ao casai Maria José e Daniel de 
Melo, naturals das freguesias de Sâo Miguel, Ribeira 
Funda e Fenais da Ajuda respectivamente. Trata-se de 
um casai que hâ muitos anos participa nas festas da 
Coroa de Sâo Pedro, sendo a primeira vez que vâo 
assumir a Mordomia. Parabéns e muito sucesso no 
desempenho da sua missâo. 

A Redaeçâo 

"PORTUGAL ^ 
NOTfCIAS" % 

European Groceries Ltd. 
359 HORTON STREET, LONDON, ONTARIO N6B 1L6 

(519) 438-7696 Fax. (519) 438-6680 
Prop. Manuel A. DeMelo & Sons ^ 

SALDO ESPECIAL DO VERAO 
ARTIGOS PE MERCEARIA 

ATUM BELFISH     ........$1.00/2 Latas de 99g. 
ATUM BELFISH   ........$0.99/Lata de 198g. 
CERELAC   $4.99/Caixa 
NESTUM $1,69/Caixa 
AÇÛCAR $1.99/2 Kg. 
LEiTE, 2%, 1%   $3.79/4 Litres 
FEIJÂ0 ElVl LATA  $0.55/Lata*$1,00/2 Latas 
(Feijâo Romano, Vermelho, Branco, Feijao de Arroz, Feijâo Frade e Grâo de Bico) 

BACALHAU XLarge $335.00/Caixa de 50 lbs. 
BACALHAU Large $279.00/Caixa de 50 lbs. 
BACALHAU Médio $219.00/Caixa de 50 lbs. 

CARNES 
T-BONE STEAK $5.99/lb. 
ROAST BEEF $3.99/lb. 
BONELESS TOP SIRLOIN   $3.99/ lb. 
ASAS DE GALINHA   $1.99/lb. 
PORK ROAST $1.99/lb. 

ARTIGOS CONGELADOS 
FAVAS  
SARDINHAS  
PESCADA NO. 1  
RED FISH  
POLVO  

   $2.99/Saco 800g. 
$2.49/Saco 750g. 

   $4.99/Saco 750g. 
  $4.99/Saco 750g. 
  $4.99/Rolo 750g. 

CAMARÂ0 CUBA (51-60/Kg.) $11.99/Caixa 1 Kg. 
CAMARÂ0 CUBA (31-40/2 lbs.)   $11.99/Saco 2 lbs. 

PEIXE FRESCO 
BOCANEGRA         $5.99/lb. 
PEIXÀ0    $5.99/lb. 
PARGO VERIVIELHO       $5.99/lb, 
ROBALO  ....$5.99/lb. 
DOURADAS      $5.99/lb. 

*PREÇ0S VÂLID0S DE 4 - 25 DE AGOSTO/2003^ 
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Epidemias 
A Pneumonia Atipica (SAKS) de que hoje se fala no 
mundo, jé foi jâ detectada em 31 paises, registando-se 
um numéro aproximado de 8.360 casos, embora nâo 
saibamos se nas informaçôes oficias, a Organizaçâo 
Mundial de Saûde esta a incluir todos os casos ocorridos 
desde que a doença foi identificada. Deve-se ter em conta 
que muitos casos foram curados nas ultimas semanas. 
De todos os modos, é sempre bom redobrar os cuidados 
ao primeiro sinal que é a febre. 

Comida 
Cientistas da China, onde a SARS terâ começado, 
supôem que o contâgio de tal infecçâo é proveniente da 
ingestâo do Civeta, gato selvagem de carne muito 
apreciada na culinâria chinesa. O govemo jâ tomou 
medidas para que o povo évité corner tais animais. Na 
dicta chinesa tudo o que mexe, vai p ’rapanela, e a civeta 
sempre foi um dos vârios animais selvagens consumidos 
pelos Chineses para quem é uma prezada iguaria. 

Angola 
Calcula-se em 6.000 o numéro de crianças da rua no 
pais, expostas a doenças como o sarampo e malaria, esta 
ultima responsâvel por mais da metade das mortes de 
crianças. Sondagens recentes conftrmam que, antes de 
atingir um ano de vida, morrem 15% dos bébés neste 
pais africano. É de lamentar também que as crianças 
nâo apresentem o peso e estatura normais para as idades 
que têm. Nâo esqueçamos que existem outras carências 
no mundo da criança angolana, pois 44% delas nâo 
frequentam o ensino bâsico escolar. Nestas condiçôes, 
como pode erguer-se da miséria da guerra civil um nobre 
povo como o angolano? 

Religiào 
Grandes festas corn missa campai irâo celebrar-se no 
Estâdio do Restelo no dia 18 de Outubro de 2003, para 
encerrar a colebraçâo do Rosario de Fâtima. 

Doentes 
Hâ em Portugal 156.000 doentes à espera de serem 
operados. Ganham corn isso as clinicas da Espanha que 
corn forte azâfama tratam de héraias, cataratas, proteses 
e outros problemas de articulaçôes. Onde estâo os alunos 
da nossa Escola de Medicina? 

Vîva o Desporto-rei! 
Quem diz que Portugal esta de tanga? Hâ sete novos 
estâdios a construit e très a reconstruir (aumentar), e a 
preocupaçâo é muita porque alguns deles estâo atrasados 
e outros nâo têm os acessos necessârios. E jâ hâ mais de 
52.000 bilhetes comprados? 

Um exemplo a seguir 
A grande preocupaçâo dalguns brasileiros radicados no 
Canadâ é ver que corn o passo do tempo seus filhos vâo 
perder a identidade basileira. Preocupados deveras, 
descobriram a maneira de préparât as suas crianças para 
uma vida à brasileira. Como vai ser um dia possivel aos 
seus filhos voltar ao Brasil de férias ou definitivamente, 
sem falar a lingua portuguesa? Como pode baver diâlogo 
entre os seus familiares e os nascidos ou criados aqui? 
Tiveram a ideia de reunirem grupos de crianças dos 4 

IGREJA À y DO 7.° 
ADVENTISTA T é DIA 

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

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

Quartos: 8:00 p.m. - REUNIÂO DE ORAÇÀO 

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

Programa de TV em Português na CFMT #47 

"ESTA ESCRITO” 
DOMINGOS ÀS 9H00 

ESCRITO POR 

REGINA CAUDO 

aos 8 anos de idade cada Sâbado 
pela tarde numa casa diferente, 
onde o casai encarrega-se de dar- 
Ihes a merenda, jogos, filmes em 
português, etc. Assim, dividindo 
o encargo entre vârias familias 
que têm crianças, resolve-se o 
problema. 
E nos, portugueses, que fazemos para préservât a lingua 
e tradiçôes da nossa terra? Pensemos! 

Fronteiras 
Parece que Portugal como pais independente ainda nâo 
separou o que é e nâo é terra portuguesa. Sem esquecer 
que as ilhas Canârias foram portuguesas e depois 
espanholas, sendo hoje dominio de nuestros hermanos, 
temos Olivença que foi nossa até ao fim da guerra 
napoleonica. É ou nâo é terra lusitana? E as ilhas 
Selvagens, sâo ou nâo do Estado português? Entâo 
porque é que os espanhois sâo responsâveis pelos 
serviços de trâfico aéreo na ârea, emanando do controlo 
aéreo das Canârias, para efeitos de busca, salvamento e 
informaçâo de voo, naquele espaço legitimamente 
português? 

O Mundo é muito grande! 
E, às vezes, dizemos que é tâo pequeno! Anda-se à 
procura duma lula gigante, o maior invertebrado do 
mundo, mas ela ésaèiciae escapa-se. Naturalmente, tem 
medo da ciência do homem! Jâ se fizeram vârias 
expediçôes e gastaram-se dois ou mais milhôes de euros, 
e nada! O Architeuthis e... um espertalhâo! 

Um xemplo a SeguirO Islâo 
Muita gente pensa que o mundo bom estâ s6 do lado da 
Igreja Catôlica, mas tal nâo é assim. Em todas as religiôes 
hâ leis sâbias e gente cumpridora, humana, boa, 
inteligente, etc. E hâ também fanâticos, maus, 
criminosos, etc. 
Gostaria de trazer aqui alguém que desapareceu do 
mundo dos vivos em Maio ultimo. Trata-se de S. A. 
Sadruddin Aga Kdian, pessoa que ficarâ na historia pela 
sua filantropia. Foi um alto dignitârio da ONU 
comissionado para tratar dos refugiados. Sob a sua égide 
foram colocados 10 milhôes de refugiados da sangrenta 
guerra civil do Pakistâo. Ajudou milhares de vietnamitas 
a fugir ao regime comunista arranjando-lhes outro lugar 
para viver. Quando nos anos 70 o ditador ldi Amin 
perseguiu, executou e expulsou milhares de asiâticos do 
Uganda, ele criou lugar de asilo noutros paises para eles. 
Nâo olhava a credos, raças ou cor da pele e por isso foi 
condecorado na França corn a medalha da Legiâo de 
Honra, nomeado comandante da ARK nos Paises Baixos 
e, hâ pouco tempo, nomeado Cavaleiro da mais Excelsa 
Ordem do Império Britânico. Era tio do actual Principe 
Karin Aga Khan. 

Outra vez o petrôleo 
Sabem que temos mais uma guerrazinha. Isto até parece 
um desporto e tudo por causa do petrôleo... e nâo é dentro 
do territôrio de Sâo Tomé e Principe que o apreciado 
crude existe. E sô no Golfo da Guiné. Mesmo assim, vai 
começar a escaramuça! 

PENSAMENTO 
A Historia Universal é pouco mais do que o registo 
dos crimes, loucuras e misérias da Humanidade. 
Edward Gibbon (1737-1794). 

ANEDOTAS 
No quartel diz o oficial aos novos recrutas: 
- Que profissâo era a tua? 
- Contabilista! 
- Bern, vais para a secretaria. E tu? 
- Moço de estrebaria! 
- Bern, vais para as cavalariças. E tu ai? Pergunta a um 
recruta que era tanoeiro de profissâo e gago. 
- Ta... Ta... Ta... Ta... 
- Muito bem. Vais para as metralhadoras! 

Diz uma velhota solteirona: 
- Nem quero pensar na minha mocidade! 
- Porquê? O que é que aconteceu? 
-Nada!... 

Regina Torres Calado, Vancouver - BC 

Resume da Historia de Portugal 
Capüulo VI 

Por Fernanda T. Raimundo 

A D. Afonso II sucedeu D. Sancho II que subiu 
ao trono ainda adolescente, pois mais nâo contava 
que treze anos. Recomeçou as grandes conquistas aos 
muçulmanos, tomando Elvas, Aljustrel, Mértola, 
Cacela, e Ta vira. Nas veias deste valente monarca 
que combatia sempre à frente das suas tropas, corria 
o bom sangue de D. Afonso Henriques. 

