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GENTE 
Requiem pelo Cardeal Carter 

No dia 10 de Abril, 
Gerald Emmet Carter foi 
enterrado com a pompa 
que corresponde a um 
principe da Igreja na 
Catedral de St. Michaers 
de Toronto, onde tinha 
sido Arcebispo e Cardeal 
antes da sua reforma. 
Tinha a provecta idade de 
91 anos, dos quais passou 
14 como Bispo nesta 
Diocese de London nos 
anos 70. Muitos afirmam 
que foi bispo da elite e da 
classe acomodada, mas 
nao é verdade segundo o testemunho de muitos 
catolicos que ainda lembram sua presença de ânimo e 
disponibilidade para a todos servir. Suas exéquias 
contaram corn a presença da flor e nata do mundo 
eclesiâstico e politico canadiano. 

Leamington (Ontario) 

CARLOS MONIZ 
Teimosia de Viver e Fé no Milagre 

A sua vida tem sido 
uma luta continua, 
saltando barreiras que a 
medicina julgava 
impossiveis. Carlos 
persévéra na sua 
teimosia a sobreviver 
um tumor cerebral do 
que foi operado em 
2002 e recuperar o uso 
das suas faculdades, 
para o quai très vezes 
por semana segue 
tratamentos de fisio- 
terapia. Carlos continua 
la onde a maioria de 
nos, desfalecemos e 
abandonamos. Sâo 
homens corn esta 
teimosia que fazem a 

diferença na historia da humanidade. Por isso no dia 5 
de Abril toda a comunidade de Leamington reuniu-se 
para lhe dar o calor do seu apoio moral e humano. 

Carlos corn a sua mulher e 
o Présidente da Câmara de 

Leamington 

(Veja a pagina 14) 
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Americano à frente do traque é agressâo contra o Islâo 

A QUARENTENA DO SAKS 
Hâ poucas semanas 

surgiu inesperadamente 
uma doença contagiosa 
com um alto grau de 
mortalidade que pôs os 
hospitals do mundo em 
estado de alerta. Foi-lhe 
dado o nome de SARS, 
por se tratar de uma 
smdrome respiratoria 
aguda severa. 

Os primeiros casos 
parecem ter tido origem na 
China (Hong Kong) e, 
quando foi prestada a 
dévida atençâo, a doença 
jâ tinha chegado a 
diversos paises, incluindo 
o Canada, onde centenas 
de pessoas têm sido postas 
em quarentena. Os 
hospitals, para além de 
limitarem o movimento de 
pessoas a um mmimo, foram forçados a adiar operaçôes 
limitando-se s6 às actividades mais necessârias e 
impondo um contrôle severo em todos os casos 
suspeitos ou confirmados. 

A Organizaçào Mundial de Saûde (OMS), pela voz 
da sua directora Harlem Brundtland, afirmou que testes 
de laboratorio deram fortes indicaçôes de que o novo 
virus (SARS) pertence à famüia corona, a mesma que 
provoca a gripe, adiantado porém que embora a 
informaçào se confirme, nâo é possivel ainda precisar 
quando sera controlada a doença. 

Para descobrir a origem desta pneumonia que jâ 

provocou a morte de pelo menos 90 pessoas e infectou 
mais de 2.200, cientistas de 11 laboratorios em nove 
paises dedicam uma atençâo especial ao virus causador 
do contâgio. 

No Canada, corn mais de duas centenas de casos 
suspeitos, registaram-se nove mortes. Na Inglaterra, foi 
divulgado o quinto caso suspeito da pneumonia atipica, 
um homem que retornou de Taiwan. Uma mulher 
recém-chegada do Sudeste Asiâtico foi posta em 
quarentena no Kuwait e, se as suspeitas forem 
confirmadas, esse sera o primeiro caso da doença 
registrado no Golfo Pérsico. 

Concluida a primeira fase da Guerra no Iraque, 
desencadeada na base do poder das bombas e da 
superioridade no ar, os EUA começaram a sentir as 
primeiras dificuldades, mostrando-se incapazes de 
controlar, sem balas, a segurança pùblica do Iraque o 
que levou a uma anarquia total, particularmente em 
Bagdade e nas grandes cidades de Basra no Sul e 
Kirkurk, no Norte do pais. 

Para as coisas ficarem ainda mais dificeis. Ali 
Khamenei, présidente do Irâo e Hder arabe mais 
respeitado na comunidade chiita do Sul do Iraque, 
considerou a decisâo americana de colocar o general 
Jay Gamer à frente do Iraque uma “agressâo contra o 
Islâo”. 

O ayatollah Khamenei afirmou que o govemo, os 
responsâveis, o povo iraniano e o povo iraquiano estâo 
contentes corn a queda de Saddam Hussein, que ele 
classificou como um ditador cruel. Mas, ao mesmo 
tempo, foi lesto em ver a decisâo americana de colocar 
o general reformado, Jay Garner, à frente da 
administraçâo interina do Iraque, como uma séria 
agressâo contra os principios do Islâo, adiantado que 
os iraquianos nâo escaparam à ditadura de Saddam 
para cair no jugo duma ditadura ainda maior, a de um 
americana. O hder iraniano apelou à oposiçâo iraquiana 
para nâo cometer a “infâmia histôrica” de colaborar 
corn as forças da coligaçâo anglo-americanas neste e 
noutros pontos que afectam o futuro do Iraque como 
naçâo soberana. 
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Resultados Oficiais das Eleiçôes 
para o CCPC/2003 

Presidida pelo Embaixador José P. Luiz Gomes, a 
Assembleia de Apuramento Gérai reuniu-se no dia 2 
de Abril de 2003, na Embaixada de Otava, para a 
contagem dos votos obtidos nos Circulos Eleitorais de 
Montreal/Otava, Vancouver, e Toronto. Foram na altura 
apurados os seguintes resultados: 
Circula Eleitoral Montreal/Otava 

Dentre um nûmeo de 28.332 eleitores inscritos, 
foram apurados apenas 404 votos, dos quais foram 
obtidos 180 votos pela Lista A, e 223 votos pela Lista 
B, sendo 1 voto nulo nas seguintes Mesas de Voto: 
Embaixada de Portugal, Centro Comunitârio Português 
Amigos Unidos, Mesa 1 e Mesa 2 de Montreal. 
Circula Eleitoral de TORONTO 

Dentre um nûmero de 97.035 eleitores inscritos 
foram apurados 2.242 votos dos quais foram obtidos 
1129 votos pela Lista A, 826 votos pela Lista B, e 252 
votos pela Lista C, corn 6 votos em branco, e 29 votos 
nulos nas Mesas de Voto de Toronto: Consulado-Geral 
de Portugal, Casa do Alentejo, e Casa das Beiras. Em 
Kingston: Nûcleo Luso-Canadiano; em Sault Ste. 
Marie, Associaçâo Portuguesa; em Mississauga, Centro 
Cultural Português; em Hamilton, Centro Vasco da 
Gama; no S.O. do Ontario: Clube Português de London, 
Clube Português de Chatham, e Clube Português de 
Leamington; em Winnipeg, Consulado Honorario de 
Portugal. 
Circula Eleitoral de Vancouver 

Dentre um nûmero de 15,208 eleitores inscritos 
foram apurados 605 votos dos quais 373 votos foram 
obtidos pela Lista B, e 227 votos pela Lista A, sendo 
apurados 2 votos em branco e 3 votos nulos nestas 
Mesas de Voto: Em Vancouver: Consulado-Geral de 
Portugal, e Igreja de N“ S“ de Fâtima; Igreja de N* S“ de 
Fâtima (Victoria), Sociedade Portuguesa (Prince 
George), Associaçâo Luso-Canadiana (Kitimat), Igreja 
de N“ S“ de Fâtima (Edmonton), Igreja de N® S® de 
Fâtima (Calgary), e Soc. Cultural Portuguesa 
(Osoyoos). 
DISTRIBUIÇÂO DOS MANDATOS 
No circule eleitoral de Montreal/Otava: 
Ünico mandate atribuido à Lista B: Francisco da 
Conceiçâo Salvador. 
No circule eleitoral de Toronto: 
Os cinco mandates têm a seguinte distribuiçâo: 
Très para a LISTA A, Aliança pela Comunidade ou 
Lista da ACAPO, sendo eleitos os très primeiros 
candidates efectivos: 1" Laurentino de Sousa Esteves, 
2“ José Maria Petinga Eustaquio, e 3” Manuel Tomâs 
de Brito Ferreira. 
Dois para a LISTA B, A voz da Comunidade ou Lista 
do, Centro Cultural Português de Mississauga, sendo 
eleitos os dois primeiros candidates efectivos: 1" Joâo 
Martins Dias e 2° Mario Fonseca Gomes. 
No circule eleitoral de Vancouver: 
Ünico mandate atribuido à LISTA B, sendo eleita a 
candidata efectiva: Maria Cândida Alves Dias. 

Embaixada de Portugal em Otava 

NACIOMAL 
Lisboa 
Novos Secretarios de Estado 
empossados 

No 8 de Abril, em cerimônia que teve lugar no 
Palâcio de Belém, tomaram posse os novos Secretârios 
de Estado propostos por Durâo B arrose ao Présidente 
da Repùblica. Foram nomeados: José Arantes, 
secretârio de Estado-adjunto do primeiro-ministro; 
Franklim Alves, secretârio de Estado-adjunto do 
ministre da Economia; Luis Correia e Silva, secretârio 
de Estado do Turismo; Francisco Esteves de Carvalho, 
secretârio de Estado do Tesouro e das Finanças; José 
Manuel Pinto Paixâo, secretârio de Estado da Ciência 
e Ensino Superior; Jorge Costa, secretârio de Estado 
das Obras Pûblicas; Rosârio Aguas, secretârio de 
Estado da Habitaçào; Paulo Taveira de Sousa, secretârio 
de Estado do Ordenamento do Territorio. 

Terrorismo 
O ministro Figueiredo Lopes declarou aos orgâos 

de comunicaçâo social que o conflito no Iraque obrigou 
a tomar medidas excepeionais de segurança em 
Portugal. Além da criaçâo da unidade coordenadora 
anti-terrorismo, o Governo mantém-se em contacte 
permanente corn as diferentes policias. Nestes serviços 
estâ incluida a unidade coordenadora anti-terrorismo 
hâ pouco criada na Policia Judiciâria, os serviços de 
informaçôes, as policias e a Guarda Nacional 
Republicana 

Através destes grupos, o Governo faz cada dia o 
acompanhamento do grau de ameaça e vai reagindo 
em conformidade. 

Na UE, segundo pais mais seguro 
é Portugal 

Os assaltos a bancos e instituiçôes de crédite 
atingiram os 115,3 %, em 2002, mais do dobro do ano 
anterior. Apesar dos numéros, Portugal continua a ser, 
a seguir à Irlanda, o pais mais seguro da UE, declarou 
o ministro da Administraçâo Interna, ao apresentar o 
Relatorio Anual de Segurança Interna. 

O aumento dos assaltos contribuiu para um 
crescimento, em relaçâo a 2001, de 4,9 % do total da 
criminalidade participada, que atingiu o segundo 
nûmero mais alto dos ûltimos quatre anos. A maior 
parte dos crimes (60 %) sào contra o patrimonio. 

Em nûmeros reais, em 2001 houve 72 roubos a 
bancos ou outres estabelecimentos de crédite, e em 
2002 registaram-se 155. No caso dos postos de 
abastecimento de combustivel os valores passaram de 
198 para 343 (um aumento de 73,2 por cento). A 
escassez ou a deficiência de medidas de prevençâo e a 
capacidade de mobilidade dos assaltantes sâo os 
motives apontados no crescimento da criminalidade. 

GIRASS 
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Flashes do Desporto Escritopor: 
F.C. Porto - Com 72 pontos, Eduardo Neivo 
continua na liderança do campeonato 
da Primeira Divisao-SuperLiga, 
seguido do S.L. Benfica com 59, e 
Sporting C.P. com 50 pontos. 
Simao Sabrosa - É o melhor 
artilheiro da SuperLiga com 17 golos, 
seguido de Gaûcho do Marltimo e 
Adriano do Nacional da Madeira com 
14 golos. 
Taça UEFA - F.C. Porto e Boavista F.C. alcançaram 
as meias-finais da Taça vencendo o Panatinaikos 
(Grécia) 2-0 e Mâlaga (Espanha) 2-0. F.C. Porto 
defronta a equipa da Lâzio (Roma), enquanto o Boavista 
joga com o Celtic (Glasgow). Duas equipas portuguesas 
nas meias-fmais é um facto inédito na historia do nosso 
futebol. 
Castro Santos - Treinador do Braga, abandonou as 
funçôes no Clube devido a mans resultados. 
Portugal - A Selecçâo Nacional venceu a sua 
congénère brasileira por 2-1 com golos de Pauleta e do 
brasileiro Deco. A nossa Selecçâo bateu igualmente a 
da Macedonia por 1-0 com golo marcado por Figo. 
Estes encontros sâo de preparaçâo para o Campeonato 
da Europa que se realiza em Portugal em 2004. 
Roberto Carlos - Intemacional brasileiro, foi suspenso 
preventivamente pela FIFA de todos os jogos da 
Selecçâo do Brasil. Este castigo foi em consequêneia 
duma tentativa de agressâo ao ârbitro no recente 
encontro Portugal-Brasil. 
Alex - Avançado do Moreirense, assinou contrato 
vâlido por cinco anos corn o S.L. Benfica. 
Luis Loureiro - Meio defensivo do Gil Vicente, estâ 
sendo sondado pelo Benfica e Sporting. 
Augusto Inàcio - Treinador do Vitoria de Guimarâes, 
terâ de indemnizar o présidente do Marltimo em 3.600 
euros. Inâcio proferiu expressôes ofensivas e injuriosas 
sobre o présidente maritimista numa râdio local. 
Taça de Portugal - O sorteio para as meias-finais ditou 
os seguinte jogos: Porto - Naval l.“ de Maio, e U. de 
Leiria - Paços de Ferreira 
Segunda Liga - Alverca mantem-se firme na frente 
do campeonato corn 47 pontos, seguido do Rio Ave e 
Salgueiros corn 44 e 42 respectivamente. 
Anatov Byshovets - Sucede a Nelo Vingada no 
comando técnico do S.C. Marltimo. Rui Aguas é o novo 
adjunto da equipa. 
Diamantino Miranda - Demitiu-se do cargo de 
treinador principal do Vitoria de Setûbal. 
Carlos Cardoso - E o novo treinador principal do 
Vitoria de Setûbal. 
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Todos os Sabados do Curso Lectivo 

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

Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 
pelo Tel. (519) 686-1095 (apos as 6h00 da tarde) 
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Cronologia do Regime de Saddam Hussein ■NTERMACIOMAL 
Bombas MO AB no Golfo 

Quando tudo leva a crer que a II Guerra do Golfo 
esta dando os seus ûltimos estretores começa a causar 
surpresa e certa apreensào o facto de ter sido divulgado, 
como informaçâo anonima, que a aviaçâo norte- 
americana estaria levando varias bombas MOAB 
(Muniçâo Massiva de Efeito de Sopro) para o Golfo 
Pérsico. 