Embora excelente soldado, este rei revelava-se 
fraco govemante, pois os Fidalgos praticavam toda 
classe de violêneias, sem que ninguém os reprimisse. 
O monarca mostrava-se incapaz de restabelecer a 
ordem, e o Clero apelou para o Papa que enviou o seu 
delegado a Portugal, mas as lutas em breve se 
renovaram. 

D. Sancho II era muito influenciado pela sua 
mulher, D. Mércia Lopes de Haro. A Nobreza 
conspirava contra o rei, liderada por D. Afonso, conde 
de Bolonha e irmâo do rei. Rebentaram assim lutas entre 
os dois irmâos, secundados pelos seus partidârios, e o 
Papa interveio. Depois, D. Sancho II confiou o govemo 
do reino a D. Afonso, seu irmâo que passou a chamar- 
se Afonso III. 

Houve os mais altos exemplos de lealdade para 
corn o infeliz rei deposto que se refugiou em Toledo. 
Martim de Freitas, Alcaide de Coimbra, nâo quis 
entregar o seu castelo. Quando lhe disseram que o 
monarca jâ tinha falecido no exilio, dirigiu-se para 
Toledo e depositou as chaves do castelo nas mâos 
geladas de D. Sancho II. Sô depois, as entregou a D. 
Afonso III. 

D. Sancho II que recebeu o cognome de Capelo, 
por em pequeno ter usado o hâbito de frade, morreu no 
ano de 1248, depois de haver reinado durante 25 anos. 
D. Mércia Lopes de Haro exercera sempre grande 
influência no espirito do monarca. 

D. Afonso III completou as conquistas das terras 
aos mouros, unificando todo o Algarve. Devido a estas 
conquistas, o rei teve algumas desavenças corn o seu 
sogro, Afonso X de Castela, o quai acreditava ter 
direitos sobre aquele territôrio. Essas desavenças sô 
terminaram corn o Acordo de Badajoz, no quai Castela 
reconheceu o direito de Portugal sobre o Algarve. 

No reinado de Afonso III, realizaram-se Cortes em 
Leiria ( 1254). O Povo participou pela primeira vez nelas 
corn o direito de apresentar suas queixas contra os 
abusos das classes privilegiadas, isto é, a Nobreza e o 
Clero. Dai para o futuro passaram a ter sempre 
représentantes nas Cortes as très classes em que se 
dividia a sociedade do Reino: Clero, Nobreza e Povo. 

D. Dinis, que começou o seu reinado em 1279, corn 
a idade de 18 anos, foi um dos reis mais cultos e 
inteligentes de Portugal. Sabia escrever e era dado às 
artes, em especial à poesia, da quai deixou composiçôes 
de muito merecimento. Foram seus mestres D. 
Domingos Jardo e Aymeric D. Ebrand, sacerdote 
francês. 

Richmond, B.C. 
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Cinco continentes, uma Lingua, uma Ilha 

XIENCONTRO DE PROFESSORES DE PORÎUGUÊS - Todos 
LONDON 

No primeiro fim-de-semana de Julho, a Terceira viu 
chegar um grupo de pessoas cujo objective nâo era ver 
mais uma tourada à corda ou o turismo, mas sim 
debruçar-se sobre a preservaçâo da nossa lingua nas 
comunidades da Diaspora. Eram os Professores de 
Português do Canada e dos Estados Unidos da América 
que ficaram hospedados no Hotel Caracol de Angra do 
Heroismo. 

Novidade neste XI Encontre foram as palestras 
bilingues e as sessôes em varies pontes da cidade onde 
os anfitriôes foram as entidades do govemo Regional e 
Municipal. Dos temas mais debatidos nas sessôes de 
trabalho destacamos o valor plurilingue e bicultural dos 
estudantes que ffequentam as escolas da Diaspora. Ponto 
positive foi prestar-se atençâo aos Jovens, muitos deles 
hoje empenhados no ensino do Português, e as visitas 
aos valores paisagisticos e historicos da ilha, incluido 
Raminhos, lugar donde é oriundo o Pe. Lûcio Xavier 
Coûte, da Igreja da Sf Cruz de London (Ontario), Sào 
Sebastiâo, Porto Judeu e, naturalmente, a Praia da Vitoria. 

O Programa 
Patrocinado por entidades do Govemo Regional, 

Caixa Gérai de Depositos, SATA, duas firmas da 
California e o Ministério de Educaçâo, a qualidade 
grâfica do Programa poderia ter atingido um nivel mais 
elevado e a escolha das criancinhas vestidas à cow-boy 
foi peregrina, embora alguns possam achar engraçada. 
Na introduçào, o escritor leva as coisas até à Torre de 
Babel para acabar na pequena Torre da ilha Terceira (?). 
O processo silogistico lembrou-me a estratégia do Pe. 
Antonio Cordeiro, outre nobre terceirense. Ao preencher 
as lacunas deixadas por Caspar Fmtuoso, historiador 
eximio da genealogia e herâldica das ilhas atlânticas, o 
Pe. Cordeiro abre a sua HISTÔRIAINSULANA com o 
projecto criador na mente divina, afirmando que Portugal 
jâ estava na providência de Deus antes de existir o mundo 

(?)• 
O Encontre de Professores jâ tinha sobrevivido dez 

ediçôes, très no Canada e o reste nos EUA. O facto de 
continuar a convocar-se o Encontre cada ano indica per 
se que o interesse pela preservaçâo e ensino da Lingua 
Portuguesa esta vivo na América do Norte. Sâo 
individuos, a maioria mulheres, que vivem o desafio para 
que este valor linguistico seja, contra vente e maré, 
mantido num meio onde reina poderosa a lingua inglesa 
que, embora nâo tenha tantes milhôes de falantes como 
o chinés, é sem dévida a Numéro Uno no mundo da 
indûstria e do comércio. Vive-se assim na América do 
Norte uma batalha na quai parecemos destinados a perder 
a guerra e estes saudosistas, homens e mulheres, nâo 

Neiv Casa Abril 
RESTAURANT 

Januârio Barras & 
Cesârio Bras 

Aucheniic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 
Fully Licensed • Live Entertainment 

Catering 
Weddings, Baptisms, Banquets, 
Communions and other events 

TEL: (416) 654-9696/654-8507 FAX: (416) 654-9058 
475 OAKWOOD AVENUE, TORONTO, ON M6E 2W4 

param de lutar contra o 
desânimo, mantendo abertas as 
nossas escolas. 

Fora do patrocinio destes 
encontros, o govemo central, 
que na UE ainda fornece 
algumas escolas de emigrantes 
com professores formados em 
Portugal e pages pelo Ministério 
da Educaçâo, nesta parte do 
mundo limita-se a escoar os 
desactualizados livres e 
manuais que ninguém quer em 
Portugal. Trata-se assim de 
manter uma falsa fachada de 
promoçâo da lingua materna. 

Hâ muitos outres enganos no Ensino da Lingua 
Portuguesa na América do Norte. Ninguém quere a 
lingua morta, mas, na realidade, ela esta moribunda. Os 
programas de radio, jomais, escolas, paroquias e gmpos 
religiosos que usam o português como médio de 
comunicaçâo estâo a ponto de fenecer, mas nâo queremos 
reconhecer o facto. O português parece ser a lingua duma 
minoria cada vez mais reduzida e o processo é 
irreversivel. 
O grupo falante da Diaspora 

Existem niveis diferentes no uso da lingua que por 

Mesa Redonda corn os professores de London. 
Professores: Ana Paula Fernandes, Odilia Gouveia, 
Sonia Reis. Jovens: Cristina Santos, Nancy Santos, 
Cristina Ferreira, Monica Mendes, Andreia Vieira, 

Ricardo Juliâo e Sabrina Serrador 

ordem de dificuldade crescente a partir do mais fâcil 
podemos dividir em: falar, escrever e traduzir. E mais 
fâcil falar que escrever e traduzir séria o patamar mais 
dificil acesso. O emigrante médio fala um português 
mascavado, dâ pontapés na gramâtica mas, mesmo assim, 
consegue passar a mensagem a outres. Muitos falantes 
têm a tendência, que Deus confunda, de passar do 
português para o inglês no mesmo diâlogo, criando uma 

Momenta de convivio entre varias professores e um grupo de guitarra e viola 

mistura babélica de linguas que ninguém pode tolerar. 
Mas é na escritura onde o uso da lingua toma-se 

mais pobre e déficiente. Cartas, mensagens, avisos sâo 
por vezes expostos ao publico com erros de lésa 
gramâtica que fazem estremecer Camôes na cova. Isto 
leva-nos pensar na oportunidade duma escola para os 
adultes em lugar de insisitir no ensino das crianças. Ao 
serem absorvidos pelo mundo e cultura do pais, os nossos 
filhos vâo esquecer rapidamente o pouco que aprenderam 
na Escola de Português. 

O problema é mais complexe do que podemos 
lobrigar, mas de facto é uma pena que o jomal “A Bola” 
seja o documente escrito mais lido entre nos, enquanto 
“Os Lusiàdas” passa a ser um poema épico que todos 
sabem que existe, mas ninguém leu, salvo raras 
excepçôes - eu prôprio uma delas. Vergonhoso é que 
Cavaco Silva fosse desafiado por um jomalista a dizer 
quantos Cantos tinha “Os Lusiadas” e o Ex-PM nâo 
soubesse responder. 

Se isto acontece no quadrilâtero lusitano corn tantas 
escolas e universidades a ensinarem a lingua, imaginem 
s6 o que pode acontecer no nosso meio! 

Antonio Seara, London (Ontârio) 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON- 

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

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

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

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

Rain or Shine! 
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^, _ LONDON 
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A Escola de Português de London précisa contratar pessoas para ensinar no 
proximo curso lectivo de Setembro^OOS a Junho/2004. 

As aulas sao ministradas todos os Sâbados de 9H00 a Meio-Dia na Escola “Holy Cross” - 10 Elm St., LONDON 
As pessoas interessadas enviem sen “Curriculum Vitae” para Ana Paula Fernandes, Directora da Escola 

44 Millers Rd. London, ON N5Z 4S8 • Tel. 
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Roy G. Dias 

ECONOiyilA 
Tax Help to Hire & 
Train Apprentices 
Roy G. Dias, B.A., CMA, CFP 

The last Ontario budget included 
a proposai to aid employers in the 
training of apprentices. The 
Apprenticeship Tax Credit will 
provide a refundable tax credit to both incorporated 
and unincorporated employers. The term refundable 
indicates that a tax refund will result even if the business 
does not have any tax payable otherwise. The apprentice 
must be training for a qualifying skilled trade. The 
traditional trades will likely be included, but this has 
not been confirmed. 

Salaries and wages paid after March 27, 2003 will 
count towards the credit. For employers with prior year 
total annual wages of less than $400,000, a 15% credit 
of the wages paid to an apprentice will result. If total 
wages are between 10% and 15%, the credit will be in 
the 10% to 15% range. Any other employers with total 
wages above $600,000, will receive a 10% credit. The 
maximum credit is $250 per month per apprentice. A 
$6,000 maximum over a 24 month period also is 
stipulated. 