Um dos responsâveis pela Defesa dos EUA, nâo 
identificado, em resposta a uma solicitaçào que lhe fora 
feita sobre o assunto, limitou-se a afirmar; O que 
podemos dizer é que as bombas estào a caminho do 
Golfo Pérsico. 

As bombas MOAB têm um peso de 9,5 toneladas 
e sâo a maior arma convencional norte-americana. Sào 
conhecidas como a “mâe de todas as bombas” (Mother 
of All Bombs) e nâo é conhecido quai o uso que poderâ 
ser dado àquelas armas as quais sâo dotadas de um meio 
de orientaçâo por satélite corn uma margem de erro 
nâo superior a 13 metros do alvo. Seu poder de 
destruiçâo équivale ao de uma pequena bomba atômica. 

Aviaçâo 

Concorde reforma-se no 
proximo Novembro 

As duas companhias aéreas que voam corn esta 
aeronave. Air France e British Airways, anunciaram o 
fim da carreira do aviào supersonico para o mes de 
Novembro. 

O Concorde vai deixar de traçar o céu e o mês de 
Novembro marca o fim de 27 anos de serviço do aviâo 
supersonico, toda uma época fantâstica da aeronâutica 
mundial, como sublinhou o director-geral da British 
Airways, Rod Eddington. A decisâo das duas 
companhias de aviaçâo que operam voos corn o 
Concorde, prende-se corn razôes comerciais, agravadas 
corn a guerra actual, dado que o numéro de passageiros 
recuou fortemente enquanto os custos de manutençâo 
dos aparelhos aumentaram. 

Os sete Concorde da British Airways serâo 
retirados da frota no fim de Outubro de 2003, e o mesmo 
vai acontecer corn os da Air France. 

A Air France anunciou a suspensâo de voos no 31 
de Maio, apesar de nâo pôr de parte restabelecê-los 
antes da sua paragem definitiva, a 31 de Outubro. 

A decisâo prende-se corn a deterioraçâo dos 
resultados economicos da linha transatlântica Paris- 
Nova lorque explorada corn o Concorde desde o inicio 
do ano. A taxa de ocupaçâo do Concorde tinha caido 
para os 20 % desde o inicio da guerra actual. 

O destino do Concorde ficou tragicamente marcado 
corn o acidente que, em Julho de 2000, matou 113 
pessoas em Paris. Desde entâo varias avarias marcaram 
a carreira do «velocista dos céus», o que perdeu a 
confiança dos consumidores. 

Em conclusâo: Depois de Outubro, travessar o 
Atlântico em très horas e 55 minutes, como ainda hoje 
faz aAir France, s6 mesmo em sonhos. 

6 de Julho de 1979 - Saddam Hussein substitui Ahmad 
Hassan al-Bak, na presidência do Iraque, no 
secretariado-geral do partido Baas e no Conselho 
revolucionârio. Oficialmente, al-Bakr demitiu-se por 
razôes de saûde. 
22 de Setembro de 1980 - Inicio da guerra corn o Mo. 
7 de Junho de 1981 - A aviaçâo israelita destrôi o 
reactor nuclear Osirak, construido pela França. 
17/18 de Março de 1988 - O exército iraquiano 
bombardeia a aldeia curda de Halabja corn armas 
quimicas: cinco mil mortos 
20 de Agosto - Entrada em vigor do cessar-fogo corn o 
Irâo. O conflito matou 300 mil iraquianos. 
2 de Agosto de 1990 - O Iraque invade o Koweit. 
6 de Agosto - A ONU décréta um embargo contra o 
Iraque e autoriza, dia 25, o uso da força, se o Iraque 
nâo retirar do Koweit. 
17 de Janeiro de 1991 - Inicio da operaçâo 
«Tempestade no Deserto». 
27 de Fevereiro - Libertaçâo do Koweit. O Iraque 
aceita o cessar-fogo. 
7 de Março - Insurreiçâo de curdos no Norte do Iraque 
e de chiitas no Sul. Os Aliados da Guerra do Golfo 
instauram uma zona de exclusâo aérea a norte para 
protéger os curdos e lançam uma operaçâo de ajuda 
humanitâria. 
27 de Agosto de 1992 - Instauraçào de uma zona de 
exclusâo aérea no Sul para protéger os chiitas. 
13-18 Junho de 1993 - Raides aéreos aliados sobre o 
Sul do Iraque e contra uma fâbrica nos arredores de 
Bagdad. Segundo o Iraque, o ataque fez 44 mortos. 
27 de Junho de 1993 - Disparados 23 Tomahawk sobre 
a sede dos serviços secretos iraquianos em Bagdad em 
resposta à tentativa de assassinato de George Bush em 
Abril. 

Trabalho dos inspectores irritava 
EUA, disse Hans Blix 

o chefe dos inspectores de armamento da ONU disse 
que o trabalho de seus colaboradores irritava os Estados 
Unidos, cujo objectivo era obter da ONU uma resoluçâo 
que légitimasse a guerra no Mque. 

A figura-chave do dispositivo da ONU que visava 
desarmar o Mque de forma pacifica acrescentou ter a 
sensaçâo de que Washington queria que nos 
apresentâssemos alguns resultados dos nossos trabalhos 
de uma forma que lhes permitisse obter uma resoluçâo 
do Conselho de Segurança da ONU legitimando o recurso 
à força, disse. 

As visitas dos inspectores a locais no territorio do 
Mque aconselhados pelo serviço secrete norte-americano 
revelaram-se, na maior parte dos casos, infrutiferas. 
Segundo Blix: Descobrimos armas em apenas très locais 
de todos aqueles onde fomos enviados. E mesmo assim, 
nâo se tratava de armas de destruiçâo maciça. Agora, 
serâ intéressante observar se os norte-americanos irâo 
inspeccionar locais sobre os quais nada nos disseram. 

Hans Blix nâo vai solicitar a renovaçâo do seu 
mandate, que termina em Junho proximo. Alguns 
responsâveis norte-americanos afirmam que o seu 
afastamento poderâ tomar mais fâcil à adminisMçâo Bush 
a inclusâo de alguns dos maiores especialistas mundiais 
em armamento na caça às armas do Mque. 

Diârio de Notkias 

26 de Novembro - Bagdad aceita sem condiçôes a 
Resoluçâo 715 da ONU sobre o desarmamento. 
Outubro de 1994 - Bagdad coloca tropas junte à 
fronteira do Koweit. EUA enviam 29 mil soldados para 
a zona. 
10 de Novembro - O Iraque reconhece formalmente o 
Koweit e as suas fronteiras. 
14 de Abril de 1995 - Bagdad rejeita a resoluçâo 986 
do programa Petrôleo por Alimentos. 
15 de Outubro - Primeiro referendo por Saddam 
Hussein: 99,96% do vote. 
13 de Novembro de 1997 - O Mque expulsa do pals 
os inspectores de desarmamento da ONU. 
19 de Dezembro de 1998 - Operaçâo «Raposa do 
Deserto» lança 500 misseis sobre o Mque. 
17 de Dezembro 1999 - A ONU instaura um novo 
regime de controlo do desarmamento iraquiano. 
22 de Maio de 2001 - Novo projecto de «sançôes 
inteligentes» levanta quase todas as restriçôes ao 
comércio civil iraquiano, corn exepçâo de artigos 
militares e do contrabando de petrôleo. O Iraque rejeita 
o projecto em Outubro. 
15 de Outubro de 2002 - Saddam Hussein reeleito 
por sete anos corn 100% dos votes num referendo. 
27 de Novembro - Inspecçôes de desarmamento no 
Iraque continuam. 
7 de Dezembro - Saddam pede desculpa ao povo do 
Koweit pela invasâo de 1990. 
17 de Março de 2003 - O présidente George W. Bush 
lança um ultimato de 48 horas a Saddam para partir 
para o exHio, ou os EUA lançarâo uma guerra contra o 
Mque. O ultimato é rejeitado de imediato. 
20 de Março - Inicio da operaçâo «Liberdade para o 
Iraque»: Forças anglo-americanas entram no Mque. 
9 de Abril - As forças norte-americanas chegam ao 
centro de Bagdad e derrubam a estâtua de Saddam 
Hussein na praça Ferdaous. 

ANÛNCIO À COMUNIDADE 
Anunciamos que a partir do dia 1 de Maio, Odilia 

Brum Gouveia vai abrir um escritôrio corn serviços de 
Consulting localizado na Oxrof St e Richmond St. London 
(Ontârio) corn programas talhados para individuos, 
familias ou casais e também de assistência a empregados. 

Augurâmes a Odilia B. Gouveia, Assistante Social 
diplomada, um grande sucesso nesta nova dimensâo da 
sua carreira de serviços que sempre esteve tâo ligada à 
nossa comunidade, tendo sido colaboradora muitos anos 
e Directors Executiva do Centro Português (LUSO Centre). 
Hoje Odilia faz parte do grupo docente da Escola 
Portuguesa. 

Boa Sorte, Odilia! 

COUNSELLING SERVICES 

Odilia Brum Gouveia, B.A., M.S.W., R.S.W. 

Individuals • Couples • Familles 
Employee Assistance Program 

OXFORD HEALTH CENTRE 
140 Oxford St. East, Suite 401 
London, ON N6A 5R9 TEL. (519) 474-4458 

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

Carga solta 

www.viso-viseu.com 

CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL p/...Confel 
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contentor e carga solta. 
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VISEÜ ELECTRIC INC. 
896 College St., Toronto, ON M6H 1A4 

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

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÀO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANQUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 



“PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Março / Abril 2003 

ACORES/IWAPEIIIA 
Eleiçôes em 2004 
César Anuncia Candidatura 

O Présidente do Governo 
Regional Açoriano, Carlos 
César, anunciou nos fins de 
Março ultimo que, como lider 
do Partido Socialista nos 
Açores, tencionava candidatar- 
se de novo para a presidência 
em 2004. Foram estas as suas 
palavras: Os açorianos, 
seassim o entenderem por 
bem, poderào dar-me o seu 
voto de confiança para 
continuar a dirigir os destinas 

da nossa Regiâo por mais quatro anos. 
A noticia foi divulgada a golpe de batuques e 

corneta para apagar recentes rumores de que Carlos 
César tinha aceitado um alto cargo politico da UE em 
Bruxelas e que em breve ia abandonar seu cargo no 
Governo Regional para se deslocar à capital da Bélgica, 
o quai foi desmentido pele lider açoriano 

César apelou para as mudanças que ao longo de 
seis anos e meio o Governo PS tinha implementado 
nos Açores onde o progresso e a cobertura das 
necessidades do povo vâo chegando mais cedo a umas 
ilhas do que as outras. Apesar das omissôes naturais a 
que as actividades de todo governo estâo sujeitas, 
sentiu-se orgulhoso da obra feita e da que estâo a fazer. 
Apelou para a politica economica do seu governo que 
levou os Açores a ser em Portugal a regiâo do pais que 
mais cresce e onde menos se fazem sentir os efeitos da 
crise que sacode o mundo desde o dia 11 de Setembro/ 
2001. 

Confiando numa vitôria folgada em 2004, o lider 
socialista açoriano que visitou Toronto o Verâo passado 
na ocasiâo das celebraçôes do Dia de Portugal, 
contrastou a politica de palavras e palavras da oposiçâo, 
enquanto o PS tinha feito grandes obras de 
melhoramento e progresso no arquipélago, obras que 
arrancaram a Regiâo da situaçâo estagnada em que os 
governos PSD deixaram os Açores em 1996. 

TIO BAILÂO 
Baixo e atarracado, corn uns olhos perspicazes a 

sobressairem por detrâs das grandes armaduras duns 
ôculos fora-de-moda e sempre a caminhar corn a sua 
varinha de vime na mâo. Envergava a farda de cotim 
cinzento de que muito se orgulhava, e seu chapéu de 
pala, na frente do quai brilhava uma plaça de metal 
polido onde se lia; “Guarda do Jardim”. Eis o sobrio 
perfil do tio Bailâo que, sem margem de dûvidas, tinha- 
se tornado em Angra uma figura tâo tipica que a sua 
memôria ainda permanece viva na mente de muitos. 

Por oficio era encarregado de zelar pelo Jardim 
Duque da Terceira e fazia jus ao 
seu munus, visto que cuidava dele 
como se fosse uma joia da coroa 
real. Ai de quem ousasse pisar a 
relva dos canteiros donde 
emergiam plantas de varias cores 
e feitios e lindas roseiras de 
multiples tons e perfumes! 

Além do extremado zelo pelas 
flores e plantas do Jardim, tio 
Bailâo nâo admitia naquele recinto 
as indecências de namoricos e, se 
avistava num recanto um par de 
pombinhos a trocar palavras 
amorosas à mistura corn temuras 
e beijinhos, o tio Bailâo ia aos 
arames e corn a sua varinha 
chegava-se ao pé do par que, 
entretido corn os seus românticos 
devaneios, nâo dava pela presença do guarda. Este, 
tocava-lhes corn a varinha, retorquindo de imediato: 

-Vâo para outro lado trocar Escrito por- 
caricias. Isto aqui é um lugar pûblico Antonio Azevedo 
e de respeito. Nâo admito cenas 
destas no meu Jardim. Fora daqui! 

E andava sempre de olho alerta, 
sobretudo na rapaziada que, 
sorrateiramente, ia de quando em vez 
cortar uma rosa para dar à namorada. 

Para além do zelo pelo seu 
Jardim, tio Bailâo era uma pessoa 
afâvel e bem querida da gente 
citadina por ser, ao fim e ao cabo, uma figura tipica do 
meio angrense. Um ano, num dos célébrés concursos 

de montras daquele tempo, um 
comerciante retratou na montra do 
seu estabelecimento o tio Bailâo 
corn a sua varinha em riste por 
detrâs de um banco do Jardim onde 
um casai de namorados estava 
enleado num beijo cheio de paixâo. 
Aquela montra corn o manequim 
mecanizado valeu ao comerciante 
um dos chorudos prémios do 
certame. 

Hâ jâ longos anos que o tio 
Bailâo partiu deste mundo, quiçâ 
para um outro onde também 
existem jardins de paraisos, amor 
e paz e onde talvez ele seja um dos 
guardiâes, a cuidar dos pares de 
anjos, santos e santas que por la 
passeiam, mas sem os autorizar a 

grandes devaneios amorosos porque, seja onde for, 
respeitinho acima de tudo! 

Igreja de S. Francisco e Jardim Pûblico 
- Angra do Heroismo 

POWER STEAM LONDON INC 

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

“Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

London, Ontario - Primavera de 2003 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

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

CANADA Congresso Nacional Luso-Canadiano PROJECTO “Reunirpara Agir” 
Nos dias 20 e 21 de Março, no Hotel Delta Chelsea, 

centro de Toronto, o Congresso Nacional Luso- 
Canadiano levou a efeito umas conferências de 
formaçâo para os coordenadores do Projecto Reunir 
para Agir. Nos dois dias os participantes adquiriram 
os conhecimentos necessârios e a informaçâo prâtica 
para no corrente ano organizar mesas redondas nas 
copiunidades de Vancouver, Edmonton, Winnipeg, 
Sudbury, London, Toronto (2), Otava, Montreal e 
Halifax. 

Como piano de acçâo comunitâria, o projecto terâ 
uma duraçâo de 2 anos e sera subsidiado pelo governo 
federal através do Department of Canadian Heritage, 
Multiculturalism Branch. Visa desenvolver a 

capacidade de individuos e organizaçôes Luso- 
Canadianas para empreenderem iniciativas nas suas 
prôprias comunidades. O objectivo das mesas redondas 
sera o desenvolvimento de projectos de acçâo 
comunitâria em cada regiâo seleccionada, para re- 
sponder aos problemas enfrentados pelo povo Luso- 
Canadiano, e poder assim définir soluçôes para os 
mesmos. 

Em anticipaçâo da mesa redonda que acontecerâ 
na ârea central do pais. Maria Zalesak, représentante 
do Congresso em Saskatoon, escreveu recentemente: 
Dizem que a uniâofaz a força. Somos muito poucos 
aqui, mas unidos, poderemos fazer uma diferença. E 
colaborando juntos, a diferença serâ sentida em todo 

o pais. O treinamento dado aos voluntârios em Toronto 
hâ-de beneficiar-lhes no planeamento de mesas 
redondas nas suas comunidades respectivas. 

De mar a mar, o Congresso représenta 400 mil 
Luso-Canadianos aproximadamente. Foi fundado em 
1993 e acompanhou sempre de perto os problemas que 
afectam a comunidade através duma rede de 60 
Directores, Delegados e Représentantes, envolvidos em 
assuntos tais como a preservaçâo das Imguas modemas, 
a programaçâo em lingua portuguesa, a luta contra o 
racismo e discriminaçâo, e a ampliaçâo do sistema de 
saûde pûblica. 

Peter Ferreira, Présidente - Web site: www.congresso.ca 

Um projecto de acçâo comunitâria para desenvolver a capacidade 
de organizaçôes e individuos Luso-Canadianos de poderem 
empreender iniciativas nas suas prôprias comunidades. 

Para mais informaçôes, 
é favor contactar 

Ana Paula Almeida ou 
Maria Judas: 

416-532-3233 
OU 

apalmeida@conqresso.ca 
mjudas @conqresso.ca 

Mesas redondas planeadas nas seguintes comunidades em 2003: 
Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Sudbury, London, Toronto (2), 
Otava, Montreal e Halifax. 

Congresso Nacional 
Luso-Canadiano 

www.congresso.ca 
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COMENTAMOS & OPINIÂO 

Em nome de Deus 
O nome de Deus anda na boca dos senhores da 

guerra. George W. Bush fez discursos com textos 
extraidos do Apocalipse, e Saddam Hussein tentou 
organizar a resistência do povo iraquiano apelando ao 
nome de Alâ. De facto, nâo estâo em causa questôes 
religiosas. Os interesses estâo centrados simplesmente 
no petrôleo. 

A estratégia de usar a fé para mobilizar o povo para 
a guerra nâo é inédita. E as afirmaçôes feitas pelo 
secretârio de Estado, Donald Rumsfeld, sobre a 
possibilidade duma intervençâo militar na Siria, na 
Libia e no Irâo sâo indicio dessa viragem no Mundo. 
Parece que uma boa parte da administraçâo Bush é 
apoiada por movimentos fundamentalistas que usam 
os valores cristâos na defesa dos sens interesses. 
Fundamentalismos no mundo politico 

Sâo claras as intençôes dos fundamentalistas de 
converter as populaçôes aos ditames do Corâo, 
aplicando sem qualquer contemplaçâo a Sharia (lei 
islâmica) e restringido as liberdades do cidadâo. Foi o 
que aconteceu corn a revoluçâo dos ayatollahs no Mo 
e corn a vitoria dos talibàs no Afeganistâo, sendo 
também a causa do caos na Argélia. 

Os véus que cobrem os rostos das mulheres 
arabes sâo apenas um simbolo da falta de liberdade e 
da violaçâo dos direitos humanos. Em nome do Islâo, 
as mulheres podem ser apedrejadas em caso de 
adultério. Sâo arrepiantes os relatos que chegam ao 
Ocidente, e os pedidos a Amnistia Intemacional para 
intercéder por cidadâs de estados de maioria 
muçulmana. 

Bush nâo esconde o seu fervor cristâo e abre as 
reuniôes de Estado corn uma oraçâo. E quando très 

missionârias americanas foram expulsas do Afeganistâo 
por fazer proselitismo, apressou-se a proclamâ-las 
heroinas nacionais. Eram très mulheres formadas para 
espalhar a fé cristâ no mundo arabe. Um movimento 
cristâo que tem algumas centenas de missionârios no 
mundo, disfarçados de professores de inglês para evitar 
riscos e hostilidades. 

Toma-se como modelo as cruzadas lançadas na 
Idade Média pelo mundo cristâo contra a jihad ou 
guerra santa iniciada no s. VII pelos lideres arabes 
convertidos pelo profeta Maomé. Tal como agora, no 
centro da batalha estavam a Palestina ou Santos 
Lugares. Os cruzados tomaram Jerusalém, mas a 
perderam logo depois para Saladino. 

Novecentos anos passados, voltam a defrontar-se 
cristâos e muçulmanos em nome de Deus. Em vez de 
espadas e armaduras, hoje temos homens-bomba, 
tanques, aviôes e tecnologia. O curioso é que o Deus 
em que se fundamentam para fazer a guerra tem a 
mesma origem. As religiôes monoteistas; Judaismo, 
Cristianismo e Islâo, invocam como pai a Abraâo, o 
homem a quem foi feita a revelaçâo divina. Ele é o 
primeiro profeta, o primeiro homem de fé tanto para 
os judeus, como para os cristâos e muçulmanos. 

As referências estâo nos livros sagrados das très 
religiôes, sendo apenas diferente a linhagem que terâ 
seguido a casa de Abraâo. Para os cristâos e judeus, foi 
Isaac, filho de Abraâo e Sara, quem sucedeu ao pai, 
enquanto que para o Islâo foi Ismael, filho de Abraâo e 
da escrava Agar, o sucessor. Foi sobre Ismael que se 
fundou o Islâo. 

O pormenor mudou a Histôria e, à sua conta, sâo 
inûmeras as batalhas. As cruzadas, a conquista pelos 
portugueses de praças no Norte de Africa: Ceuta, 
Tanger, Arzila, etc. na época da expansâo; a queda do 

Império Bizantino às mâos dos otomanos e, hoje em 
dia, os atentados do II de Setembro e a invasâo do 
Afeganistâo e do Iraque. 

A Histôria esta repleta de exemples de guerras 
religiosas e perseguiçôes a povos por causa do seu 
credo. Alguns dos episôdios perdem-se na noite dos 
tempos, mas nâo é precise ir tâo longe para referir 
conflitos desta natureza. 

Nos tempos da Inquisiçâo, morreram na fogueira 
os que eram considerados inimigos da fé, sobretudo 
judeus, muçulmanos ou herejes, enquanto na França e 
na Inglaterra foram sangrentos os confrontes entre 
catôlicos e protestantes, problemas que sobrevivem até 
ao século XX. 

A perseguiçâo aos judeus acabou, na II Guerra 
Mundial, corn o cruel extermmio de seis milhôes de 
pessoas nas câmaras de gâs no regime Nazi. A luta entre 
catôlicos e protestantes mantém-se ainda viva na Irlanda 
do Norte. 

Na guerra na Ex-Jugoslâvia esteve a religiâo e 
sérvios, croatas e bôsnios seguiam credos diferentes, 
uns o cristâo-ortodoxo, outres o muçulmano. 

Na India, desde da independência, hindus e 
muçulmanos matam-se por causa da fé. Por isso, se 
formaram dois novos estados: o Paquistâo e o 
Bangladesh, mas mesmo assim a tensâo é grande na 
fronteira e em Caxemira. 

Sâo apenas alguns cases que mostram que a 
guerra do Médio Oriente, nâo tem nada de novo. Foi, 
ao longo da Histôria dos homens, uma constante, que 
todos os dias se répété. Nos Balcâs, no Ulster ou na 
India... a religiâo torna-se nestes cases nâo um 
caminho de paz e harmonia entre os seres humanos 
mas um acte de vassalagem ao irascivel Deus das 
Batalhas que réclama o sangue dos inimigos. 

Marta Caires/Diârio de Noticias 

Guerra EUA/Iraque - Antecâmara do Armagedâo? 
Aquilo que o mundo inteiro receava, e desde hâ 

muito tempo vinha sendo preparado por George W. 
Bush, seus apaniguados locais e pelo seu Valete 
britânico Tony Blair, ao arrepio das leis intemacionais, 
e até do mais elementar bom sense, esta atingindo o 
seu pleno, corn a esperada deposiçâo da ditadura de 
Saddam Hussein. 

Desprezando o aviso de reconhecidos lideres 
mundiais e, baseados nas bombâsticas declaraçôes dos 
que esperavam uma vitôria fâcil e sem baixas, o tiro 
saiu pela culatra dos senhores da guerra, e, as 
destruiçôes materials e a mortandade que esta guerra 
estûpida tem feito sâo de tal modo confrangedoras, que 
as estaçôes de televisâo americano-britânicas mais nâo 
têm feito do que transmitir noticias claramente caseiras, 
truncando a realidade dolorosa dos factos. 

Sinceramente, nunca esperariamos que os chefes das 
duas naçôes autoproclamadas como guardiâs da 
democracia mundial tenham decidido descer tâo baixo, 
ao ponto de, corn argumentes da mais infantil ficçâo, 
e escudados na força de bombardeamentos 
poderosissimos, terem decidido riscar do mapa uma 
naçâo soberana sô porque o ditador Saddam, que essas 
duas naçôes ajudaram a criar, ousou fazer-lhes frente e 
o petrôleo é abundante no seu subsolo. 

A situaçâo atingiu foros de maior escândalo quando 
as tropas da coligaçâo, antes anunciadas como de 
“libertaçâo”, nâo tendo sido recebidas corn os cravos e 
rosas que esperavam, decidiram atropelar tudo e todos, 
acabando por portar-se como todos os invasores sempre 
se portam, semeando morte, terror, destruiçâo e fazendo 
nascer centenas de estropiados. 

Como se jâ nâo bastasse sofrerem o dominio férreo 
do ditador, o povo viu-se confrontado corn o poder cego 
e bestial de dois novos ditadores que, ilegalmente, 
invadiram o seu territôrio e, a todo o custo, buscaram 
subjugâ-los a qualquer preço. 

Bush e Blair conseguiram-no. Para além das baixas 
militares, adultes, crianças e idosos foram dizimados 
sem piedade e estâo pagando a factura résultante da 
loucura dos senhores da guerra e seus sequazes 
apoiantes. 

O total de mortos talvez nunca se chegue a saber. 
Os estropiados, esses, sim, ficarâo por algum tempo 
nas capas das revistas e nos visores da TV até que, nas 
prôximas guerras que se avizinham, outres estropiados 
tomem o seu lugar. 

Embora o motive primeiro do artigo seja outre, 
entendemos deixar aqui registado o nosso veemente 
proteste por mais esta ilegal e imoral Guerra do Golfo, 
e expressar a nossa justificada apreensâo quanto ao 
future da vida do mundo, nesta hora em que, 
claramente, o mundo livre se apercebe que nos estâmes 
confrontando corn uma nova e inesperada politica de 
impor democracias pelas bombas. Supina ignorância 
da Histôria manifestam George Bush e Tony Blair. 

Mas, agora que Saddam calu e corn ele o seu regime 
hâ uma série de interrogaçôes que se vêm colocando 
perante a sociedade mundial. 

A primeira pergunta que nos vem à mente é: Sera 
que terâ valide a pena executar um piano bélico tâo 
caro e devastador, cuja brutalidade e mortandade é 
digna de ombrear corn a dos invasores da barbârie do 
passado, quando ainda nâo se tinham esgotado as 
possibilidades da diplomacia e, como escutados 
diplomatas e estrategas mundiais tinham previsto a 
capacidade bélica de Saddam, realmente nâo era de 
molde a tomâ-lo um perigo para a paz mundial? 

Outra das perguntas que se coloca é: Serâ que desta 
vez, vai ser diferente e, fmdos os combates e assinada 
a capitulaçâo, nâo se verificarâo no jâ retalhado Mque, 
os mesmos resultados de miséria, e ôdio fratricida 
deixados pelas “exemplares” guerras “libertadoras” em 
que os EUA têm se envolvido e que tiveram lugar na 
Coreia, no Viêt-nam e na Somâlia, no Afeganistâo e 
nos Balcâs? Isto, sem esquecermos as outras 
escaramuças, um pouco por toda a parte, a que os EUA 
costumam recorrer para punir os titeres seus 
“afilhados”, quando estes, como aconteceu corn 
Saddam, jâ nâo servem aos interesses imperialistas dos 
novos senhores do mundo? 

Ao estudar a Biblia, particularmente a mensagem 
escatolôgica nela contida, encontramos um especial 
relevo dado à regiâo do Médio-Oriente. A Escritura 
diz que, naquele local, nos tempos do fim, terriveis 
acontecimentos irâo ter lugar, como resultado duma 
crescente situaçâo de mal-estar mundial, a quai 
culminarâ na campanha militar do Armagedâo. 

Naquela ârea geogrâfica, junto aos paises que 
confrontam corn Israel, na ampla planicie que a Biblia 
chama de Armagedon, e debaixo do comando do 
Anticristo, os exércitos do mundo se concentrarâo e de 
lâ partirâo para uma campanha militar feroz, a quai 
visarâ riscar do mapa a naçâo de Israel. 