Please bear in mind that the legislation enacting 
this credit has not been passed and the Ontario 
legislature has recessed for the Summer. Also, if an 
election is called before the legislation is passed, any 
proposed legislation will die, although the bill may be 
reintroduced by the government of the day. 

The main point is that the proposed legislation is 
out there. Employers and their advisors should be aware 
of the potential availability of this credit. This credit is 
part of the plan in attracting young people to pursue 
well-paying and sought-after occupations. It also can 
be enough encouragement to employers to take on and 
develop apprentices. The Canadian Federation of 
Independent Business and other groups have identified 
a current and worsening qualified labour shortage as 
being the impediment to growth. 

London (Ontario) 

Roy G.Dias B .A., CMA, CFP 
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London,Out 
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Trabalhadores e a £«110 Por 
Assistência Social 

Foi anunciado que um 
burocrata de Toronto, ha poucos 
anos criticado por ser muito 
mesquinho com os bénéficies dos 
trabalhadores do Ontario, passou 
a ser o funcionario do govemo 
melhor pago. 

David Williams, présidente e 
chefe executive do Workplace Safety & Insurance 
Board (WSIB), em 1999 recebeu um salarie de 
$772.400 dôlares, que o coloca $250.000 dolares acima 
do funcionario com o maior salarie pago no Govemo. 

A noticia mereceu severas criticas entre o grupo 
de trabalhadores desabilitados por acidentes laborais 
que na maioria recebem apenas $30.000 dôlares por 
ano para poder malviver. Como é que um executive 
recebe um salarie acima dos $700.000 dôlares/ano, e 
os bénéficiés dos trabalhadores desabilitados foram 
reduzidos ao mlnimo, sendo facto reconhecido que 
alguns deles vivem numa situaçâo desesperada? A 
pergunta foi feita por Francis Bell, director do Grupo 
de Apoio ao trabalhador desabilitado em Thunder Bay 
(Ontario). 

Renascido da cinza do Workers’ Compensation 
Board of Ontario, o WSIB em 1977 cortou e limitou os 
bénéficiés dos trabalhadores desabilitados o quai 
provocou uma manifestaçâo de proteste. Williams foi 
o encarregado de resgatar o WSIB da situaçâo 
fmanceira desesperada que atravessava em 1998, e o 
fez corn a polltica de apertar o cinto. 

O responsâvel maxime do WSIB, Glen Wright 
defendeu o nlvel de salarie oferecido a D. Williams, 
dado o excelente trabalho que ele tem realizado para 
transformar o WSIB num sistema que funciona bem, o 
quai é jâ um bénéficié para todos os trabalhadores 
desabilitados. É uma pena que os bénéficiés que eles 
recebem nâo sejam mais generosos. 

Stephen Mantis, secretârio do Ontario Network of 
Injured Workers Groups disse: “Hâ milhares de 
trabalhadores que sofreram acidentes de trabalho e 
ficaram incapacitados e hoje estâo empenhados na luta 
para ver sens direitos reconhecidos pelo WSIB e 
começarem a receber os bénéficiés; no entante, é no 
WSIB onde brilha sobre a constelaçâo nacional o gajo 
corn o maior salarie. 

Esta foi brada... c’um gancho! 
Paul Duarte, Middlesex-Elgin Legal Services 

(veja anuncio na Primeira Pagina) 

O BMO Bank of Montreal 

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

Maria Luisa MacGillivray CF? Tel.: (519) 472-6345 

Financial Planner Fax: (519) 472-0916 

Investment and luisa.macgillivray@bmo.com 
Retirement Planning 

Habitaçâo - 
Perspectivas do 
Mercado 

Vamos Talar da 
Compra-Venda de 

Propriedades! 
Por: Ray 

Figueiredo 

Parece que o mercado de compra/ 
venda de casas no Canada vai manter-se forte no 
presente ano e experimentar uma subida de preços em 
2004. Em declaraçôes feitas em Maio ultimo, a agêneia 
Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC) 
afirmou que o nlvel de contruçào de casas em 2003 
permanece virtualmente igual aos do ano passado 
mantendo-se num numéro de 205.000 unidades. 

No MES, a média do preço de venda duma unidade 
residencial no Canada foi de $188 mil dôlares em 2002, 
e esta previsto que vai manter-se em $199 este ano, 
passando para $209 mil em 2004. 

Por outro lado a oferta de emprego tem-se mantido 
constante, criando uma receita garantida de salârio, o 
que contribui para que o mercado de casas se mantenha 
em expansâo ao longo do ano. 

A subida nos juros prevista no fim deste ano e em 
2004, e o nlvel de preço nas unidades residencias 
previsto para o ano que entra poderâo travar o 
crescimento do mercado do Real Estate. No Canada, o 
numéro de casas vendidas em 2002 foi de 420.676, 
antecipando-se a descida para 380.900 em 2004. 

A construçâo, porém, vai manter-se firme em 2004, 
corn o arranque de novos prédios estimado em 193.000 
unidades. Este ligeiro decllnio previsto para 2004 ficarâ 
a dever-se em parte à subida de juros hipotecârios. 

A agêneia CMCH antecipa que nos prôximos anos 
(2005-07) a construçâo de novas unidades vai diminuir 
para nlveis de 180.000 aproximadamente. 

London (Ontârio) 
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Médico admite erro na operaçâo das gemeas 

Noiva casa 27 vezes nos EUA 
Uma noite-americana foi presa por ter se casado 

“profissionalmente” 27 vezes em 18 anos para que seus 
“maridos” emigrantes conseguissem vistos de 
permanência nos EUA. Dezerrie Anne Cortez, de 40 anos, 
residente em Nova York, foi detida junto com outras très 
noivas de aluguer. 

A policia de Manhattan esta à procura de mais duas 
mulheres que cometeram o mesmo delito. Segundo uma 
fonte judicial, as mulheres cobravam à volta de mil dolares 
por matrimonio. Entre os vârios maridos da Cortez havia 
peruanos, equatorianos, dominicanos, paquistaneses e 
indianos. 

Funcionârios oficiais que foram consultados no caso 
explicaram que foi fâcil ocultar durante anos este delito 
devido a que no estado de Nova lorque o arquivo de dados 
sobre matrimonies nâo esta ainda informatizado. A 
imprensa nova-iorquina encarou o caso corn humor. O 
New York Post comparou a criminosa à actriz Liz Taylor, 
que casou oito vezes, mas todas de forma legal. 

AFP 

Trinta mil mulheres em bares 
de alterne em Portugal 

Ha cerca de 30 mil mulheres a trabalhar em bares de 
alterne em Portugal, segundo estimativas do Sindicato da 
Carreira de Investigaçâo do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), que contabiliza mil estabelecimentos 
noctumos no Pais. 

E o retrato de um sub-mundo que movimenta milhôes 
de euros, sem qualquer controlo por parte das autoridades, 
dado que as relaçôes laborais sâo dificeis de provar e os 
pagamentos sâo efectuados sem qualquer documente legal. 
Os prejuizos para o Estado sâo incalculâveis, devido à 
nâo cobrança de impostos ou contribuiçôes para a 
segurança social. 

A utilizaçào do Pais pelas redes mafiosas ligadas a 
este negocio, servindo esta regiâo como passagem para 
Espanha, nâo é novidade para os responsâveis do SEF, 
como adiantou ao DN Gonçalo Rodrigues, présidente do 
Sindicato da Carreira de Investigaçâo. 

A ausência de investigadores nas très principais 
cidades de Tras-os-Montes (Vila Real, Bragança e Chaves) 
leva a que as organizaçôes criminosas da area desfrutem 
de impunidade. Defendo a colocaçào de très ou quatro 
inspectores nessas regiôes. Podem controlar a situaçâo, 
observar e organizar acçôes em colaboraçào com as 
poUcias /ocaw.declarou o présidente do Sindicato. Afinal, 
existe uma relaçâo laboral, pois os gerentes defmem 
horârios laborais, formas de vestir e comissôes a pagar. 

A mulher inserida nesse sector paralelo esta à mercê 
de mafias que a contrôla e nâo a deixa sair do esquema. 
Redes intemacionais exploram os bares, e os gerentes sâo 
testas-de-ferro. Tais grupos minam a sociedade e nâo é 
por acaso que a justiça europeia considéré o trâfico humano 
como o problema mais grave do século. A forma de 
actuaçâo dessas mafias esta também bem definida. Os 
gerentes obtêm os bilhetes, tratam da viagem e colocam 
as mulheres no nosso pais. Até pagar toda a divida, a 
mulher fica na condiçâo de refém. Tenta ganhar dinhetro, 
mas nâo consegue porque a rede instalada nâo deixa. 

Um médico norte-americano que participou da 
cirurgia para separar as gêmeas siamesas iranianas 
ligadas pela cabeça, Ladan e Laleh Bijani, de 29 anos, 
admitiu em entrevista que a iniciativa deveria ter sido 
feita de forma diferente. 

Benjamin Carson afirmou que a cirurgia deveria 
ter sido realizada em varias etapas durante algumas 
semanas, e nâo em 
um ùnico procedi- 
mento. Ladan e Laleh 
morreram corn uma 
hora e meia de 
diferença, devido a 
uma severa perda de 
sangue. As mortes 
ocorreram quando os 
médicos se aprox- 
imavam do estâgio fi- 
nal para separâ-las, 
em Singapura. 

A cirurgia 
deveria ter se 
concentrado mais na 
separaçâo do tecido cerebral das duas irmâs, fundido 
apôs tantos anos juntas. Os médicos tentaram convencê- 
las a nâo se submeterem à cirurgia, mas elas insistiram. 
A operaçâo nunca teve uma chance razoâvel de sucesso, 
embora os cirurgiôes tivessem feito um grande esforço 
para ter sucesso. 

Em entrevista ao jomal The Guardian, Carson disse 
que, apôs descobrir as primeiras complicaçôes, tentou 
interromper o processo, mas foi impedido por um 
parente das gêmeas. No final, disse “nos todos sabiamos 

Para muitas pessoas que têm nas suas casas ar 
condicionado central, quando se faz sentir o calor do 
Verâo, a sua primeira preocupaçâo é ligar logo o ar 
condicionado sem primeiro cuidar duma manutençâo 
prévia que é importantissima para a boa operaçâo do 
sistema nos meses de um Verâo quente. Ao mesmo 
tempo, uma boa inspecçâo do sistema prolongarâ a vida 
do compressor por muitos anos. 

Normalmente, apôs a instalaçâo duma unidade de 
ar condicionado central, o técnico responsâvel deve 
explicar os pontos de manutençâo preventiva da 
unidade, evitando assim uma chamada técnica 
desnecessâria. 

Acredito que corn uma manutençâo adequada e 
simples todos poderemos preservar o equipamento 
instalado nas nossas casas, sem chamar técnicos, o quai 
em certos casos acaba por ser dispendioso. 

Ficam aqui algumas sugestôes que poderâo-vos 
ajudar no bom funcionamento do ar condicionado: 

que pelo menos uma delas iria morrer”. A revelaçâo de 
que tentaram encerrar a operaçâo entra em contradiçâo 
corn a versâo dos parentes das mulheres e aumenta a 
controvérsia que cercou a cirurgia. 

O pai adotivo das siamesas, Alireza Safaeian, disse 
que as irmâs tentaram impedir a operaçâo, mas foram 
ignoradas pelos médico. Foi-lhes dito que como jâ tinha 

sido anunciado para 
todo o mundo, nâo era 
possîvel cancelar a 
operaçâo. A mâe 
adotiva, Iran Karmi, 
disse que Lelah estava 
particular-mente 
temerosa e implorou 
para a irmâ para 
abandonar a idéia de 
separaçâo. “Ela estava 
apavorada e 
chorando, mas Ladan 
estava determinada”, 
declarou. Carson 
afirmou que as 

mulheres reiteravam o tempo todo que suas vidas eram 
“pior que a morte”. 

Carson, que jâ separou corn sucesso crianças 
siamesas, foi um dos très cirurgiôes que, corn 24 
especialistas e cem assistentes, conduziu a operaçâo 
de 52 horas no Raffles Hospital, em Singapura. Ele 
disse que as mortes foram trâgicas, mas que o 
aprendizado foi grande. “A contribuiçâo delas para a 
ciência médica vai viver muito além”, afirmou. 

1. Mantenha limpa a unidade localizada no exterior da 
sua residência, podendo usar âgua da mangueira para 
tal fim apôs desligar a corrente que alimenta o aparelho 
no painel eléctrico da casa. 

2. Cada mês recomenda-se inspeccionar o filtro do 
sistema de aquecimento no tempo de Verâo e deverâ 
ser substituido por outro novo, se for necessârio. 

3. Cada dois anos, pelo menos, deve-se lubrificar o 
motor da turbina na mâquina do aquecimento (Isto sô 
nos motores corn acesso para a lubrificaçâo). 

Se cuidar destes très elementos importantes, terâ 
praticado uma operaçâo bâsica que poderâ evitar-lhe 
complicaçôes no futuro. 

Quando precisar de assistência técnica chame 
alguém corn honestidade e encartado para trabalhar no 
sector da refrigeraçâo. 

London, Ontario 

Redacçâo Terra 
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alinhamentos no mesmo dia. 
• Branqueamento dos dentes 
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Pr. Joâo Batista 
GRATIDAO 

O homem por detrâs do balcâo 
olhava a rua de forma distraida, 
quando uma criança aproximou-se da 
loja e amassou o seu naiizinho contra 
O vidro da montra. Sens olhos 
brilharam ao ver um determinado 
objecto. Entrou e pediu para ver o 
colar de turquesa. 
- E para minha irmâ. Podefazer um 
pacote bem bonito? diz ela. 

O dono da loja olhou 
desconfiado para a jovem e lhe 

perguntou: 
- Espéra ai Quanto dinheiro você terni 

Sem hesitar, ela tirou do bolso da sala um lenço todo 
amarradinho e foi desfazendo os nos. Colocou-o sobre 
o balcâo e disse muito feliz: 
-Isso dâ? Eram apenas algumas moedas que ela exibia 
orgulhosa. 
- Quero dar um présente à minha irmâ mais velha. Desde 
que morreu nossa mâe, ela cuida de nos e nào tem tempo 
para ela. Hoje é o seu aniversârio e tenho a certeza que 
ficarâ feliz corn este colar que é da cor de seus olhos. 

O homem foi para 
o interior da loja, 
colocou o colar num 
estojo, embmlhou-o em 
papel vermelho e fez 
um lindo laço corn uma 
fita verde. 
- Tome! disse para a 
garota. Leve corn 
cuidado. 

Ela saiu feliz 
saltitando alegre pela 
rua abaixo. Nâo acabara 
o dia quando uma 
Jovem de cabelos loiros 
e olhos azuis entrou na 
loja. Colocou sobre o 

balcâo o jâ conhecido embrulho desfeito e indagou: 
- Este colar foi comprado aqui? 
- Sim senhora. 
- E quanto custou? 
- Ah!, disse o dono da loja, o preço dos produtos da 
minha loja é sempre um assunto confidencial. 

A moça continuou: 
- Mas minha irmâ tinha somente algumas moedas! O 
colar é verdadeiro, nâo é? Ela nâo teria dinheiro para 
pagâ-lo! 

O homem tomou o estojo, refez o embrulho corn 
carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. 
- Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode 
pagar. ELA DEU TUDO O QUE TINHA. 

O silêncio caiu no interior a loja e duas lâgrimas 
rolaram pela face emocionada da jovem, enquanto suas 
mâos tomavam o pequeno embrulho. 

A verdadeira doaçâo consiste em dar-se por inteiro, 
sem restriçôes, porque a gratidâo de quem ama nâo 
coloca limites para os gestos de temura. Devemos todos 
ser sempre agradecido sem esperar pelo reconhecimento 
de alguém. Gratidâo corn amor nâo apenas aquece quem 
recebe, como réconforta ainda quem oferece. Como disse 
Jesus: “É melhor dar do que receber”. 

Igreja Assembleia de Deus - London, Ontârio 

photo by; Sebastiâo Salgado 
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CIENCIA 
Quantas Estrelas hâ no Mundo? 

Ha mais estrelas no Universo do que grâos de areia 
nos desertos e praias do mundo, foi a conclusâo de 
cientistas da Escola de Astronomia e Astrofisica da 
Australia, em estudo divulgado hâ dias pela BBC. 

Simon Driver déclara que existem pelo menos 70 
septiliôes (70.000.000.000.000.000.000.000.000) de 
estrelas no Universo, numéro dez vezes maior que a 
quantidade estimada de grâos de areia em toda a Terra. 
Entretanto, Driver ressalta que a quantidade de estrelas 
deve ser maior ainda, pois os câlculos sô incluem as 
estrelas ao alcance dos equipamentos modemos, isto é 
os telescospios mais potentes hoje utilizados. 

O câleulo foi baseado na luminosidade de cada 
galâxia. De acordo corn a BBC, a pesquisa faz parte 
dum amplo estudo sobre as galâxias que tem por 
objectivo medir as distâneias até as 250 mil galâxias 
mais prôximas da Terra. A pesquisa conta corn recursos 
da Austrâlia e da Grâ-Bretanha. 

Redaeçâo Terra 

Pelo Fascinante Mundo da Mûsica 
“Sentimentos da Alma” novo CD 
de “Os Panteras” 

o titulo nâo podia ser mais apropriado pois a mûsica 
suave de “Os Panteras” é mesmo cheia de sentimento. 
Embora o nome tenha reminiscências de torn agressive, 
selvagem e estremecedor, é sô ouvi-los actuar para logo 
perceber como sâo gente de paz corn sentimentos de amor 
e amizade a derreter-lhes o coraçâo. 

Nascido em 1972, o grupo tem ganhado sempre fama 
actuando em festas portuguesas no Ontârio e além, pois 
sâo bem conhecidos nos Estados Unidos. Em 1995 
actuaram na ilha de Sâo Miguel e em 1996 na Pesta do 
Emigrante, sendo o primeiro conjunto estrangeiro a 
actuar na ilha das Flores. No mesmo ano foram às 
Bermudas, e em 1999 receberam fortes aplausos na ilha 
de Curaçau. 

Artistas como Maria Lurdes Rezendes, Antonio 
Calvârio, Dino Meira, Marco Paulo, Roberto Leal, 
Fernando Correia Marques, José Malhoa, Nélson Ned, 
Nikon César, Iran Costa, Marc Dennis, Chico Avila, 
Lindomar Castilho, Gabriel Cardoso, Paulo Gonzo, e 
Santos e Pecadores têm dado espectâculos corn “Os 
Panteras” que sâo hoje o conjunto musical português 
mais antigo na América do Norte. 

Tiveram como Editora Henda Records outrora e hoje 
gravam nos estudos da Dismusica Ltd. Na sua vida 
musical lançaram sete trabalhos discogrâficos e dois 
videos em 1997 intitulados “Os Panteras” e “25 anos de 
Mûsica.” Em 1999 entraram no concurso “A Procura 
duma Estrela”, conquistando uma meritôria segunda 
posiçâo. 

Excluindo a actividade pessoal dos intégrantes, a 
rotina cotidiana inclui ensaios cada semana, além de 
shows nas Sextas, Sâbados e Domingos. O sucesso dos 
Panteras nâo serâ compreendido sem levar em conta as 
razôes do coraçâo, do esforço humano e do muito 
trabalho. 

Em 2003, “Os Panteras” comemoram o seu 30.° 
Aniversârio, justificando o fenômeno do seu grande 
sucesso e popularidade. 
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INFOWIVIACAO PESPORTIVA 
Superliga Portuguesa 2003/2004 
Boavista-Benfica abrem o Campeonato! 

A Superliga Portuguesa 2003/04, 
abre com um Boavista - Benfica. O 
sorteio realizado em Lisboa no dia 15 
de Julho para o campeonato da 
proxima época, ditou ainda uma 
repetiçâo da estreia da temporada 
passada com um Académica - Sport- 
ing. O campeâo nacional, FC Porto, 
recebe em casa o Sporting de Braga 
na primeira jomada a 18 de Agosto. 

Destaque ainda para o embate en- 
tre o Vitoria de Guimarâes e a Uniâo de Leiria na 
Cidade-Berço. Quanto àderbies, o primeiro acontecerâ 
à terceira jomada corn F.C. Porto - Sporting (31 de 
Agosto), e também Boavista - V. Guimarâes. Na quinta 
jomada os dragôes recebem um dos grandes de Lisboa, 
desta vez o Benfica. O primeiro embate entre rivais da 
capital sô acontecerâ no 4 de Janeiro de 2004. 

Superliga 2003/04 - l.“ Jomada 
Maritimo - Beira Mar 
Gil Vicente - Alverca 
Moreirense - Rio Ave 

Nacional - Paços de Ferreira 
F.C. Porto - Sp. Braga 

Belenenses - E. Amadora 
Académica - Sporting 

V. Guimarâes - U. Leiria 
Boavista - S.L. Benfica 

Liga de Honra2003/2004 - 1C Jomada 
Sta Clara - U. Madeira V. Setûbal - Portimonense 

A designar (*) - Salgueiros 
Estoril Praia - Sporting Covilhâ 

Desp. Aves - Naval 1° Maio 
F.C. Maia - Feirense 

V. Setûbal - Portimonense 
F.C. Marco - Penafiel 

Ovarense - Varzim S.C. 
Leixôes - Desp. Chaves 
Santa Clara - U. Madeira 

( *): A Liga vai designar mais tarde a équipa que vai 
render o Farense - desistiu devido a dificuldades 
financeiras - na prova, a escolher entre as très que 
desceram na temporada transacta. O Felgueiras, como 
16° classificado é o que se perfila como a soluçâo mais 
provâvel, aguardamos! 