De acordo corn a interpretaçâo de reputados 
estudiosos das Escrituras, nesse tempo, como resultado 
duma decadência generalizada, o mundo entrarâ numa 
situaçâo de caos absoluto, e a ordem e paz mundiais sô 
serâo restabelecidas porque o prôprio Jesus Cristo 
intervirâ, voltando à terra. Cristo dominarâ os 
cabecilhas do movimento bélico, porâ ordem no caos e 
iniciarâ o seu reino milenar. 

Mesmo sem os avisos biblicos os resultados das 
guerras ocorridas nesta idade moderna, jâ seriam 
prenûncio dum future bastante negro, nâo sô para a 
regiâo do Médio-Oriente como para o mundo inteiro. 

Mas, se a tudo isto juntarmos as divisôes jâ ocorridas 
a nivel da ONU e da UE, a que nâo estarâ alheia a 
prôpria NATO, uma certeza começa a defînir-se. E que, 
para além da derrota e morte do regime iraquiano, se 
tornou pûblica a derrota global das relaçôes 
intemacionais. 

E, porque o mundo estâ dominado por uma 
enfermidade mortal, para a quai nâo parece haver cura 
possivel, talvez, mais râpido do que muitos esperem, 
estejamos sendo conduzidos ao climax das profecias 
biblicas que ainda estâo por cumprir. 

Em nossa opiniâo e, particularmente entre os povos 
Cristâos, os dias que correm devem ser de reflexâo 
profunda. 

Ninguém, em nenhum lugar estâ seguro e, se nâo 
existir uma forte componente de justiça e de inter-ajuda 
mundial, corn a força poderosa dos exércitos sendo 
posta ao serviço da paz, e os seus formidâveis meios 
bélicos - as espadas sendo transformadas em arados - o 
mundo continuarâ a sua caminhada râpida no piano 
inclinado que, forçosamente, conduzirâ as naçôes ao 
Armagedâo. 

Guerra EUA/Iraque, antecâmara do Armagedâo? 
Cremos que sim. Os senhores da guerra, têm a resposta. 
A Biblia também! 
“Pois quando estiverem dizendo: Paz e segurança! 
Entâo lhes sobrevirâ repentina destruiçâo..." ( I 
Tessalonicenses 5:3) 

Pastor Samuel Andrade 

P.S. 
Justa e sâbia foi a medida tomada pelo govemo Federal 
Canadiano em nâo apoiar a II Guerra do Golfo, uma 
vez que foi desencadeada ao arrepio dos direitos 
intemacionais cometidos à ONU. Tem o nosso pleno 
apoio e aplauso. 
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COISAS E„, LOISAS 

Fama 
O dia 8 de Fevereiro passou a ser dedicado à actriz 
Elizabeth Taylor e vai assim constar nos calendârios 
da California, segundo o desejo do govemo daquele 
estado americano. Em reconhecimento pelo trabalho 
exaustivo que a actriz tem realizado a favor da Luta 
contra a SIDA, proclamou aquele dia como Dame 
Elizabeth Taylor Day. Bern Haja! 

Angola 
A fome e a miséria continuam a grassar em todo o pais, 
embora a guerra tenha acabado! Hâ dois anos Savimbi 
era o obstâculo à harmonia, à paz, à boa govemaçâo da 
ex-col6nia portuguesa que jâ foi riquissima, mas agora 
é pobre. E, se hâ réservas de riqueza ainda, estas jâ nâo 
pertencem aos angolanos. E que agora, os patrôes sâo 
outros... Entretanto, o Govemo que desgovema o povo, 
vive na ostentaçâo, sem se importar corn a situaçâo 
precâria em que vive o povo. S6 hâ uma saida plausivel 
e é a retirada do “poleiro” e viajar para um dos paises 
onde jâ têm uma boa conta bancâria. Mas e a seita que 
os cerca? Como é que essa cambada irâ reagir? Pobre 
povo angolano! Quantas vezes tem suspirado pelo 
regresso dos colonialistas lusitanos! 

Os Très Magmficos 
Bill Clinton, Sofia Loren e Mikhail Gorbachev vâo 
gravar juntos as suas vozes na peça “Pedro e o Lobo” 
de Prokofiev, com mûsica e interpretaçâo da Opera 
Nacional da Russia 

Pobreza 
Num mundo câo dominado pela maldade e egoismo, 
ainda se encontram pessoas sâs de espirito e coraçâo 
doce para corn os mais necessitados, e sâo tantos 
milhôes de pessoas que precisam! Para reconhecer a 
sua luta contra a fome e a pobreza, as Rainhas da Suécia 
e da Jordânia foram galardoadas em Baden-Baden corn 
o German Media Award. Faça-se honra ao mérito! 

Carnaval 
Na Austrâlia, os gay e as lésbicas inundaram as mas de 
Sydney. Calcula-se que eram mais de 250 mil (metade 
do numéro registado nos ûltimos anos) e folgaram até 
à exaustâo. Na Alemanha, cerca de cem mil pessoas 
pularam e cantaram nas ruas de Berlim. O Carnaval foi 
festejado por todo o mundo, mesmo nas aldeias de nossa 
terra. Corn certo brilho e graça, as cabeças de Bush e 
Saddam andaram no alto dos folguedos. Quanto ao 
Carnaval de Rio, Bahia e doutras cidades brasileiras, 
foi de “estalo”. O povo anda tâo apreensivo que o 
Entrudo veio distender os mûsculos e os nervos. Deus 
queira que cheguemos ao Carnaval de 2004! 

Lisboa 
A nossa capital é um verdadeiro tesouro em reiïquias 
do passado no dia de hoje. Quem é que nâo conhece a 
Tapada da Ajuda? Numa ârea de 100 hectares existem 

DA PONTE S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

(519) 453"8640 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z 1T3 

ESCRITO POR 

REGINA CALADO 

jardins, lagos. equipamentos 
universitârios, instalaçôes 
desportivas, locais de merenda 
e um miradouro com uma 
magnifica vista panorâmica 
sobre a ârea ocidental de Lisboa e o vale do Tejo! A 
Tapada da Ajuda foi criada no reinado de D. Joao IV 
(século XVII) sendo no tempo o lugar predilecto de 
caça da famllia real. No século XIX construlram-se lâ 
o Observatorio Astronomico, o Pavilhâo de Exposiçôes 
e, em 1917, foi ali instalado o Instituto Superior de 
Agronomia da Univ. Técnica de Lisboa. 

ONU 
Conseguirâ o organismo fazer desanuviar a Terceira 
Grande Guerra? Desejamos veementemente que sim. 
O contrârio faz-nos pensar no fim catastrofico da actual 
civilizaçâo. Li algures que uma terceira guerra deixaria 
desabitado o nosso planeta, mas as cidades intactas! 
Mito? Talvez nâo o seja. Fazer desaparecer a vida da 
face do planeta é coisa fâcil. As armas biolôgicas têm 
capacidade para destruir o ar, a âgua, a vegetaçào e o 
ser humano deixando apenas um silêncio perpétuo. Que 
Deus salve a Humanidade! 

Velocidades 
Estâmes num mundo de pressas. Nada de calma, de 
ponderaçâo, de previdência... Nâo importa se o choque 
vai ser maior em caso de fatalidade? O que importa é 
dar mais velocidade a tudo: aviôes, carros, trabalho, 
etc. Os comboios, que jâ eram detentores de alta 
velocidade (por isso têm um caminho proprio - os earns 
de ferro), jâ nâo estâo à cabeça da alta velocidade. 
Agora foram inventados comboios sem rodas! Os 
transrapid jâ foram inaugurados em Shangai, corn 
passageiros. O seu modo de “voar” é devido ao sistema 
de levitaçâo magnética, ou seja, sem contacto corn o 
solo. Andam a 500 Kms/hora e hâ vantagens a 
considerar. Nâo precisam de novas peças pois nâo hâ 
desgaste, s6 simples manutençâo! Nâo hâ frieçâo, 
apenas a resistência ao ar. Sem ruido, sem obstâculos, 
sâo silenciosos como quem desliza no gelo ou na neve. 
Uma maravilha! Mas os custos elevadissimos que 
comportam livram-nos, ao menos temporariamente, de 
uma ou mais tragédias... quando falham. Porque hâo 
de flahar... Sâo feitos pelo Homen! 

Os grandes génios 
Em 18 de Fevereiro de 1564 morreu Miguel Ângelo 
(Michelangelo Buonarroti) em Roma. Foi escultor, 
pintor, arquitecto e poeta. Um nome universal pelas 
obras maravihosas que criou. 

Vancouver - B.C. 

ANEDOTAS 
- Hoje o jantar nâo se pode corner: A sopa queimada, o 
peixe salgado... 
- Nâo sei como ainda nâo despediste a criada. Valia 
mais seres tu a fazer a comida, disse o marido à sua 
mulher. 
Logo diz o Zezito todo apressado: 
- Mas foi a mamâe que cozinhou. A empregada jâ foi 
embora ontem! 

- Sr. Silva, o senhor estâ a dormir corn os pés no 
travesseiro! 
- Oh! Ainda bem, que me diz isso. Julgava que me 
estava a doer a cabeça e, afinal, o que me doi sâo os 
calos dos pés! ' 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 
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Resumo da Historia de Portugal 
IV 

por Fernanda T. Raimundo 
D. Afonso Henriques recebeu o cognome de 

“Conquistador” e morreu em 1185, com a idade de 76 
anos. Cuidando ainda de dilatar o territôrio, foi o 
fundador da nacionalidade portuguesa, dando-nos a 
verdadeira expressâo de grande reino independente. 
Veneremos a sua memoria! 

A Igreja acompanhou D. Afonso Henriques na sua 
luta contra o infiel. Figuras prestigiosas do clero 
português como Teotonio, prior de Santa Cruz, D. 
Pedro, bispo do Porto, D. Gilberto, bispo de Lisboa, e 
muitos mais, auxiliaram D. Afonso Henriques, ou pela 
palavra, ou pela força do seu braço. 

D. Afonso Henriques fundou os mosteiros de Sâo 
Vicente de Fora, de Lisboa; o de Santa Cruz, em 
Coimbra, onde foi sepultado, e o Mosteiro de Alcobaça. 
À Ordem dos Templârios, fundada no ano de 1118 em 
Jerusalém e que cedo entrou no nosso pals, confiou o 
Castelo de Ceras. 

D. Sancho I, que sucedeu a seu pai, era um rei 
destemido, bravo e inteligente. De modo especial 
cuidou de povoar os territôrios conquistados por seu 
pai, tornando-os capazes de resistir às invasôes do 
inimigo. Erigiu muitos castelos, alguns dos quais 
confiou às ordens militares cujos frades eram também 
soldados. 

Comquanto se tivesse revelado ser um homem 
corajoso, chegando a tomar Silves, uma das mais bêlas 
cidades do Algarve, numa importante aeçâo militar 
levada a cabo por terra e mar, D. Sancho veio a perder 
todas as terras conquistadas que passaram a govemar- 
se a si prôprias, formando concelhos. Estas terras 
dispunham de recursos para se defenderem dos 
inimigos. 

D. Sancho I cuidou também da agricultura do pals, 
procurando lançar as ralzes de uma naçâo prospéra, 
que nâo podia limitar-se a viver apenas da guerra. 
Promulgou leis a favor dos agricultores e chamou 
estrangeiros para cultivarem as terras, o que favoreceu 
a imigraçâo. Deste modo o pals lançava os seus 
alicerces econômicos. 

No reinado de D. Sancho I, em 1195, nasceu Santo 
Antonio em Lisboa. Ainda muito novo entrou para o 
Mosteiro de Sâo Vicente, donde passou a Coimbra. 
Mais tarde pertenceu à Ordem de Sâo Francisco e foi 
morrer a Pâdua. Grande taumaturgo, distingui-se como 
pregador e até aos dias de hoje os portugueses assim 
como os italianos o consideram uma das suas glorias 
espirituais. 
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IGREJA DE SANTA CRUZ 
Inaugurou Obras de Remodelaçâo em London 

A comunidade de fé da 
Paroquia de Santa Cruz viu 
finalmente concluida a 
primeira fase da obra de 
remodelaçâo que, para além 
de tornar mais amplo o 
interior, fez mais fâcil o 
acesso ao templo para as 
pessoas déficientes corn um 
modemo elevador para os très 
ni'veis principais, assim como 
modernas casas de banho, 
salas para reuniào, sacristia, 
etc. A nova fachada apresenta 
um design arquitectonico de 
linha sobria e a uniâo entre a 
nova e a antiga obra foi tào 
perfeita que toma-se difi'cil 
descobrir a olho nu onde começa uma e acaba a outra. Ao 
mesmo tempo, foram atendidas certas deficiências da 
estrutura que começava a mostrar as inclemências de 50 
invemos. Na opiniâo do arquitecto, o edifîcio esta agora 
firme para outros tantos anos ou 
mais. 

Pela primeira vez, o novo 
bispo de London, sua Ex“ Revm® 
Ronald P. Fabbro, esteve présente 
no templo paroquial para dar a 
bênçâo à obra aberta ao pûblico 
no dia 23 de Março. Na Eucaristia 
que foi concelebrada corn o 
Pâroco, Pe. Lûcio Couto e os 
presbfteros residentes na reitoria, 
o prelado chamou a atençâo para 
a necessidade de os fiéis 
construirem a Igreja que, 
propriamente nâo é o edifîcio de pedra e argamassa, mas 
sim a Comunidade de fiéis unidos na Esperança e na 
Caridade. Actuou corn prestigio o Grupo Coral da 
paroquia, entoando hinos religiosos acompanhados pelo 
povo que naquele dia encheu o recinto até à sua lotaçâo 
maxima. 

Importa-nos destacar o facto 
de encontrar-se là a pessoa mais 
idosa da comunidade paroquial. 
Mrs Mary Kelly que este ano 
passou a centenâria e vive numa 
cadeira de rodas, subiu no elevador 
corn o Senhor Bispo e o Pâroco 
desde o rés-do-chào até ao patamar 
ao nivel do santuârio. Doravante, 
todos os déficientes motores como 
ela e os idosos poderâo desfrutar 
da vantagem do elevador para 
terefn acesso à igreja. 

Orçada de im'cio num milhâo de dôlares, o custo da 
obra, numa distribuiçâo per capita entre o povo registado 
na paroquia, tocava a mil e poucos dolares por famflia. 
Para angariar fundos foi formada uma Comissâo que até 

O Sr. Bispo e Pe. Lûcio Couto na cerimônia 
do corte da jïta 

O interior da Santa Cruz abarrotado de fiéis 

ao présente conseguiu juntar mais de $400 mil dolares, 
aos quais se juntaram $164 mil do fundo existente na 
Paroquia e $85 mil da venda da casa da St. Julien Street, 
onde estivera localizado outrora o escritôrio da Igreja 

Portuguesa e a reitoria. Tudo isto, 
em numéros redondos représenta 
um total de $650,000 dolares 
para pagar o total duma obra que 
no ultimo orçamento elevava-se 
jâ a um milhâo seiscentos mil 
dôlares ($1.600.000) O resto 
ficarâ como hipoteca para se ir 
liquidando no futuro. 

A Comissâo de Angariaçâo 
de Fundos nos très ûltimos anos 
foi integrada por Fernando 
Marques, Joe Pinheiro (Pinheiro 
Realty & Ins. Ltd.), John 

Almeida e José Pinheiro (Pinheiro’s Janitorial) que 
naquele dia davam por acabado o seu mandata. O lucro 
do Jantar e Baile Social que seguiu à cerimônia religiosa 
atingiu um total de $16.500 dôlares que passou ao Fundo 
de Construçâo. 

Os ûltimos detalhes da obra, 
como jardinagem, o forro do 
tecta e remodelaçâo da cozinha 
no Salâo Paroquial, alfaias, 
mobilias, etc. serâo concluidos 
no futuro por peritos da 
comunidade paroquial. De facto 
nunca se pode dizer que a obra 
esta acabada definitivamente, 
pois sempre hâ coisas que 
precisam ser atendidas. 

A Comissâo angariadora 
pediu-nos para por este meio 
agradecer a todos o apoio 

recebido durante o exercicio das suas funçôes, fazendo 
votas para que no futuro o povo continue a apoiar este 
projecto de obra corn a mesma generosidade para assim 
se poder liquidar a hipoteca o mais breve possivel. 

Mary Kelly foi a primeira a usar o elevador 
corn o clero e o seu filho 

DRAMA & FADOS Encheram 
Noite Artistica 

A benefi'cio das 
obras que se realizam 
na Igreja de Santa 
Cruz, uma grupo de 
pessoas sensibili- 
zadas corn a angari- 
açâo de fundos 
apresentou um show 
intéressante ao que 
assistiram umas très 
centenas no ultimo 
Sâbado de Março. 

A primeira parte 
foi uma Noitada de 
Fados corn Carmilde Santos e Mario Simôes, a prata da 
casa a cantar para nôs estas melodias que fazem parte do 
tesouro musical lisboeta e coimbrâo: o nosso Fado. 
Achamos a voz de Carmilde, limpa e corn uma boa 
vocalizaçâo que fez o pûblico manter um silèncio de 
catedral durante a sua actuaçâo, dedicando-lhe fortes salvas 
de palmas. Mario, embrulhado na capa negra de estudante, 
usou a força da sua voz humana para nos brindar o fado 
conimbricense. Sendo alguém corn o peso dalgumas 
décadas na sua biografia, sua voz vibrou enérgica, 
enchendo o Salâo Paroquial à vontade, deixando a todos 
muito admirados do contrôle e equilibrio assim como pelo 
bom gosto na selecçâo do repertôrio musical. 

Acompanharam os artistas José Fernandes à guitarra, 
e Tibério Furtado à viola, um duo local que tem sido 
sempre prestativo em eventos comunitarios. 

Apôs um intervalo um grupo de jovens levou ao palco 
a peça de teatro “Hor d’Aldeia” um drama lacrimoso que 
anda pelos cenârios do povo desde 1921. Ensaiados por 
Mario Simôes desde Novembre passade, o grupo de 
amadores mostrou boa vontade na execuçâo dos sens 
papéis. 

Integram a comissâo organizadora: Carmilde e 
Virgolino Santos, Paulo Marques, Conceiçâo Arrais, Joâo 
Jorge, Joâo Leitâo e Clarinda Novo. 

Antonio Seara, London (Ontârio) 
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ECOWOIVIIA 
AÇORES 

Passagens aéreas sobem de preço 
As viagens de aviâo para os residentes no 

arquipélago dos Açores subiram 3,6 % neste mês. O 
présidente da SATA, Antonio Cansado, explicou à 
Agência Lusa que esta regra aplica-se aos bilhetes de 
residentes, no quadro dos mecanismos de “serviço 
publico”. 

Questionado sobre se o valor do aumento sera 
suficiente para garantir o equilibrio das contas da 
transportadora aérea açoriana, o présidente Antonio 
Cansado considerou que s6 a evoluçâo dos mercados 
poderâ determinar o facto. 

A SATA assegura os voos de carreira entre as ilhas 
e de S.Miguel para o Continente e Madeira. No 
exercicio de 2002 a transportadora açoriana registou 
um saldo positivo de 2,2 milhôes de euros, contra 
prejuizos de 2,5 milhôes no ano anterior. 

Segundo o présidente da empresa, o facto de cerca 
de 62 por cento do “volume de negocios” nas ligaçôes 
da SATA ao exterior estar fora das regras aplicâveis ao 
“serviço publico” permite-lhe “alguma margem de 
manobra” em matéria e intervençào no tarifârio para 
responder aos “momentos dificeis e até dramâticos” 
que afectam a aviaçào. 

Lusa 

FRASES ACERTADAS 
A fé nâo anula a realidade, nem a existência de 

micrôbios. Por isso hâ quefazer tudo ao nosso alcance 
para se obter âgua saudâvel e para. 

Mons. Luciano Guerra 

Nâo tenciono calar-me. Nâo me calarâo amigos 
nem inimigos, crüicos ou colegas, anônimos ou 
familiares prôximos. Gosto de dizer o que penso, mesmo 
que seja contra a corrente. Nâo tenho medo nem 
complexos. Tenho liberdade e consciência! 

Freitas do Amaral 

Roy G»Dias B A ,CMA,CFP 

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

Suite #502 - 111 Waterloo St., 
London, Ont. 
NOB 2M4 

Telefone e Fax 

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

T\irismo nos Açores menos 
5,5 % de dormidas 

As estatisticas oficiais do turismo açoriano indicam 
que o nûmero de dormidas na hotelaria tradicional dos 
Açores cam em Janeiro de 2003 cerca de 5,5% por cento 
relativamente ao mesmo mês de 2002. A procura dos 
estabelecimentos hoteleiros nos Açores veio sempre 
crescendo nos ultimos anos, registando-se em 2002 um 
aumento do nûmero de dormidas de 8,2%. Mas este 
ano, no mês de Janeiro experimentou-se uma baixa 
acentuada passando as dormidas de 35.078 para 33.129. 

Em 2002 as receitas de hotelaria açoriana atingiram 
os 36 milhôes de euros, mais 8,6 % do que ano ano 
anterior. 

Emolumentos Consulares 
Na Tabela dos Emolumentos que vigora hoje no 

territorio nacional e cuja aplicaçào se estende ao 
estrangeiro para casos de intervençào de entidades 
habilitadas, como o reconhecimento duma assinatura 
ou a autenticaçâo duma fotocopia, sendo solicitados 
num dos nossos consulados, pode-se dizer que, 
relativamente a alguns paises, a desproporçâo entre os 
preços praticados localmente e os dos consulados é algo 
abismal relativamente aos mesmos actos. 

Em Porto Alegre, Brasil, o reconhecimento duma 
assinatura num Cartôrio local custa 1,70 Reais (ou 0,44 
Euros). O Consulado português cobra 11,00 Euros 
(41,80 Reais), isto é 25 vezes mais que o preço local; a 
autenticaçâo duma fotocopia que tem o preço de 1,70 
Reais, custa no nosso Consulado 20,00 Euros (76,00 
Reais) ou seja, 45 vezes mais. 

Considerando a diferente realidade dos pai'ses por 
onde estâo espalhados cidadâos portugueses, ao abrigo 
das alineas d) e e) do artigo 156° da Constituiçâo da 
Repùblica Portuguesa e da alinea 1) do n° 1 do artigo 5° 
do Regimento da Assembleia da Repùblica, requeiro 
ao Governo, através do MNE e das Comunidades 
Portuguesas e do Ministério da Justiça que me informe 
do seguinte: 

1. Porque razâo nâo sâo consideradas Tabelas de 
Emolumentos adaptadas às diferentes realidades, 
quando estâmes perante solicitaçôes de portugueses 
residentes no estrangeiro e apresentadas junto dos 
consulados das respectivas areas de residência? 

2. O Governo vai revisar a situaçâo adaptando-a às 
diferentes realidades sociais, determinando que o valor 
mâximo a cobrar nâo possa ser superior ao praticado 
nesse pais considerando os mesmos actos? 

A Deputada, Luîsa Mesquita 

Açoreana Seguros 
expérimenta crescimento 
superior ao mercado 

Teve lugar, em Ponta Delgada, em 28 de Março, a 
Assembleia Gérai de Accionistas da Companhia de 
Seguros Açoreana, SA, que aprovou o Relatôrio de 
Contas de 2002 do Conselho de Administraçâo. 

Registou-se, no final de 2002, um volume de 
prémios de 254.041 milhares de euros, o que vem a 
corresponder a uma taxa de crescimento de 22 %, 
quando comparado corn os prémios agregados da 
Açoreana e de O Trabalho, em 2001, valor muito 
superior à média do sector que se situou nos 5,3 %. 

E de destacar na evoluçâo, a variaçâo positiva 
de 34,6 % nos ramos Vida, cuja produçâo ultrapassou 
os 121 milhôes de euros, enquanto a faturaçâo dos 
ramos reais cresceu 12,3%, nûmero que também se situa 
acima da média registada pelo mercado (10 %). 

O activo liquido aproximou-se dos 500 milhôes de 
euros, no piano fmanceiro, corn um crescimento de 
12,1% face activo consolidado de 2001. Os resultados 
liquides do exercicio ultrapassaram o valor de 8,1 
milhôes de euros, superando em mais de 
12% o resultado consolidado do ano anterior e o cash- 

flow operacional atingiu o montante de 11,2 milhôes 
de euros, excedendo em cerca de 63% o valor obtido 
no ano de 2001 

O ano de 2002 ficou ainda assinalado por dois 
eventos de enorme relevância para a Companhia de 
Seguros Açoreana: as comemoraçôes do seu 110.° 
aniversârio e, noutro piano, a concretizaçâo da fusâo 
entre a Açoreana e O Trabalho, cuja escritura teve lugar 
em 27 de Dezembro de 2003. Foi o culminar do 
processo de integraçâo entre as duas seguradoras, 
iniciado corn a aquisiçâo da O Trabalho, em 2000. 

Estâmes à vossa disposiçâo para eventuais 
esclarecimentos ou informaçôes. 

Elisabete Alyes, Direcçâo de Marketing 
Email: elisabete. gives @ csanet. pt 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 

INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL 

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

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

BMO Bank of Montreal 

WM 
Maria Luisa MacGillivray 
Financial Planner 
Investment and 
Retirement Planning 

BMO Bank of Montreal 
Sherwood Forest Mail 
1225 Wonderland Road N. 
London, ON N6G2V9 

Tel.; (519)472-6345 
Fax: (519) 472-0916 
luisa.macgillivray@bmo.com 

Premier Marine Insurance 
Managers Group (London) Inc. 

PARA TODA CLASSE 
DE SEGUROS CONTACTE: 

NAT MOREIRA, Présidente 

Talbot Centre 
140 Fullarton Street, Suite 1904 

London, Ontario N6A 5P2 

Telephone; 1-519-850-1610 Facsimile: 1-519-850-1614 
After Hours Claim Hot-line: 1-888-232-4966 
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PAGiNArnnmm/1 
Regras Bâsicas duma boa 
Alimentaçâo 
  - Corner seis pequenas refeiçôes 

Estrifopor: ^ 
, c, c por dia para que o estomago 
Lucv bilveira bimoes n i- ~ 

possa lazer melhor a digestao e, 
ao mesmo tempo, o organismo 
possa dessa forma assimilar 
todas as vitaminas e minerais. 
-Recomenda-se nâo beber 
liquides no momento das 
refeiçôes, pois quando tomamos 
alimente solide a bebida 
ingerida dissolve o âcido do 
estômago e pôe em dificuldade 
o corpo para metabolizar a 
comida. 

-Variar a nossa alimentaçâo o mais possivel. 
-Evitar o açûcar branco, farinha branca, e gorduras de 
animais. Use manteiga em vez de margarina. 
-Corner bastantes legumes e frutas naturals de varias 
cores todos os dias. Beber oito copos de âgua por dia, 
de preferência âgua pura de boa qualidade. 
-Tomar um suplemento vitaminico uma vez por dia. 
-A dieta ideal consiste em 20% de proteina (derivada 
de varies legumes, onde se inclui o feijào, grâo, etc. e 
também alguma carne). Uma alimentaçâo feita à base 
de came nâo é considerada apropriada como hâ anos 
atrâs. Vinte por cento de gorduras, derivadas de nozes, 
améndoas, amendoim, azeites de qualidade, e 60% de 
hidratos de carbone complexes, derivados de frutas e 
legumes. 

Nés somos o que comemos e o nosso bem-estar 
alimentât nâo dériva de grandes banquetes, mas sim 
da distância a que ficamos deles. 

London (Ontârio) 

Escrito por; 
Lucy Silveira Simôes 

Windows of Health 
Medicina Natural para o seu Bem-estar 
■ Anâlises de Nutriçâo e Saüde 
■ Iridologia Constitucional 
■ Terapias Herbais ■ Kemédios Bach Flower 
■ Suplementos Nutritivos 

Para marcar uma consulta, chame: 

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

^ cSt ^ (Suppressions 
ç^bral ^esi^ers anrS ^ecarators 

Arranjos fierais para todas as ocasiôes 
Fazemos do seu Casamento 
uma Pesta de Gala 

(Specializing in making Your Wedding 
a Gala Event) 

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

Hoje Recebi Flores! 
Nâo é o meu aniversârio ou nenhum outre dia es- 

pecial; tivemos a nossa primeira discussâo ontem à 
noite e ele me disse coisas cméis que me ofenderam de 
verdade. Mas sei que esta arrependido e nâo as disse a 
série, porque ele me enviou flores hoje.. 

Ontem atirou-me contra a parede e começou a 
asfixiar-me. Parecia um pesadelo, mas dos pesadelos 
acordamos e sabemos que nâo é real. Hoje acordei cheia 
de dores e corn golpes em todos lados. Sei que esta 
arrependido porque me enviou flores, e hoje nâo é Sâo 
Valentim nem outre dia especial. 

Ontem à noite bateu-me corn força e as mangas 
compridas nâo puderam cobrir os golpes que desta vez 
me ocasionou. Nâo fui trabalhar pois nâo queria que 
alguem desconfiasse. Sei que esta arrependido porque 
me enviou flores, e hoje nâo é dia das mâes. 