Sorteio da II Divisâo B 
o sorteio do Campeonato Nacional de Futebol da 

II Divisâo B teve lugar em Lisboa, ficando a 1.“ Jomada 
do 17 de Agosto assim definida: 

ZONA NORTE 
Paredes - Vizela 

Caçadores Taipas - Gondomar 
Infesta - F.C. Porto B 

Pedras Rubras - Vilanovense 
Valdevez - F.C. Leça 

Dragôes Sandinenses - Lousada 
Ermesinde - Freamunde 
Felgueiras - Bragança 

Fafe - Trofense 

Sp. Braga B - F.C. Lixa 

ZONA CENTRO 
Vilafranquense - Académica B 

Académico Viseu - Alcains 
Marinhense - Oliveirense 
Sp. Espinho - Torreense 

Estarreja - Oliveira do Hospital 
Esmoriz - Uniâo de Lamas 
Oliveira do Bairro - Âgueda 

Sp. Pombal - Sanjoanense 
Desp. Fâtima - Pampiihosa 

Portomosense - Caldas 

ZONASUL 
Sintrense - Pinhainovense 

Farense - Uniâo Micaelense 
Odivelas - Man'timo B 

Pontassolense - Oriental 
Barreirense - Amora 

Sporting B - Ribeira Brava 
Mafra - Estrela Vendas Novas 

Santo Antonio - Olhanense 
Lusitania - Louletano 

Olivais e Moscavide - Camacha 
Brampton, Ontârio 
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INSTANTANEOS DA JANELA 
POR 
FERREIRA MORENO 

“Instantâneos”, 
curiosamente, serve de titulo 
à rubrica assinada pelo meu 
bom amigo Ricardo Melo, que 
hâ largos anos oDiârio Insular 
vem publicando com uma 
assiduidade digna de registo 
na imprensa regional. 

Na ediçâo de 10 de Maio, 
Ricardo Melo debruçou-se à 
janela da sua casa na Rua da 
Sé em Angra, e anotou uns 
Instantâneos que, de imediato, 

prenderam-me a atençâo corn o subséquente reavivar de 
cenas pinceladas pela Saudade, somando jâ 48 anos de 
vivência em terras da Califorlândia. 

Assim se expressou Ricardo Melo: “Outrora era 
muito constume as pessoas assomarem às janelas, manhâ 
cedo, abrindo-as nâo raro de par em par, ou p’ra um 
adeus e as ultimas recomendaçôes ou recados, a quem 
ia de jomada de trabalho ou de estudo, ou tào s6 p’ra 
arejar a casa e sacudir o p6, quando ninguém estivesse a 
olhar (que tal era proibido), e bem assim trocar as 
primeiras noticias corn a vizinha da frente.” 

Claro que hoje em dia hâ muita aparelhagem p’ra 
lavar a casa e limpar o pô, ficando tudo a luzir num 
instante, ainda que fora de prazo. Igualmente temos os 
telemoveis facilitando com mais rapidez e segurança o 
intercâmbio mexeriqueiro dos vizinhos. 

Antigamente, porém, bem me lembro e Ricardo 
Melo confirma, “as janelas de parceria corn as portas 
tinham sempre papel prépondérante na vida das pessoas, 
fossem de rés-do-chào ou primeiro andar”. Talvez por 
isso, acostumei-me a ouvir a nossa gente dizer que a 
porta era a boca e as janelas os olhos da casa. 

A este 
respeito escreveu 
Carreiro da Costa: 
A ilharga da porta 
temos a janela. 
Alta ou baixa, 
larga ou estreita, é 
sempre, em 
q U a 1 q U e r 
circunstância, o 
olhar da casa, o 
mesmo olhar 
sereno e doce que 
lhe dâ vida e 
colorido. Fechada, é um olhar que repousa e dorme; 
aberta, é um olhar que sorri e encanta” (Etnologia dos 
Açores. Vol II, 1991). Sorrindo ou chorando, as janelas 
da nossa casa sâo, de facto, os olhos da gente! 

A memôria da esposa de Ricardo Melo, falecida hâ 
poucos meses, dedico este ramalhete de quadras do nosso 
cancioneiro, quai outro “instantâneo” do amistoso 
convivio corn o simpâtico casai na minha passagem pela 
Terceira o ano transacto... 

Quando passe à tua janela 
Nâo me trates corn desdém, 
Dâ-me ao menos um sorriso 
Por aima da tua mâe. 

Se os beijinhos espigassem 
Como espiga o alecrim, 
A janela do meu amor 
Ficava mesmo um jardim. 

Pôe-te à janela e verâs 
Um beijo a correr na rua, 
Na noite de Sâo Joâo, 
Da minha boca p’râ tua. 

A baunilha ao pé do muro 
Vai trepando a bom trepar, 
Assim sâo os namorados 
Se a janela os deixam ficar. 

Da minha janela à tua 
Uma légua nada mais. 
Onde se vâo encontrar 
Teus suspiros c’os meus ais. 

Esta minha rouquidâo 
Nâo o sabe minha mâe, 
É de ir de noite à janela 
P’ra falar ao meu bem. 

IVlUNDO PA CABALA — 

O Codigo Secreto da Biblia 
Um grupo de matemâticos israelitas, liderado por 

Eliyzhu Rips, especialista em teoria de grupos (modelo 
em que se baseia a fisica quântica) afirmou ter descoberto 
o codigo secreto da Biblia. 

Foi decifrado na versâo hebraica do Pentateuco, ao 
eliminar os espaços entre as palavras e converter o texto 
numa ûnica fibra de 304.805 letras. A partir da primeira 
letra do texto, o computador verifica as sequêneias 
altemadas possiveis: palavras formadas por saltos de 1, 
2, 3 e até milhares de espaços. Depois répété a busca 
começando pela segunda letra, a terceira, a quarta, etc., 
até chegar à ûltima letra do texto. Como em um quebra- 
cabeças, a informaçâo codificada pode aparecer de forma 
vertical, diagonal ou horizontal. Ao localizar uma 
palavra-chave, o computador procura mais informaçâo 
relacionada corn ela, a quai geralmente se encontra no 
mesmo trecho do texto. 

Sou apenas jornalista e nâo profeta, cientista ou 
estudioso da Biblia, disse Michael Drosnin que, seduzido 
pela existência do codigo biblico, publicou a descoberta 
feita por Rips no livro, “O Codigo Secreto da Biblia” 
(1997), informando sobre factos que afectariam o 
mundo, no passado ou no futuro, como a Depressào 
Econômica de 1929, as Guerras Mundiais, os 
Assassinates dos Kennedy e de Isaac Rabin, entre outros, 
incluindo a data exacta, o local e o nome dos assassinos. 

À medida que os eventos aconteciam tal como eram 
codificados, o interesse de Drosnin aumentava, passando 
anos a aprender hebraico e estudar o codigo. O resultado 
do trabalho, corroborado por Rips, foi publicado no 
segundo volume do “Codigo Secreto da Biblia”, dando 
a conhecer os eventos que marcarâo o fim da 
humanidade. 

No seu ultimo livro “O Fim dos Dias”, o codigo 
révéla uma série de factos relacionados corn a actualidade 
que, segundo a mensagem recentemente cifrada e 
revelada por Drosnin e Rips, adverte do fim dos tempos. 

Mas, para Drosnin, “se o codigo da Biblia é real, s6 
pode ter o proposito: de prévenir o mundo de um perigo 
terrivel e até definitive”. Segundo o autor, os eventos 
que se seguiram às negociaçôes entre Israel e a Palestina, 
estâo escritos no codigo da Biblia em tomo da frase o 
“fim dos dias”. A eleiçâo de Ariel Sharon, primeiro- 
ministro de Israel, e do présidente dos EUA, Bush, o 

atentado ao Pentâgono e as Torres Gêmeas de Nova 
lorque, tudo aparece indicado ao redor dessas palavras. 

Expressôes como “guerra mundial”, “holocauste 
at6mico”e “fimdos dias” encontram-secodificadas junte 
a “5766”, o ano hebraico équivalente a 2006. A expressâo 
“holocauste atômico” estâ codificada no ano 1945 em 
que foi lançada sobre Hirôxima, Japâo, a primeira Bomba 
A, e no ano 2006. O codigo da Biblia nos adverte de 
possiveis futuros, nâo de um sôfuturo. Por isso podemos 
mudar o curso dos eventos e prévenir o desastre total. 
O codigo da Biblia foi criado para prevenir-nos. Foi 
descoberto agora, neste momenta da humanidade, por 
ser o momenta précisa, diz o autor. 

O livro de Daniel no Antigo Testamento e o das 
Revelaçôes do Novo falam de um horror terrivel que 
serâ revelado quando um livro secreto e selado for aberto 
no “fim dos dias”. Mas jâ no Pentateuco, o Final é 
profetizado quatre vezes. 

Passado, présente e futuro. 
Einstein diz: A diferença entre passado, présente e 

futuro é sô uma ilusâo, por mais persistente que seja. 
Este carâcter de continuidade e unicidade é explicado 
por Eliyzhu Rips da seguinte maneira: “Posso imaginar 
uma inteligêneia que tenha existido ao longo dos tem- 
pos, para a quai o passado, o présente e o futuro sâo a 
mesma coisa. Mesmo que voeê esteja fazendo perguntas 
agora e busqué as respostas num livro escrito no 
passado, para o codificador tudo acontece no mesmo 
instante, até o futuro que é revelado através do codigo”. 

Para Isaac Newton, o universe é um criptograma 
organizado pelo Todo-poderoso e, na actualidade, ao 
estarmos prôximos de decifrar os eventos finais do 
mundo, outros codigos sâo descobertos pelo homem, 
como o codigo do DNA, ou as imagens que o Hubble 
nos enviou e que captam a luz proxima ao inicio do 
mundo, o momento do teôrico ‘Big Bang’. 

Parece que depois de seis mil anos de civilizaçâo 
humana estâmes enfrentando os ultimes mistérios da 
vida. E, embora estejamos à beira de descobrir tâo 
fascinantes saberes, se o codigo da Biblia estâ certo, é 
possivel que tudo seja interrompido pela maior das 
hécatombes. Como diz o autor de “O Codigo Secreto da 
Biblia”: E como se uma forma de bondade quisesse nos 
revelar tudo, e uma forma de maldade, nos destruir an- 
tes que o consigamos. 

Extratdo - Agência EFE 

Minha mâe é minha amiga 
Nâo hâ outra como ela; 
Amarrou-me c’uma fita 
P’ra nâo fugir da janela. 

Jâ tua mâe ai vem, 
Vai-te embora da janela! 
O raio da tua irmâ 
Logo foi chamar por ela. 

Janelas sobre janelas, 
Postigos rentes ao châo; 
Beijinhos quantos tu queiras, 
Casar contigo, isso nâo. 

Janelas sobre janelas, 
Postigos rentes ao châo; 
Casa lâ corn quem quiseres. 
Mas câ comigo é que nâo. 

Da janela do meu quarto 
Vejo a rua direita; 
Também chego a ver a cama 
Onde o meu amor se deita. 

Minha mâe mandou abrir 
A janela p’ra trâs, 
Nâo sei se por ter calor. 
Se p’ra ver o meu rapaz. 

Quando abrires a janela 
Nâo abras muito p’ra trâs, 
P’ra tua mâe nâo ouvir. 
Os beijinhos que me dâs. 

Quando a minha mâe sair, 
Nâo perças esse costume, 
Vem à minha janela e diz: 
Ô vizinha dâ-me lume. 

Tante cravo, tan to cravo, 
Tanto cravo por abrir; 
Tanta menina à janela, 
Morta por se divertir. 

Da janela do meu quarto 
Vejo 0 mar por duas bandas; 
Namorar e nâo casar 
Atrâs disso é que tu andas. 

Tendes a dama bonita, 
Nâo a ponhais à janela; 
Passam uns e passam outros, 
Todos dizem: Quem ma dera! 

Quando chegas à janela. 
Olho p’ro céu e digo: 
Bem ditosa foi a hora 
Em que me casei contigo ! 

Toda esta noite eu andei 
Volta ao mar e volta à terra, 
P’ra ver se dava fundo 
Aopé da tua janela. 

Quem dera a liberdade 
Que a réstea do luar tem; 
Entrava pela janela 
la falar ao meu bem. 

Oakland, California 

SABIA QUE», 
- Na China se consomem em média 10.000 Kgs de 

cobra por ano? 

- O Sol é tâo necessârio à vida como a âgua ou o ar, 
mas pode ser um inimigo se nâo tivermos em conta 
que... queima? 

- Sâo Pedro, apôstolo a quem Jesus deu a chefia da 
Igreja, viveu sete anos em Antioquia e de lâ seguiu 
para Roma, onde foi crucificado e morto no ano 67 
da nossa era? 

- O clube de futebol Sport Lisboa & Benfica nasceu 
em 1933? 

- O “Galo da Ajuda”, a terre sineira e o relogio junte 
ao Palâcio da Ajuda, começou a trabalhar em 1776? 

- A freguesia da Ajuda foi criada no s. XVI, e na tal 
data havia muitos rebanhos de gado pastando na 
encosta sempre verde e havia por lâ vârios moinhos? 

- O famoso e luxuoso Palâcio da Ajuda s6 foi 
construido no ano de 1802 e nunca foi acabado? 

- No desfile das Marchas dos Santos Populates de 
Lisboa ftcou em primeiro lugar a do Bairro da Bica? 

- O Mar do Norte é nove vezes mais salgado do que o 
resto do Oceano Atlântico? 

- Os brasileiros consomem mais vinho tinte (80%) do 
que vinho branco (20%), apesar do calor? 

- A comunidade de Vancouver, B.C. jâ tem um novo 
jomal que nasceu no dia 4 de Julho do corrente e que 
se chama “Lusitânia”, sendo o seu Director o Sr. 
Inâcio Teodoro da Silva? 

Regina Torres Calado, Vancouver, B.C. 

DÂPOKTE'S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

(519) 4S3*S640 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z1T3 



12 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Julho / Agosto 2003 

ECOS PA SOCIEPAPE 
Pe. Nelson Cabrai 

Apos regressar do ano sabâtico, 
foi nomeado Pâroco da Igreja 
Our Lady of Perpetual Help em 
Windsor, onde terâ ao seu 
cuidado a pastoral das 
comunidades émigrantes de 
Windsor e area. Parabéns, Pe. 
Nelson e Bem-vindo! 

Pe Antonio Waldecir 
Desidério 
Para substituir na Igreja da 
Santa Cruz de London o Pe. 
Lûcio que se encontra em férias, 
veio apos muitos anos, o Pe. 
Desidério que esta presente- 
mente em Sâo Paulo, Brasil. 

Grupo de Voluntârias 

Eis o grupo de voluntârias que trabalharam na 
preparaçâo dos alimentos durante as Pestas da Coroa 
de Sâo Pedro de London. Bern Haja a todas pelo seu 
meritôrio serviço! 

Très Geraçôes 

Odflia De Melo, Manuela, a mâe do bébé, e a avô, foram 
o trio à frente do Bazar da Coroa de Sâo Pedro. O 
sucesso corou como era de esperar a canseira de muitas 
horas de trabalho. 

Leticia Costa 
Jovem de Windsor (Ontario) 
que esta a trabalhar na firma 
Sylev Translations Inc. 
como intérprete e tradutora, 
ao serviço das comunidades 
luso-canadianas do Ontario. 
Para informaçôes ou serviço 
pode contactâ-la pelo Tel. 
1-866-353-3301. Parabéns 
Leticia da parte da tua 
familia e amigos. We are 
very proud of you! 

Très 
beldades, 
très sorrisos 
Um ramalhete de 
Misses a brilhar 
na comunidade: 
Melissa Madruga, 
centro, ladeada de 
Cristina Franco e 
Emily Costa. 

Pioneiros da B.C. 

Jaime Barbosa e Eurico da Silva, homenageados pela 
comunidade de Vancouver no mês de Julho do 
corrente. Informaçôes na Pagina 15 desta ediçâo. 

Feliz Aniversârio, 
Ricardo Silva 
Filho do nosso corre- 

spondente em Brampton, 

Ricardo completou em 

Julho sete anos de 

Os pais, avos, tios e 
padrinhos enviam votos 

de saude e felicidade. We 

love you very much... 

ASSINE E DIVULGUE 
0 JORNAL “PORTUGAL NOTICIAS 

1-800-414-3584 

NECROLOGIA 
Idalio Santos 
No Hospital Parkwood de 
London faleceu no dia 4 de 
Junho do corrente com 70 
anos de idade. Era casado 
com D. Ericina e pai de Maria 
do Céu (Mario Leite) e Judite 
(Fernando Tavares) de 
London, e avo de James, 
Elizabeth e Jason. A sua ausência encheu de tristeza 
o coraçâo de sens familiares e amigos. A familia 
enlutada pela dor deseja agradecer por este meio as 
provas de simpatia e o amor com que muitos os 
acompanharam nesta hora de tanta saudade. O seu 
corpo repousa no St. Peter’s Cemetery. Descanse em 
Paz! 

Manuel Inâcio Franco 
No London Health Sciences Centre faleceu no dia 21 
de Julho do corrente com a provecta idade de 80 anos. 
Era casado com D. Joanna e pai de Tony (Irene) de 
London, avo de Ashley e Brittany, e irmâo de 
Guilherme Inâcio, residente em Portugal. As exéquias 
foram conduzidas pela firma O’Neil Funeral Home 
com Missa de corpo presente na Paroquia da Santa 
Cmz, indo enterrar no St. Peter’s Cemetery. A familia 
Franco agradece a todos os que os acompanharam 
nesta triste ocasiâo ou Ihes apresentaram sentidas 
condolências. Descanse em Paz! 

ANÛNCIO À COMUNIDADE 

Pinheiro Realty & Ins. Ltd 
Joe Pinheiro, Broker e 
Gerente desta firma dâ as 
boas-vindas ao nosso agente 
de seguros, Giulio Franze 
que desde hâ uns tempos faz 
parte do nosso grupo de 
seguros. Giulio tern 
conhecimentos e anos de 
experiência em muitas âreas 
deste sector, incluindo 
seguros de Casa, Automovel Giulio Franze 
e Propriedades Comerciais. 

Contacte Giulio peio Tel. (519) 451-2696 
ou venha fazer-nos um visita no nosso iocai 

696 Hamilton Rd. London ON N5Z 1T6 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

Para Informaçôes sobre as vantagens 
de um Tumulo no Mausoléu e sobre 

as facilidades de pagamento sem juros contacte: 

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

Tel (519) 451^9120 

HORAS DE VISITA 
das 8:00 am às 8:00 p.m. 

ESCRITORIO ABERTO 
Segundas - Sextas: 8:00 am - 5:00 pm 

Sabados: 8:30 am - 3:00 pm 

Domingos: Meio-dia - 3:00 pm 

CONTACTE^NOS 
FALAMOS PORTUGUÊS 
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COLECTÂWEA PE OPINIOES 
Astronomia 
A ameaça que pode vir do espaço 

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

Segundo os cientistas, as 
possibilidades de um grande 
meteorito colidir com a Terra sao 
pequenas. No entanto, os 
astronomos nào conhecem todos 
os tipos de meteoritos que existem 
no espaço. Tanto é assim que, em 
Julho passado foi descoberto um 
asteroide com cerca de dois 
quilômetros de diâmetro que 
poderia colidir corn a Terra em 
Fevereiro de 2019 a uma 
velocidade de 28 Kms/segundo. 
Apesar das probabilidades de 
impacto corn a Terra serem de uma 
em cem mil, a descoberta mostra 
que podem aparecer novos 
asterôides no futuro. 

Os seis projectos pré- 
seleccionados foram baptizados de 
Don Quixote, Earthguard 1, 
ISHTAR, SIMONE, EUNEOS e Teledetecçào espacial 
de meteoritos. A ESA jâ anunciou estudos preliminares 
sobre estes projectos e espera decidir no proximo ano os 
que sâo viâveis. 
Impacto de asterôide pode activar conflito nuclear 

O impacto de pequenos asterôides na Terra pode 
desencadear um conflito nuclear ao confundir-se corn 
uma explosâo atômica. Quem o afirma é Simon Worden, 
general norte-americano que, perante uma comissào da 
Câmara dos Représentantes dos EUA considerou que a 
confusâo pode ocorrer em paises sem meios para 
determinar a diferença entre uma explosâo causada por 
um asterôide e a de uma bomba atômica. 

A força dum asterôide sobre a 
superficie da terra é semelhante à 

tempestade duma gota de âgua aocair 
numa châvena cheia de café 

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 

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

OUARTAS FEIRAS: 

19H00 - Culto de Oraçâo 

TELEFONE DA PAZ: 

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

>>/ 

"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 
é pda palavra de Cristo 

Como base para os seus receios, Worden citou o 
caso de um pequeno asterôide que se desintegrou na 
atmosfera sobre o Mediterrâneo em Junho deste ano, 
libertando uma energia comparavel à da bomba atômica 
lançada pelos americanos sobre Hiroshima durante a 
Segunda Guerra Mundial. O asterôide com 
aproximadamente dez metros de diâmetro produziu uma 
onda de choque captada pelos navios présentes na zona 
sem causar danos importantes. 

No entanto, se o impacto 
tivesse ocorrido poucas horas 
antes sobre os territôrios da India 
e Paquistâo, as consequências 
poderiam ter sido graves, dado os 
dois paises, com capacidade 
nuclear, estarem em conflito 
armado pela soberania de 
Caxemira. 