Ontem voltou a bater-me e desta vez foi pior. Se 
conseguir deixâ-lo, que vou fazer? Como poderia 
sozinha manter os filhos? Que acontecerâ se faltar o 
dinheiro? Tenho medo dele, mas dependo tanto dele 
que nâo o posso deixar. Deve estar arrependido pois 
me enviou flores. Mas hoje é um dia especial, o dia do 
meu funeral! 

Porque ontem conseguiu matar-me. A historia séria 
outra, se eu tivesse tido a força para o deixar; se tivesse 
pedido ajuda profissional... Hoje nâo teria recebido 
flores! 
Uma vida sem violêneia 

Partilhem corn os outros esta mensagem para mover 
as suas consciências. Nâo podemos deixar que reine a 
violêneia na familia. E para que exista mais respeito 
pela mulher, é preciso que todos nos mostremos o amor 

SABIA QUE... 
-Em Vale de Salgueiro, Trâs-os Montes, no Dia dos 
Reis é tradicional adultos e crianças fumarem? 
-Para baixar a tensâo arterial, resolve, na maioria dos 
casos que se tome uma châvena de châ de folha de 
marmeleiro, por dia? 
. O Papa Urbano II, hâ séculos, mandou alertar por toque 
de sino os fiéis para que orassem pela Paz na Terra 
Santa, e hoje o Papa, Joâo Paulo II, nos incita a fazer o 
mesmo? 
- A doença de Parkinson afecta qualquer pessoa, mas 
corn alta percentagem os homens e que em Portugal 
existera hoje cerca de 12 mil doentes? 
- A palavra “almotacel” designava aquele que tinha por 
funçâo regular o uso das âguas para regas agricolas, 
também chamado “almotacé” 
- A sigla ETA dos terroristas bascos quer dizer: Pâtria 
Basca e Liberdade e que a sua lingua é o “eûskera” e é 
falada por 25% da populaçâo no territôrio basco- 
espanhol e por 35% no basco-francês? 
-A bûssola foi descoberta pelos ârabes porque era fâcil 
perderem-se no deserto e por acaso acharam que uma 
barra metâlica com iman apontava sempre na direcçâo 
Norte-Sul? Foi s6 aperfeiçoarem-na e todo o mundo a 
aceitou e com auxilio da bûssola os portugueses se 
orientaram nos mares imensos. 

que temos para com elas, jâ que Escrito por: 
delas todos nos nascemos. Pf JOQQ Botisto 

É o que hoje acontece a 
milhares de esposas, e pode 
acontecer a vcx:ê que estâ lendo a 
mensagem. O marido que faz da 
esposa umsaco de pancadaria deve 
reflectir sobre esta mensagem que 
pode ser ficticia, mas que tem um 
fundamento real na nossa vida. 

Quando participo nalguns 
funerais, tenho notado a pompa e 
aparato em torno da falecida, e 
venho logo a saber que tudo é mais 
aparêneia e um meio de desabafo 
para apagar o sentimento de culpa por nâo ter respeitado 
como merecia a falecida. Enquanto era viva, ela 
suportou um tormento como o descrito na mensagem 
que acabamos de 1er. 

E tempo de reconciliaçâo e de um concerto sincero 
e verdadeiro. Deus lhe deu uma mâe para os seus filhos, 
uma amiga e companheira em tudo, e nâo uma simples 
mulher para satisfazer o prazer que é logo descartada 
como um objecto qualquer. Ame a sua esposa e seja 
fiel a ela para que Deus possa lhe dar muitos anos de 
felicidade. 

Vos, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, 
como ao Senhor; porque o marido é a cabeça da 
mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele 
prôprio o Salvador do corpo. Como a Igreja estâ sujeita 
a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a 
seus maridos. Vos, maridos, amai a vossas mulheres, 
como Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou 
por ela (Efe 5: 22-25). 

Carisma Pentecostal Church 

- Herodes, o Cruel, governante da Judeia, deve ter 
morrido com uma doença renal, complicada com 
gangrena? 
- No pontificado do papa actual foram inscritos no 
elenco de santos e beatos mais servos de Deus do que 
em toda a historia da Congregaçâo das Causas dos 
Santos, estabelecida em 1588? 
- Entre os pontos turisticos a visitar, Sintra tem o Palâcio 
da Pena, erguido em 1840 sobre um antigo convento 
do século XVI no alto duma bêla serra arborizada? 
- O Templo de Diana em Evora, hoje em ruinas, foi 
erguido no ano 200 d.C. e que a Capela dos Ossos (s. 
XVI) é composta aproximadamente de 5 mil crânios 
humanos e as ossadas de frades que morreram nos 
conventos de Evora? 
- Ao longo da sua vida, o elefante africano percorre 
caminhos équivalentes a 14 voltas ao mundo e dévora 
cerca de 150 kg de comida em menos de 24 horas; prevê 
tempestades, tem boa memôria e, como muitos outros 
animais, tem uma linguagem sécréta? 
- Em 1992 Miguel Torga recebeu da Associaçâo de 
Escritores o galardâo “Vida Literâria” que o levou a 
candidatar-se ao Prémio Nobel, que nâo obteve? 
- Nelson Mandela, dirigente do Cong. Nacional 
Africano, no ano de 1985 regeitou a oferta de libertaçâo 
condicional do Govemo Branco? 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

rM atural 

miles 
§ 

The Denture Specialists fr 
Full and partial denture service 
Custom dentures fabricated 
on premises. 
Repairs, relines and 
adjustments same day. 
Tooth whitening and 
Mouth Guards. 

rM atural 

miles 

Specialistas em Dentaduras 
• Dentaduras complétas 

Daniel Carraro D.D., Denturist 
Damien Hiorth D.D., Denturist 

Dois Consultorios em London 
para melhor servir a nossa clientela 

433-5484 
120 Hamilton Road 

Falamos Português 
naturalsmiles.ca 

ou parciais. 
• Dentaduras feitas à medida 

no nosso laboratorio. 
• Consertos, ajustes, 

alinhamentos no mesmo dia. 
* Branqueamento dos dentes 

e Protectores 
de Boca. 452-4894 

1480 Huron St. 
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FUTEBOL NOS AÇORES 
Campeonato Nacional da 3.“ Divisâo 

SÉRIE AÇORES / 2“ Ease 
GRUPO A 
Apuramento do Campeâo 
Resultados da 6" jornada: 
Desp. Velense - Santo Antonio 2-3 
SC Angrense - Sport Praiense 0-0 
Folgou O Santiago F.C. 

GRUPO B 
Despromoçôes 
Resultados da 6° jornada: 
F.C. Madalena - Angùstias Atlético 3-0 
Boavista Ribeirinha - Sporting Ideal 1-1 
Folgou O F.C. Flamengos 

Campeonato de Sâo Miguel 2002/03 
Mira Mar perto do tüulo! 
Resultados da 21 ^ Jornada: 
D.R. Peixe - Capelense 3-1 
Vale Formoso - Aguia Desp 0-6 
Nordestinho - D.S. Roque 2-1 
Maia Açores - D. Vila Franca 2-2 
Mira Mar - Vitôria Clube 1-0 
Fazenda SC - Maritimo SC 1-0 

Campeonato da Terceira 2002/03 
S.C Barreiro finalmente campeâo! 
Resultados da 18 ** e ultima jornada: 
“Os Leôes” - Marltimos S.M 2-1 
SC Barreiro - SC Vilanovense 1-0 

Campeonato da Graciosa 2002/03 
Graciosa F.C. sagrou-se campeâo! 
Resultados da 20 ^ e ùltima jornada: 
SC Maritimo - Mocidade Praiense 1-0 
Desportivo Luzense - Sp. Guadalupe 1-2 

Folgou: Graciosa F.C. 

Camp, da AFH - Faial Pico 2002/03 
Fayal Sport retoma liderança! 
Resultados da 14^ Jornada: 
Fayal Sport - Boavista S.M 2-0 
G.D. Feteira - Desp. Lajense 0-1 
G.D. Salâo - U.D. Calhetense 6-0 
Vitôria F.C - G.D. Cedrense 1-0 

Folgou: Castelo Branco. 

Apuramento do Campeâo da AFAH 
Barreiro e Graciosa FC na luta pelo tüulo! 
Resultado da 1^ .jornada: 
SC Barreiro - Maritimo Velense 4-0 

Folgou: Graciosa F.C. 

Resultado da 2“. jornada: 
SC Barreiro - Graciosa F.C 0-0 
Folgou: Maritimo Velense. 

Resultado da 3“ jornada: 
Maritimo Velense - Graciosa FC 1 -3 
Folgou: SC Barreiro. 

Taça Ilha Terceira 
Resultados da V. jornada: 
Vilanovense - “Os Leôes” 0-3 

Resultados da 2°. jornada: 
Os Leôes - S.C. Barreiro 0-0 
Este jogo foi interrompido aos 51 minutos. 
devido ao mau tempo. 

Llder: Os Leôes, 3 pontos. 

Taça Ilha Graciosa 
Resultados da IL jornada: 
Sp. Guadalupe - S.C. Maritimo 2-2 
Graciosa F.C. - Desp. Luzense 2-1 
Resultados da 2°. jornada: 
Desp. Luzense - Moc. Praiense 2-0 

PESPOnTO 
Apuramento do Escritopor: 
Campeâo da A.F.A.H. 

Primeira Volta 
1“. Jornada a (23-3-2003): 
SC Barreiro - Maritimo Velense...4-0 
Folga: Graciosa F.C. 

2“ Jornada a (30-3-2003): 
SC Barreiro - Graciosa F.C 0-0 
Folga: Maritimo Velense. 

3“. Jornada a (6-4-2003): 
Maritimo Velense - Graciosa FC... 1-3 
Folga: S.C. Barreiro. 

Segunda Volta 
4“. Jornada a (13-4-2003): 
Maritimo Velense - SC Barreiro 
Folga: Graciosa F.C. 

5“ Jornada a (27-4-2003): 
Graciosa F.C. - SC Barreiro 
Folga: Maritimo Velense. 

6“. Jornada a (4-5-2003): 
Graciosa F.C. - Maritimo Velense 
Folga: SC Barreiro. 

RRSP por: Ray Figueiredo 

Piano para Compradores de 
Casa 

Muitos pensam que contribuir para 
um piano de poupança RRSP é 
simplesmente pôr algum dinheiro de lado 
para os dias da reforma. Poucos, porém, 
sabem que você pode usar esse dinheiro 
para atingir outros alvos na vida, como a compra duma 
casa. 

Quando comprar a sua primeira casa no Canada, você 
pode tirar fiindos do seu investimento RRSP para pagar a 
primeira prestaçâo. De acordo corn o RRSP Home Buyers 
Plan (Piano RRSP aplicado aos compradores de casa), se 
você comprar casa pela primeira vez, poderâ retirar do 
fiindo RRSP livres de impostos até $20.000 dôlares para 
pagar a primeira prestaçâo da Hipoteca e poderâ tomar 
até 15 anos para repxjr o dinheiro no fundo RRSP em 
depôsitos anuais. Isto aplica-se s6 no caso dos que 
compram casa pela primeira vez. 

Para informaçôes sobre o piano de investimento 
consulte Canada Custom adn Revenue Agency no site: 
www.ccra-adrc.ctc.ca 

Eu prôprio estarei pronto a responder quaisquer 
perguntas que tiverem a este respeito. Contactem-me pelo 
Tel. (519)433-4331. 

Suton Group Select Realty Inc. London (Ontario) 

PONTO DE CRITICA 
Saudaçâo aos eleitos para o CCP e à comunidade portuguesa 

As Comunidades residentes fora do territôrio 
nacional foram a votos no dia 30 de Março ultimo para 
eleger os seus représentantes no Conselho das 
Comunidades Portuguesas (CCP), ôrgâo consultivo do 
Governo na polltica de emigraçâo. Estas eleiçôes 
deveriam ter ocorrido hâ dois anos mas tiveram de ser 
adiadas por desentendimentos entre a Secretaria de 
Estado e o Conselho Permanente. 

As nossas comunidades da diaspora, enfrentando 
toda uma série de adversidades, participaram no acto 
clvico, elegendo seus représentantes e demonstrando 
sua vontade de fazer parte do processo democrâtico 

Merecem louvor os que, nas listas individuais ou 
através do movimento associativo, dinamizaram o de- 
bate sobre os problemas da sua comunidade no 
respectivo clrculo eleitoral, contribuindo assim para a 
soluçâo dos mesmos. Saudamos desde as paginas deste 
jornal os eleitos que, corn empenho e vontade, 
pretendem agora desempenhar o seu mandate duma 
forma responsâvel, para defender os interesses das 
comunidades que os elegeram. 

Destaque para os funcionârios consulares que, 
frente à intransigêricia do Governo que apostou no 
confronte e desrespeito pelos seus direitos, eles 
souberam estar à altura da situaçâo, exercendo corn brio 
profissional suas funçôes sem o quai o prôprio acto 
eleitoral teria sido poste em causa. 

Alguns falam da discrepância entre o numéro de 
votantes e o numéro de eleitores, procurando até pôr 
em causa a legitimidade dos eleitos. Apontam-se como 
causas para a abstençâo as seguintes: ' 

1 - A desactualizaçâo dos cadernos eleitorais, pois 
sabe-se que nalguns consulados os numéros estavam 
claramente inflacionados devido a falecimentos e a nâo 
serem abatidos as pessoas que mudaram de area 
consular, ou regressaram a Portugal. Podemos ainda 
acrescentar a situaçâo de eleitores que nâo puderam 
votar porque, embora devidamente registados, seus 
nomes nâo figuravam nos cadernos eleitorais; 
2-0 insuficiente desdobramento de mesas de voto, 
exigindo fortes deslocaçôes para votar, o que unindo- 
se à falta de informaçâo, foi desmobilizador. Nalguns 
palses estas eleiçôes tiveram menos mesas de voto do 
que em 1997; 
3 - A condenâvel actuaçâo do Governo que no perlodo 
de preparaçâo das listas, lançou factores de perturbaçâo 
ao anunciar a sua intençâo de criar uma outra estrutura 
paralela ao CCP corn a agravante de seus membres 
serem por si nomeados; 
4 - A sistemàtica prâtica de menor respeito para 
corn o CCP descredibilizando-o junto das nossas 
comunidades na Diaspora. 

O PCP reafirma todo o seu empenho politico e 
institucional, em contribuir para que os conselheiros 
assim como o ôrgâo possam desempenhar as suas 
funçôes sendo para tal indispensâvel que o Governo 
português nâo repita os erros do passade e atribua os 
meios fmanceiros para garantir o seu funcionamento 
corn autonomia e dignidade; em suma, procéda em 
conformidade corn a lei. 

Lisboa 1 de Abril de 2003 - DOE do PCP 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiào Dentista 

Consultas dispom'veis à tarde e aos Sàbados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tratamentos Dentârios Estéticos 
Branqueamento de Dentes Frank L Ferreira 

ImplântOS, Pont©S © Coross "ServUido a comunidade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro, Portuguesa desde 1990" 

Nossospreços estào dentro das tabelas da “Labourers' Union’ 68@'S006 
151 Pine Valley Blvd., London, OW N6K 3T6 

Dasilva Jiomes 3ne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

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

ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

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

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietârio 

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

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

WM SEAI^WAY 
PLUMBING & HEATING 

CANALIZADOR PORTUGUÊS 

• RESIOENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

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

Certified tester of 
Backflow Preventers 

WiRSBO™ 
IN-FLQOR HEATING 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 
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ALERGIAS E ADAGIOS 
POR 

FERREIRA MORENO 

Hâ quem favoreça a 
noçâo de que a Primavera 
constitui a estaçâo mais 
benéfica e ideal p’rô poeta. 
Mas uma anâlise realista dos 
factos indica que o advento da 
Primavera marca para muitos 
a quaresma das alegrias. 
Aparentemente, é esta a 
quadra do ano em que mais 

■ ârtf.' jl se faz sentir a influência da 
miserâvel maladia chamada 

“hay fever”. 
O cenârio repete-se por toda a parte, corn tanta 

gente de olhos escabechados e de nariz arrebitado c’ma 
malagueta, sofrendo ‘‘sniffles e wheezes" numa 
continua explosào de espirros e ataques asmâticos, que 
é mesmo uma autêntica dor d’alma. 

Tudo isto e nâo s6, résulta da presença do pôlem 
produzido por ârvores e ervas, corn suas florinhas 
filamentosas espalhando alergias a torto e a direito! 

Nâo hâ cura fâcil 
e instantânea p’ra esta 
doença, tào antiga 
como impertinente, 
mais conhecida por 
“hay fever”, que tem 
a ver corn febre 
(fever) e muito menos 
corn feno (hay). 
Consta-me que este 
“malzinho” recebeu 
tal nome no principio 
do s. XIX, visto ter 
surgido corn extra- 
ordinâria frequência 
na colheita do feno na 
Inglaterra. 

É, pois, agora a temporada do ano em que se 
registam mais consultas médicas e as farmâcias 
dispensam mais receitas. Claro que “remédie caro faz 
sempre bem, se nâo ao doente, ao boticârio”. Alias, 
“vale mais uma onça de cautela do que uma arroba de 
botica”. Igualmente, “cautela e caldos de galinha nunca 
fizeram mal a doentes”. E se “corn malvas de âgua fria 
faz-se um boticârio num dia”, devemos lembrar-nos 
sempre que “o vinagre e o limâo sâo meio cirurgiâo!” 

Certamente que as alergias nâo advêm corn o 
nascimento; no entanto, hâ pessoas que parecem possuir 
uma predisposiçâo p’ra apanhar alergias... A fim de 
combater esses “malzinhos” existem muitos remédies. 
Podem eles nâo resultar numa cura total, mas ao menos 
sqrvem p’ra dar uns alivios aos doentes. Deve, porém, 
haver muito cuidado COMO e QUANDO tomar tais 
remédies, pois que alguns deles causam tonturas e 
secam a garganta. Hâ cases bastante séries em que os 
médicos vêem-se forçados a dar injecçôes de cortisona. 

Como medida de prevençâo, p’ra manter a saûde, 
nâo hâ nada melhor do que seguir a sabedoria popular. 

Paisagem corn hortênsias em Toledo, Ilha de Sào Jorge 

que aconselha: “Uma cama de frade e mesa de pobre; 
terâs saûde que farte e alegria que sobre”. Ou entâo, 
“corne caldo, vive em alto, anda quente, viverâs 
longamente”. 

Em termes cientificos recomenda-se, também, a 
immunotherapy através do uso de injecçôes (allergy 
shots), a que o doente se deve submeter, uma ou duas 
vezes por semana e durante vârios meses, o que nem 
sempre produz resultados eficazes, acarretando em 
troca despesa e perda de tempo. 

E aqui temos o adâgio: “Deita-te a enfermar; 
saberâs quem te quer bem e quem te quer mal”. Lembro 
ainda aquele outre adâgio que diz: “De longes sonos e 
grandes ceias, estâo as sepulturas cheias”. E bom serâ 
evitar “comidas apimentadas, porque fazem borbulhas 
às carradas”. 

Consequentemente, seja-me permitido recomendar, 
aqui e agora, um remédie caseiro e popular nas nossas 
ilhas. Trata-se do RAPE... e jâ me explico. 

Embora soe algo ridicule, o certo é que o uso do 
tabaco de cheirar tem as suas virtudes terapêuticas, 
como ficou provado no caso concrete dum militar 
inglês, o brigadeiro Robert Priest. Tinha ele por costume 

requerer férias 
durante a Primavera 
p’ra gozar très 
semanas a navegar 
num barco de vela, a 
fim de desfrutar uns 
alivios dos ataques 
anuais de asma que 
sofria. Eventual- 
mente, ele descobriu 
que “cheirando râpé” 
era, e foi, a soluçâo 
ideal. Portante, mais 
vale andar por ai corn 
um lenço escuro- 
amarelo, do que andar 
choramingando numa 

lâstima interminâvel de “sniffles e wheezes” \ 
Diz o nosso povo, e corn razâo, que “a doença vem 

a cavale e vai a pé”, acrescentando ainda que “enquanto 
hâ saûde, quedos estâo os santos”. É também do povo, 
e que me perdoe o leitor timorato, esta expressâo 
caseira: “Pés quentes, cabeça fria e boa urina, merda 
p’râ medicina”. O que équivale a dizer: “Quem bem 
urina, excusa medicina”, dando assim razâo ao adâgio 
popular, que avisa e previna: “Fora de horas urinar, é 
sinal de enfermar”. E termine lembrando que “mais 
vale um pé que duas muletas; mais vale estragar sapatos 
que lençois; mais vale suar que enfermar, e mais vale 
prévenir que remediar.” 

E quem quiser corner arroz sem sal, vâ p’ro 
hospital ! Oakland, California 

PARABENS, SR. AMARAL! 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

Ilha do Corvo - Ponta Ocidental 
Quando os primeiros navegantes descobriram o Corvo 
pensaram tratar-se da estâtua de um cavaleiro fenicio 
apontando para o poente, rota das mais tarde chamadas 
Indias de Castela, ou América. D. Manuel chegou a 
pedir que lhe trousessem a estâtua para Lisboa, nem 
que tivesse que vit em pedaços, o quai nunca foi feito. 
Estas informaçôes foram dadas pelo Pâroco da Riberia 
Grande, Dr. Caspar Frutuoso em “Saudades da Terra”, 
manuscrite do século XVII que hoje se encontra na 
Biblioteca de Ponta Delgada (Sâo Miguel) e foi 
publicado em 1992. 
PARABÉNS ao Sr. Manuel Amaral, assinante hâ 
dez anos do PN em London (Ontario) e o ûnico a 
enviar a resposta certa, habilitando-se assim para 
receber uma assinatura anual gratuita. 

n A n^9CS (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 PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

Simplesmente... OBRIGADO! Simply... THANR YOU! 
Uma noite de reconhedmento ao apoio comunitdrio prestado no dia 30 de Março/2003 Praising the community support given on March 30,2003 

Sabado, 26 de Abril, 2003 QRANDIOSO JANTAR C BAILE Saturday, April 26,2003 

SELECT DINNER & SOCIAL DANCE at The Portuguese Club of London inc. (i34Faiconst./Trafaigarst.) 

Convidado Bspedal - Special Guest Speaker 
LAURENTINO ESTEVES 
Conselheiro do CCPC, Deputado Suplente na AR 
(Counsellor of the CCPC, Substitute AAP 
@ Lisbon's Parliament) 

Reservas/Reservotions 
Antes de 22/Abril - Before April 22 

Admission 

Programa 
6:30 p.m. - Porto de Honra/Port of Honour 
7:00 p.m. - Jontar Servido/Dinner Served 
9:00 p.m. - Apresentaçôes e Discursos/ f 
Introductions & Public Address 

followed by 

BAILE / SOCIAL DANCE 

Tony Costa (T.C. Auto) 652-5419 Adulî°/$28 
José M. Medeiros (Acadia) 432-3797 

José Valente 432-1241 
Criança /t T C 
Minor /p I J 

com musico ao vivo 
(with Live Band) jeTo'®"'" 

NUCLEO DO 
F.C. PORTO 

LONDON 
ORGANIZED EVENT 

II 
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ECOS DA SOCIEDADE Piord’AUeia 

Ethan Azevedo 
Os babados avos Antonio 
e Josefina Azevedo de 
London, conhecidos 
locutores do programa de 
radio “Voz da Amizade”, 
dâo os Parabéns a Sérgio 
e Ashley, pais deste lindo 
bébé de cinco meses que 
veio aumentar a familia 
Azevedo. 

Confraria do Cabrito 

Os seguidores da confraria, uma das associaçôes mais 
nobres desta area de London, reuniram-se na residência 
do confrade Mario Leite (centro superior da foto) para 
um pantagruélico jantar e convivio onde nada faltou 
na area de alimente, condimento e vinhos para regar o 
pitéu. Obrigado, Mario! 

Mario Simôes 
Além de eximio poeta e 
relojoeiro, deu-nos provas 
de ser um competente 
cançonetista tanto na area 
do fados tradicional como 
na do coimbrâo. 

Boisa de Estudos 
Wesley Ferreira que em criança jâ 
tocava O clarinete na Lira do Espirito 
Santo de London, concluiu o curso 
na Faculdade de Mùsica da UWO e 
ganhou uma Boisa de Estudos para 
fazér o mestrado na Arizona State 
University. Em Janeiro actuou corn a 
Orchestra de Câmara de London 
(Ontario), seu primeiro salarie como 
mûsico. Whoa Wesley! 

Os jovens da Parôquia de Santa Cruz que, apôs os 
Fados, brindaram ao publico uma boa representaçâo 
do drama português. Ensaiados por Mario Simôes, 
deram provas da sua grande capacidade de actores e 
actrizes. Parabéns! 

José Simôes e 
Délia Caspar 
Chefe Simôes de 
Leamington preparou 
corn o grupo de apoio um 
delicioso Jantar para 950 
pessoas que prestaram 
homenagem a Carlos 
Moniz. Délia, secretâria 
do Clube Português, foi 
uma importante peça na 
organizaçào do evento, 
um dos maiores sucessos do ano! 

Grupo de Juventude 

Estas lindas jovens de Leamington serviram corn 
eficiência o Jantar do Sâbado, dia 5 de Abril em que 
todo Leamington esteve présente no Salâo Nobre do 
Clube Português. Parabéns a todo o grupo! 

Centenâria 
Mary Kelly é sem dûvida a Avô 
da Parôquia de Santa Cruz de 
London e dedicou-nos este sorriso 
de alegria ao saber que a Igreja 
conta agora corn um elevador para 
termos fâcil acesso ao templo. 

WECWOLOGIA 

Graziela Pacheco 
Com 69 anos de idade, faleceu no lar 

Deamess Home de London no dia 2 de Abril 
ultimo. Casada com Manuel Pacheco, era mâe 
de Rosa (Manuel Moniz), Francisco (Cristina), 
Carlos (Ana), Aura (Paulo Cordeiro) e Jorge 
(Paula), e avô de 15 netos. As exéquias foram 
conduzidas pela firma O’Neil Funeral Home 
com Missa de corpo presente na Igreja Holy 
Cross, indo enterrar ao St. Peter’s Cemetery. A 
sua familia agradece a todos os que os 
acompanharam nestes dias de tanta dor e 
saudade ou apresentaram condolências. 
Descanse em Paz! 

CARTAS AO EDITOR 
A propdsito duma nota anonima publicada no jomal 

VOICE de Toronto (Ed. de 7 de Abril/03) 

O que motivou esta nota anônima é, sem duvida, 
algo bem conhecido: Dor de Cotovelo 

Em 1997, quando me apresentei para votar 
acompanhado do meu BI e o Bilhete de Votante, N.° 
169, nem me foi permitido votar, nem verificar se o 
meu nome constava na lista gérai. Eram caras 
desconhecidas à frente da Mesa de Voto. 

A seguir, vieram as Presidenciais e eu fui muito 
bem acarinhado, pois jâ se encontrava um membre do 
Consulado-Geral na Mesa de Voto. Nas ûltimas eleiçôes 
para o Conselho das Comunidade, posso afirmar que a 
Mesa de Voto de London estava muito bem organizada 
e foi por isso que foram 562 pessoas a votar, e muitas 
mais votariam se o recenseamento tivesse sido feito 
como era devido. 

E pena que tais leitores que, na minha opiniào 
considéré pouco inteligentes, andem a escrever estas 
mentiras no jomal de Toronto e estejam a espera de 
que eu lhes dê o meu voto para me representarem no 
mundo politico. Saibam que nâo tenho simpatia por 
pessoas que escrevem em jomais e têm vergonha de 
assinar o seu nome. Ou sera que nem sabem escrever a 
sua assinatura!? Por favor, nâo me envergonhem! 

A. D. Marques, London (Ontario) 

Carisma Pentecostal Church 
HORÂRIO DE CULTOS 

Terças: 7:00 RM.. - CULTO DE ORAÇÀO 

Domingos: 6:00 RM. - CULTO DE ADORAÇÂO 

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

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

HORAS DE VISITA 
das 8:00 am às 8:00 p.m. 
ESCRITÔRIO ABERTO 
Segundas - Sextas 
8:00 am - 5:00 pm 

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

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

CONTACTE-NOS • FALAMOS PORTUGUÊS 

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

as facilidades de pagamento sem juras contacte: 

ST PETERAS CEMETERY 
806 Victoria St., London, ON • N5Y 4E1 

Tel. (519) 45T9120 
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TRIBUNA POLITICA 
Carta ao Présidente Bush 

Sou um escritor duma naçâo pobre, um pais que jâ 

esteve na sua lista negra. O povo moçambicano 
desconhecia que mal tmhamos feito. Eramos pobres e 

pequenos. A fome e a miséria, nossas armas de destmiçâo 
massiva, estavam, afinal, viradas contra nos. 