Segundo julgamos saber, 
ninguém possui os sensores 
avançados através dos quais é 
possivel determinar a diferença 
entre o impacto de um asterôide, 
e uma detonaçào nuclear. O 
pânico que pode desencadear a 
utilizaçâo de armas nucleares pode 
tomar-se a faisca para um desastre 
atômico que temos evitado hâ mais 
de meio século”. 
Alguns dados sobre meteoritos 
indicam que: 
* Apesar de asterôides pequenos, 
do tamanho de um automôvel, 

serem inofensivos, desintegrando-se à medida que 
passam pelas camadas densas da atmosfera, a uma 
cadência média de dois casos por mês, os que têm 
diâmetros da ordem dos 30 metros ou mais podem causar 
danos graves. 
* Em 1998, a NASA anunciou esperar conseguir até 2008 
identificar cerca de 90 por cento dos objectos prôximos 
da Terra corn um diâmetro nunimo de um quilômetro. 
* Ed Weiler, cientista da NASA, disse que jâ foram 
identificados 619 asterôides considerados perigosos, ou 
seja, metade dos que se acredita deslocarem-se nas 
proximidades astronômicas do nosso planeta. O impacto 
de um asterôide dessa envergadura, que se calcula ocorrer 
a cada milhâo de anos, produziria um desastre regional. 
* Em contrapartida, um corn cerca de quatro quilômetros 
de diâmetro, como o que se acredita ter causado uma 
catâstrofe gérai na terra e exterminado os dinossauros, 
acontece uma vez cada dez milhôes de anos. 

O Maior Observatorio 
Astronomico 

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

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

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

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

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

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

O représentante do Observatôrio Europeu do Sul 
no Chile, Luis Hofstadt, comentou que se espera que o 
Atacama-ALMA esteja a funcionar a partir de 2010, 
embora algumas das suas instalaçôes poderem estar 
disponiveis em 2006. 

Aquecimento global: Amazonia produz muito C02 

MARIO AVEIRO 
President 1^1 

È m m Ê 
“Industrial Contractors to the World... ” 

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

Os modelos climâticos, alimentados por uma ava- 
lanche continua de dados meteorolôgicos locals, 
regionais e globais, permitiram estabelecer nos ûltimos 
anos que a atmosfera da Terra estâ a aquecer. A famosa 
alteraçâo climâtica que, garantem os cientistas, tem 
origem nas actividades humanas, responsâveis pelo 
lançamento na atmosfera planetâria de mais diôxido de 
carbono (C02) do que a conta certa. Os modelos de 
previsâo mais sofisticados apontavam no entanto para 
que uma parte do C02 em circulaçâo na atmosfera 
deveria provir das florestas tropicais. Mas, nas mediçôes 
no terreno, nunca se conseguiu medir essa emissâo. O 
mistério foi agora desvendado. Investigadores 
americanos e brasileiros explicam na revista Nature como 
mediram essas emissôes de C02 nas zonas alagadas, 
rios e pântanos da Amazônia e mostram que essas 
emissôes, afmal, sâo bem mais importantes do que se 
supunha. 

De acordo corn a équipa, a quantidade de C02 (um 
dos principals gases com efeito de estufa) que tem origem 
nos rios, pântanos e âreas alagadas das florestas tropicais 
em todo o mundo représenta o triplo do que até agora se 
calculava. Um dado que abala também a ideia de que as 
florestas tropicais sâo sumidouros privilegiados de C02 
e pôe em causa as contas feitas pelos negociadores do 
Protocolo de Quioto. 

Segundo as estimativas deste grupo, liderado pelo 
oceanôgrafo Jeffrey Richey (Univ. de Washington), as 
zonas alagadas das florestas tropicais do planeta emitem 
para atmosfera um total de 900 milhôes de toneladas de 
C02. Ou seja, um quinto do que as actividades humanas 
industrials e outras produzem anualmente. Para chegar 
a estes nûmeros, a équipa de Richey utilizou imagens de 

uma tecnologia de radar apenas recentemente disponivel, 
através de um programa apoiado pela NASA, e realizou 
um total de 13 expediçôes à Amazônia, financiadas pela 
National Science Foundation americana e pelo Govemo 
brasileiro, nas décadas de 80 e 90. 

Os modelos para avaliaçâo do C02 na atmosfera dâo 
sistematicamente valores baixos de emissâo para estas 
regiôes tropicais densamente florestadas. Richey e a sua 
équipa obtiveram nûmeros muito diferentes, em que a 
quantidade de C02 absorvido por estas florestas se toma 
idêntica ao que ali é também emitido. 

Para Richey, a disparidade dos valores parece residir 
no facto de até agora as campanhas de mediçôes feitas 
naquelas regiôes nâo terem prestado mais atençâo às 
âreas alagadas. A interrelaçâo entre a terra seca e a que 
estâ coberta de âgua é afinal mais importante do que se 
supunha, explica o coordenador da pesquisa. 

De acordo corn os valores registados pelos 
investigadores, 20 por cento do carbono emitido para a 
atmosfera naquelas regiôes provém dos rios e pântanos, 
enquanto 80 por cento tem origem na prôpria floresta. 

É um facto provado que as ârvores e a vegetaçâo 
absorvem durante a noite o diôxido de carbono, que lhes 
é imprescindivel ao metabolismo celular. 

No entanto, a extrema humidade e a dinâmica de todo 
aquele complexo florestal, em que uma enorme 
quantidade de material orgânico vegetal se acumula nas 
zonas alagadas e nos prôprios rios e ai vai sendo digerida 
por microorganismos, liberta grandes quantidades de 
C02 na atmosfera. É esta dinâmica que a équipa de 
Richey pôe em evidência corn o seu trabalho. 

“Diârio de Nottcias " 
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BWAH/IPTON 
CARABRAM/2003 - Pavilhâo Português foi Sucesso 

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 

BBQ para Angariaçâo de Fundos 
Os Mordomos do Império do Espirito Santo de 

Windsor, Luis e Aida da Ponte, anunciam que no dia 6 
de Setembro do corrente pelas 19H(X) terâ lugar na Casa 
do Espirito Santo um Churrasco de angariaçâo de 
fundos para as Pestas Anuais a serem celebradas em 
2004. Convidam a comunidade a comparecer no evento. 
Entrada: Adulto - $15. Crianças - $7. 

I • Reclamaçôes contra Seguros • Acidentes de Automôvel 

“Disability” • Pensâo de Invalidez 

• Lesôes no Trabalho ou da (“Workers Compensation”) 

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

A PRIMEIRA CONSULTA É GRÂTIS! Tel. 659-2078 
 ^ 

Texte e Fotos de: 
Daniel Lapas 

WINDSOR 
Feliz 40.^* Aniversârio, 
Sr. Baltasar e 
D. Amélia Silva 

Que Deus vos abençôe por 
muitos mais anos corn saûde, paz e 
amor. Bem Haja ao casai que desperta 
profundas amizades e a uniâo da familia. Sâo os votos 
sinceros dos filhos, irmâos, netos e sobrinhos que muito 
vos amam. 

E todos nos, os que trabalhamos na redacçâo e 
feitura deste jomal, unimos as nossas vozes às dos sens 
familiares para os queridos amigos que apôs 40 anos 
de amor e simpatia estâo ainda cheios de vida. D. 
Amélia é professera da Escola Portuguesa de Windsor 
e graças a ela, a lingua de Camôes brilha corn esplendor 
nesta comunidade do S.O. do Ontario. 

O Festival Multicultural anual 
stritopor^ Carabram/2003 realizado em 

JOuO ü. Jliva Brampton, contou este ano corn onze 

pavilhôes espalhados pela geografia 
da cidade. Foi bastante concorrido e 
um autêntico caleidoscôpio de grupos 
éticnos que fazem parte da cidade das 
flores. 

Correr o universe nos dias 11, 12, 
e 13 de Julho foi o que nos ofereceram 
ao visitar os pavilhôes do Caribe, 

Croâcia, Alemanha, Havai-Polinésia, India, Irlanda, 
Italia, Pilipinas, Polonia, Portugal e Ucrânia, corn 
mostras da culinâria, uses e costumes de cada pais. 

Visitâmes o pavilhâo português no primeiro dia. 
Manuel Alexandre présidente do Vasco da Gama Cul- 
tural Center e lider da comissâo organizadora do Por- 
tuguese Heritage Committe, falou das actividades 
agendadas e passou a palavra ao Ministre da Saûde do 
Ontario, Tony Clemente, para a abertura oficial do 
Pavilhâo corn os hinos Canadiano e Português entoado 
pela menina Veronica Bolota. 

Foram lembrados os obreiros do pavilhâo no 
passade: Horâcio Moniz, Ermidio Alves, Liberal do 
Coûte e tantes outres que estiveram ao leme desde o 
principle do Carabram e cairam no esquecimento do 
tempo para a comunidade. O Pavilhâo Porrtuguês foi 
visitado por centenas de pessoas que apreciaram a 
comida e vinhos de Portugal no Curling Club que, 
localizado no centre da cidade, foi o palco escolhido 
este ano pelos organizadores, o quai nâo aconteceu o 

A comissâo organizadora 

ano passade. Na dévida altura comentâmos que a 
mudança para uma escola a norte da cidade tinha sido 
um erro, por ter um espaço muito reduzido para o efeito. 
Vimos, pois, corn agrado este ano a volta ao Curling 
Club da Mc. Murchy Ave. 

Uma mesa com as medalhas do 50.° Aniversârio 
de Emigraçâo Portuguesa no Canadâ destacava-se na 
eritrada corn a presença de très pioneiros: Afonso 
Tavares, Luis Moura e José Nobrega. Seguiu-se a prova 
dos vinhos do Porto e as exposiçôes no salâo corn obras 
de artesanato de vârios artistas, tais como Afonso 
Tavares com miniaturas à moda dos Açores, maquetes 
de igrejas de Manuel Rodrigues, com a de Sant’Ana 

Artistas e fadistas comunitârios 

das Fumas, guitarras e violas de Januârio Araûjo, artista 
e tangedor, loiça portuguesa da Casa Nova, e a firma 
Alves Travel que distribuiu à porta brochuras 
turisticas do nosso pais. 

Corn a gastronomia 
a cargo de Catitas Cater- 
ing, a doçaria da 
Ardglen Bakery e o 
serviço de bar corn 
cervejas e vinhos 
portugueses, o evento 
apresentou este 
formidâvel leque de 
artistas que actuaram da 
Sexta a Domingo: Mano 
Belmonte, Otilia de 
Jesus, Veronica, fados 
de Tony Câmara e 
Humberto Silva corn 
Gabriel Teves e 
Januârio Araûjo à Mano Belmonte 
guitarra e viola. 
Ranchos da Nazaré, As Tricanas, e Brampton, Daniel 
Carvalho, Liz Frias, Sarah Pacheco, o grupo Os Alegres 
de Brampton e Rancho Jûnior do PPCC de Mississauga, 
Hélder Pereira, Jéssica Amaro. 

Segundo nos informaram, houve a actuaçâo de 
artistas veteranos da comunidade, que animaram o 
pavihâo: Manuel Augusto com cançôes de Carlos do 
Carmo, e Carlos Medeiros que imitou o rei do rock & 
roll, Elvis Presley. 

Parabéns à Comissâo organizadora e a todos os que 
tomaram possivel esta presença portuguesa no festi- 
val do Carabram. Bem Hajam! 

Brampton, Ontârio 

Oferecemos-lhe: 
/ Um Serviço Honesto 
/ Dedicaçâo total ao Seu Caso 
/ Experiência e Resultados 
/ Serviço em Português ou Inglês 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

Segunda-Sexta: De 12H00 às 16H00 o escritorio 
do Centro estâ aberto ao pûblico. 
Quartas-Sâbado, às 19H00: Jantar com Bar aberto 
e Café Espresso. Venham fazer uma visita e 
conhecer o novo ambiente do Centro. 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

Q SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIENCIA UNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

475 TECUMSEH RD., EAST ,cAn\->,cAcrc'>n 
WIND50R,ON N8X4W5 TEL. (519) 254-5538 

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

CONHEÇA OS SEUS DIREITOS! 

CASTRO0ASSOC1ATES 
PERSONAL INJURY CONSULTANTS AND A.D.R. LITIGATION SPECIALISTS 
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LONDON 

SPORT LONDON & BENFICA 
DIA DO PESCADOR 
Agradecimento 

O Sport London & Benfica 
de London levou a efeito no dia 
31 de Maio passado a Pesta do 
Pescador, uma iniciativa do sôcio 
Manuel Ramos que contou corn 
a colaboraçâo dos Pescadores do 
Benfica, unidos em convivio 
muito animado. Fernando Ramos 

Em nome da Direcçào quero agradecer a todos os 
que tiveram a amabilidade de oferecer o peixe para o 
evento ou de qualquer modo participaram na sua 
preparaçâo. Destaque para Ryan Da Silva que foi 
nomeado Pescador do Ano. 

Temos a certeza que a Pesta do Pescador ira 
celebrar-se cada ano e poderâ tornar-se um marco 
especial na vida social do Sport London & Benfica. 

Pela Direcçào: Fernando Ramos, Présidente 

SCOTIABANK 
Apresenta à Comunidade Portuguesa 

TED RIQUINHA 
Gerente da Firma Bancâria SCOTIABANK 

950 Hamilton Rd./Highbury Ave., 
London, ON N5W 1A1 

Tel: 451-2007 

Ted, que fala português, conta corn varies 

anos de experiência no mundo bancârio e 

poderâ ajudar quem estiver à procura de: 

HIPOTECAS • INVESTIMENTOS • 

EMPRESTIMOS, etc. 

NÀO HESITEM - Passem pela nossa 
Agência Bancâria durante as horas 

de expediente 

Agora... Mais Porto da Comunidade Portuguesa! 

OFERTA DE EMPREGO 
‘‘Legal Claims Representative^ 

com conhecimento das leis do WSIB/WCB/CPP/ 
Habilitaçôes em Informàtica e Dommio da Lmgua 

Portuguesa falada e escrita 

Envie o seu résumé para: Middlesex-Elgin Legal Services 
140 Fullarton St. Suite 208, London, ON N6A 5P2 
c/o Paul Duarte • www.wewinwsib.com 

Portu5uese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W4Z1 

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

LEAMINGTON 
CLUBE PORTUGUES DE LEAMINGTON 

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

CHATHAM 
PORTUGUESE CANADIAN SOCIAL CLUB 

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

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

VANCOUVER 
Homenagem aos nossos Pioneiros no 50.® Aniversârio 
Dois Pioneiros de B.C, 

JAIME BARBOSA e EURICO DA SUVA 
Jaime Barbosa é uma pessoa jovial e alegre, que 

hoje vive hem situado na vida e, por ser um bom tocador 
de viola é muito conhecido em Vancouver. 

Açoriano de pura cepa, nasceu no Nordeste, ilha 
de Sào Miguel, e chegou ao porto de Halifax com 22 
anos de idade. Era a sua primeira aventura... a sua 
Grande Aventura! 

Apos as formalidades legais foi enviado, via 
comboio, para Montreal, onde sofreu um pouco com o 
primeiro trabalho na agropecuaria! Naquela area do 
Quebeque fez de tudo, desde a construçâo civil até 
trabalho com um drill abrindo valas para colocar 
canos... 

Passados dez anos, resolve vir para Kitimat, 
Colombia Britânica, onde arranja emprego numa 
serraçâo de madeira, na construçâo civil, etc. 

Como o seu sonho sempre foi a agricultura, ele vai 
e compra uma quinta de cultivo de frutas que Ihe deu 
um bom rendimento ao vendê-la 28 anos mais tarde. 
Se era bom o clima de Olives, o de Vancouver era ainda 
melhor e por isso, mudou-se para a capital onde reside 
ha mais de sete anos e onde tern muitos amigos. 

Cason por procuraçào com sua mulher, D. Inès de 
cuja uniâo nasceram duas filhas e um filho, que hoje 
vivem muito felizes no bairro de Surrey. Foi 
ultimamente condecorado em Otava, o que muito o 
comoveu. 

Autodefine-se como um emigrante reformado que 
viaja quando quer e aonde quer e sente-se um homem 
realizado. Valeu a pena enfrentar as vacas daquele 
primeiro patrao do Quebeque para realizar assim a sua 
Grande Aventura! 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

CURIOSIDAPES 

Eurico da Silva, nascido na aldeia de Casais 
Brancos, perto de Peniche, tinha 23 anos quando chegou 
a Halifax, apos cinco dias de viagem no Atlântico Norte. 

As autoridades enviaram-no de comboio, junto com 
os outros, para trabalhar numa herdade onde 
permaneceu os primeiros dez meses. Mudou-se logo 
para Kapuskasing, no Norte do Ontario e arranjou la 
emprego cortando madeira. Isto durou dois anos. Em 
1956 foi trabalhar na construçâo em Labrador. 

Com o dinheiro poupado foi-lhe possivel nesse ano 
visitar a famflia em Portugal, mas em Abril de 1957 
regressou ao Canada indo para a Colombia Britânica, 
onde por 25 anos trabalha na construçâo. Com a sua 
ajuda e a de outros foram construidos os mais belos 
edificios da linda cidade de Vancouver. 

Contraiu matrimonio civil por procuraçào em 1954 
e dois anos depois casou pela Igreja. Hoje o Eurico e 
D. Ascensâo sâo pais dum casai de filhos e avôs de 
sete netos aos quais eles adoram. Sâo uma famflia feliz 
e fazemos votos para que continuem a sê-lo por muitos 
anos sem fim! 

E sôcio da Portuguese Seniors Foundation para a 
quai trabalha voluntariamente como motorista! Bern 
Haja. 

Regina Torres Calado, Vanvoucer - BC 

HARROW 
CAMOES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 

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

Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

Dias 2 e 3 de Agosto: Festa de N® S® de Fàtima 
na sede do Clube Camôes. Compareçam! 

Jogador canadiano de hoquei encontrado num glaciar da Austria 
o jovem Duncan McPherson, jogador canadiano 

da NHL, foi visto por ultima vez no dia 9 de Agosto de 
1989 no glaciar Stubaier do Tirol austriaco. A sua 
famflia, que reside em Regina, no Saskachewan, fez 
tudo para achâ-lo, mas nâo teve sucesso. 

Hâ dias, o seu corpo congelado foi encontrado por 
um trabalhador do centro de esqui de Neustif, 40 kms 
ao Sul da cidade austriaca de Insbruck, perto da 
fronteira corn a Italia. O empregado operava uma 
mâquina de aparar a neve quando descobriu o corpo a 
3000 metros de altura. O corpo manteve-se durante 14 
anos congelado e, além de ter o documento de 
identidade no bolso, estava em perfeitas condiçôes 
quando o cadaver foi levantado pelo médico foreuse 
daquela area. 

Duncan tinha 23 anos quando desapareceu e estava 
contratado por a équipa de hoquei de Dundee (Escôcia) 
como jogador/treinador, cargo que ele ia ocupar apôs 

MaePherson 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. 
Specializing in 

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

Chef: Tony & Rosa Silva 

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

as suas férias no Tirol. Sens pais 
e a namorada, Tara Anderson, 
passaram seis semanas na Europa 
tratando de localizar o jovem. O 
caso tornou-se ainda mais 
misterioso quanto o automovel 
Opel que Duncan tinha tornado 
emprestado de um amigo alemâo, 
foi encontrado aparcado numa 
area donde parte um elevador 
para um centro de esqui no dia 
21 de Setembro de 1989. 

Durante 14 anos a famflia McPherson pensava que 
o seu filho tivesse caido num fenda da neve, mas as 
pesquisas feitas por equipas de salvamento nâo 
descobriram indicios da sua presença. Estudos feitos 
com uma analise detalhada das provas e declaraçôes 
recolhidas levaram à conclusâo de que o seu corpo 
tivesse sido engolido pelo glaciar. Uma teoria que agora 
ficou plenamente confirmada apôs 14 anos de incerteza. 

O glaciar é como um rio de gelo que avança a passo 
muito lento e ao chegar ao pé da montanha, as 
temperaturas mais suaves derretem o gelo e o glaciar e 
deixa aparecer tudo o que leva dentro. Foi o que 
aconteceu neste caso. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

STRATHROY 

Grogan 
Ff RD ^ LINCOLN 

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

Ali FERRElIlliA 
Sales Rep. 

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

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

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

Charlie Milhomens • (519) 245-9552 

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

Tel.: (519) 245-3458 • 245-4361 (5:30-9:30P.M.) 
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H*0»M»E»S 
LTD. 

APRESENTAMOS 

PARSONS 
BTAIES 

na area da Dundas/Clarke Rd., London 

sutton group-select realty inc. 

Thinking of a New Home - Call me to reserve a lot! 

RAY FIGUEIREDO 
25 YEARS OF EXPERIENCE 

TEL. (519) 433-4331 
FAX. (519) 433-6894 

E-mail: rayfig_1@yahoo.ca 
250 Wharncliffe Rd. North, London, ON N6H 2B8 

PODE JÂ RESERVAR O SEU LOTE, ENTRE OS DISPONIVEIS 
NA NOVA URBANIZAÇÀO "PARSONS ESTATES". 

COM MODELOS: “BACK SPLITS, BUNGALOWS, RAISED RANCHES & TWO-STOREYS...” À ESCOLHA 

Preços a partir de: 

*140s 
LOCALIZAÇÀO IDEAL 

Para compra de lotes e preços 
de modelos de casas, 

contactem o nosso 
Agente de Vendas 

FRANK PIMENTEL Tel. (519) 685-9311 

Fax. (519) 685-1534 

41 HART CRESCE 
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. 

Contact us by Telephone or Fax us your resume. 

We are presently hiring 
EXPERIENCED CARPENTERS 

to work on Trim Installation 