Alguns estranharam o critério que levava a que o nosso 

nome fosse manchado enquanto outras naçôes, como a 

Africa do Sul que corn o apartheid violava os direitos 
humanos, bénéficia vamda vossa simpatia. Fomos vitimas 

da agressâo deste vizinho, mas o regime do apartheid 
mereceu uma atitude branda da vossa parte: o chamado 

“envolvimento positive”. Até o ANC foi considerado 
organizaçâo terrorista! Estranho critério que levaria a que, 

anos mais tarde, os taliban e o proprio Bin Laden fossem 
chamados freedom fighters por estrategas norte- 

americanos. 
Como Martin Luther King sonhou certa vez que a 

América era uma naçâo de todos os americanos, eu, pobre 

escritor num pais pobre, sonhei que eu era nâo um homem 

mas um pais. Sim, um pai's que nâo conseguia dormir 

porque vivia sobressaltado por terriveis factos. Esse temof 

fez corn que proclamasse uma exigência que tinha a ver 

corn o sr. Présidente. Exigia que os EUA procedessem à 
eliminaçâo do seu armamento de destmiçâo massiva e 

que fossem enviados ao vosso pais inspectores da ONU. 
Que receios me inspirava vosso pais? Nâo eram produtos 
de sonho; eram factos que alimentavam a minha 

desconfiança. A lista é tâo grande que escolherei s6 alguns: 

- Os Estados Unidos foram a ûnica naçâo do mundo que 
lançou bombas atomicas sobre outras naçôes; 

- O seu pais foi a ùnica naçâo a ser condenada por “uso 
ilegitimo da força” pelo Tribunal Intemacional de Justiça; 

- Vossas forças armaram fundamentalistas islâmicos 
extremistas (incluindo Bin Laden) para dermbarem os 

invasores mssos no Afeganistâo; 

- O regime de Saddam Hussein foi apoiado pelos EUA 

enquanto praticava as piores atrocidades contra os 
iraquianos (incluindo o gaseamento dos curdos em 1998); 

- Como tantos outros dirigeâtes, Patrice Lumumba foi 
assassinado corn ajuda da CIA. Depois de preso, torturado 

e baleado, seu corpo foi dissolvido em âcido cloridico; 
- Como tantos outros. Mobutu Sese Seko foi levado ao 

poder por vossos agentes e concedeu facilidades especiais 

à espionagem americana: o quartel-general da CIA no 

Zaire tomou-se o maior em Africa. A ditadura bmtal de 
Mobutu nâo mereceu censura dos EUA até 1992 em que 

ele deixou de ser conveniente; 
- A invasâo de Timor-Leste pela Indonésia mereceu o 

vosso apoio e ao serem divulgadas as atrocidades, a 
resposta da Administraçâo Clinton foi “o assunto é da 
responsabilidade do govemo indonésio e nâo queremos 

retirar-lhe essa responsabilidade”; 

- Vosso pais albergou Emmanuel Constant, lider do Taiti 

que massacrou milhares de inocentes. Julgado à revelia, 

a^ autoridades solicitaram a sua extradiçâo. O govemo 
americano recusou o pedido. 

- Em Agosto de 1998, a fâbrica de medicamentos Al-Shifa 
foi bombardeada no Sudâo pela força aérea dos EUA. 

Uma retaliaçâo dos atentados bombistas de Nairobi e Dar- 
es-Saalam. 

- Em Dezembro de 1987, os EUA foram o ûnico pais (junto 

com Israel) a votar contra uma moçâo de condenaçâo ao 

terrorismo intemacional. Mesmo assim, a moçâo foi 

aprovada por cento e cinquenta e très paises. 
- Em 1953, a CIA ajudou a preparar no Irâo o golpe de 

Estado no quai milhares de comunistas do Tudeh foram 
massacrados. A lista de golpes preparados pela CIA é bem 

longa. 

- Desde a II Grande Guerra os EUA bombardearam: a 
China (1945-46), a Coreia e a China (1950-53), a 
Guatemala (1954), a Indonésia (1958), Cuba (1959-61), a 

Guatemala (1960), o Congo (1964), o Pem (1965), o Laos 

(1961-1973), o Vietname (1961-73), o Camboja (1969- 

70), a Guatemala (1967-73), Granada (1983), Libano 
(1983-84), a Libia (1986), Salvador (1980), a Nicaragua 

(1980), o Irâo (1987), o Panama (1989), o Iraque (1990- 
2001), o Kuwait ( 1991 ), a Somalia ( 1993), a Bosnia ( 1994- 

95), o Sudâo (1998), o Afeganistâo (1998), a Jugoslavia 

(1999) 
- Acçôes de terrorismo biolôgico e quimico foram postas 

em prâtica pelos EUA: o agente laranja e os desfolhantes 
no Vietname, o virus da peste contra Cuba que durante 

anos devastou a produçào suina naquele pais. 

- Um relatôrio publicado por Wall Street Journal afirma 

que 500 mil crianças do Vietname nasceram deformadas 

em consequência da guerra quimica das forças norte- 

americanas. 
Acordei do sonho para o pesadelo da realidade. A 

guerra que o sr. Présidente teimou em iniciar pode libertar- 

nos dum ditador, mas ficaremos todos mais pobres. 
Enfrentaremos maiores dificuldades na nossa precâria 

economia e teremos menos esperança num futuro 

govemado pela razâo e pela moral, menos fé na força 
reguladora da ONU e das convençôes do direito 

intemacional. 
Sr Présidente: O Iraque nâo é Saddam. Sâo 22 milhôes 

de mâes e filhos, de homens que trabalham e sonham como 

o fazem os norte-americanos, cada dia. Preocupamo-nos 

corn os males do regime de Saddam Hussein que sâo reais, 

e esquece-se o horror da primeira guerra do Golfo em que 

perderam a vida mais de 150.000 homens. 
O que destmiu massivamente os iraquianos nâo foram 

as armas de Saddam. Foram as sançôes que conduziram a 
uma situaçâo humanitâria tâo grave que dois 

coordenadores para ajuda da ONU (Dennis Halliday e 
Hans Von Sponeck) pediram a demissâo em proteste 

contra essas sançôes. Explicando a razâo da sua renûncia, 

Halliday disse: Estamos destruindo toda uma sociedade. 
E tâo simples e terrîvel como isso. E isso é ilegal e imoral. 
O sistema de sançôes jâ levou à morte meio milhâo de 

crianças iraquianas. 
A guerra contra o Iraque jâ começou hâ muito tempo. 

Nas zonas de restriçâo aérea a Norte e Sul do Iraque 
acontecem continuamente bombardeamentos desde hâ 12 

anos. Estima-se que 500 iraquianos foram mortes desde 
1999.0 bombardeamento incluiu o uso massive de urânio 

empobrecido (300 toneladas, ou seja 30 vezes mais do 

que o usado no Kosovo). 
Livrar-nos-emos de Saddam e continuaremos 

prisioneiros da lôgica da guerra e da arrogância. Nâo quero 

ver meus filhos, nem os seus, viverem dominados pelo 
fantasma do medo, pensando que, para viverem tranquilos, 

precisam de constmir uma fortaleza. E que s6 estarâo 

seguros quando se tiver que gastar fortunas em armas. 

Como o seu pais que 

despende $270.000 

milhôes de dolares por 

ano para manter o 
arsenal da guerra. O 

senhor bem sabe que 

essa soma poderia 

mudar o destino 

miserâvel de milhôes 

de seres humanos. 
Monsenhor Robert 

Bowan escreveu-lhe no 

final do ano passado 
uma carta intitulada 

“Porque é que o mundo 

odeia os EUA?” Este 

bispo da Florida, ex— 

combatente da guerra 

do Vietname, sabe o George W. Bush 
que é a guerra e escreveu: “Afirma-se que esta naçâo é 
alvo do terrorismo porque defendemos a democracia, a 
liberdade e os direitos humanos? Que absurdo, sr. 
Présidente! Somos alvo dos terroristas porque, na maior 
parte do mundo, o nosso govemo defendeu a ditadura, a 
escravidâo e a exploraçâo humana. Somos alvo dos 
terroristas porque somos odiados. E somos odiados 
porque o nosso govemo fez coisas odiosas. Em quantos 
paises agentes dos EUA depuseram lîderes eleitos pelo 
povo, substituindo-os por ditadores militares, prontos a 
vender a riqueza do povo às firmas norte-americanos 
multinacionais? E o bispo çonclui; O povo do Canadâ 
desfruta de democracia, de liberdade de direitos 
humanos, assim como o povo da Nomegu e da Suécia. 
Alguma vez o senhor ouviufalarde ataques a embaixadas 
canadianas, norueguesas ou suecas? Nos somos odiados 
nâo porque praticamos a democracia, a liberdade os 
direitos humanos. Somos odiados porque o nosso gove :o 
nega essas coisas aos povos dos paises do Terceiro Muru o 
cujos recursos sâo cobiçadospelas nossas multinacionais. 

Sr Présidente: S. Ex“ nâo nécessita que uma instituiçâo 

intemacional legitime o seu direito de intervençâo militar. 

Oxalâ que encontraremos um grâo verdade na sua 
argumentaçâo. Eu e milhôes de cidadâos, porém, nâo 

ficamos convencidos quando o ouvimos justificar a guerra. 

Preferiamos vê-lo pronto a assinar a Convençâo de Kyoto 
para conter o efeito de estufa. Preferiamos tê-lo visto em 

Durban na Conferêneia Intemacional contra o Racismo. 

Nâo se preocupe, sr. Présidente. A nos, naçôes 

pequenas do mundo, nâo nos passa pela cabeça pedir a 

sua demissâo por causa desse apoio que as vossas 
administraçôes concederam a tantos ditadores. A maior 
ameaça que pesa sobre a América nâo é o armamento dos 

outros ditadores. É sim o universo de mentira que se criou 
em redor dos vossos cidadâos. O perigo nâo é o regime de 

Saddam, nem outro regime, mas o sentimento de 

arrogância que anima o seu govemo. O seu inimigo 

principal nâo estâ fora. Estâ dentro e essa guerra s6 pode 
ser vencida pelos prôprios americanos. 

Gostaria de poder festejar o dermbe de Saddam 
Hussein corn todos os americanos, sem hipocrisia, sem o 

consumismo de diminuidos mentais. Porque nos, o povo 

dos paises pequenos, temos uma arma de constmçâo 

massiva: a capacidade de pensar. 
Mia Coûta, Moçambique 

UMA OCASIÂO ESPECIAL CELEBRA-SE COM ELEGÂNCIA 
NA PRIMEIRA COMUNHAO, CRISMA, CASAMENTOS, etc. 
VISTA O SEU FILHO COM UM EATO SELECTO E PERFEITO! 

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

MEN’S & BOYS’ WEAR 
SERVIÇO, ESTILO, SELECÇAO E PREÇO! 

VISITE-NOS 667 DUNDAS STREET 

(519) 432-5596 
CHERRYHILL VILLAGE MALL 

(519)672-9398 
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CARLOS MONIZ - A Grande Força da Fé e da Comunidade 

Carlos Moniz e sua mulher 
ladeados por seu irmâo 
Joe, e O Présidente do 

Clube Norberto Fortuna 

Filho de José e Isaura 
Moniz, familia emigrante 
oriunda da Lomba do 
Louçào (Sào Miguel) e 
hoje residente em 
Leamington (Ontario), 
Carlos Moniz foi vitima hâ 
um ano duma ma 
disposiçâo que os médicos 
diagnosticaram como 
tumor cerebral. Teve que 
ser operado e passou dois 
meses na unidade de 
cuidados intensivos, 
lutando contra as 
consequências funestas da 
operaçào, como pneu- 
monia, problemas de 
sangue que paralizaram 
uma perna, etc. Todo este 
tempo teve que receber 

alimentaçâo intravenosa, chegou a perder a fala e 
passou dias em estado de coma. Logo que melhorou 
foi transferido para London e durante cinco meses 
seguiu um tratamento para recuperar-se da operaçào. 
Voltou a Windsor e, por ultimo, ao seu lar corn a sua 
mulher e seus dois filhos. Hoje em dia, para recuperar 
O movimento e uso dos seus membres, Carlos faz très 
sessôes de fisioterapia por semana. 

Em breves palavras esta foi a Paixâo sofrida por 
este filho de émigrantes portugueses no ultimo ano. 
Ninguém pode compreender a grande mudança que uma 
doença desta categoria produz na vida de uma familia, 
a angûstia da màe, da esposa e do seu irmâo, Joe, que é 
sargento da Policia em Leamington. Eles seguiram mais 
de perto esta via dolorosa, vivendo horas angustiadas 
entre a esperança e o desespero, quando o cirurgiâo 
lhes disse: Foi feito tudo o que humanamente era 
possîvel fazer. Agora o Carlos esta nas mâos de Deus! 
Sâo momentos nos quais olhamos para o céu com uma 
oraçâo desesperada a pedir um milagre. 

Algumas pessoas do Grupo Organizador felizes no fim 
da noite pelo grande sucesso da Campanha 

E, depois de bâter corn insistência à porta, veio de 
la a resposta, o milagre. A doença de Carlos esta agora 
em recessâo e poderâ chegar a ver-se o dia em que passe 
a fazer uma vida quase normal. 

No Sâbado, 7 de Abril a força da comunidade de 
Leamington e arredores encheu a Sala do Clube 
Português para mostrar a sua simpatia corn esta familia 
e ao mesmo ajudar corn o seu calor humano, a sua 
presença e generosidade. Era uma multidâo de 950 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

SAxmaxFissa^^vsaxsssii! Q SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÛNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

475TE(:UMSEH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519)254-5538 

pessoas, a lotaçâo maxima daquele Clube, no Jantar 
condimentado pelo chefe José Simôes e a sua équipa 
corn ingredientes que foram doados por varias firmas 
da municipalidade, portuguesas e nâo s6. A lista de 
firmas e pessoas que fizeram donativos para o evento é 
interminâvel. 

D. Agueda 
Pacheco e D. 
Fâtima Freitas, 
duas amigas da 
familia do 
Carlos Moniz 
foram as que 
iniciaram este 
projecto. Ao 
lado delas 
juntou-se um 
grupo de vol- 
untaries que 
organizaram a Corn um grande esforço Carlos 
campanha e foi levantou-se para dizer a todos 
incrivel a THANK YOU! 
reposta que encontraram em todas as firmas comerciais 
e pessoas que eles contactaram. Parece que as fibras 
do coraçào humano ficavam transformadas ao ser-lhes 
dada a oportunidade de ajudar na causa do Carlos 
Moniz. 

O ramalhete de lindas jovens Island Girls veio de 
longe para actuar naquela noite 

O povo de Leamington, português, canadiano, 
italiano, alemâo, libanês, etc. foi sempre o primeiro 
pela sensibilidade para atender situaçôes dramâticas. 
O Hospital de Ponta Delgada, a Povoaçào, a ilha do 
Faial, Haiti, Angola, e estou a nomear s6 os casos mais 
notorios, sào campanhas que encontraram neste povo 
uma resposta generosa, uma medida apertada, remexida 
e transbordante. Mas a campanha a favor de Carlos 
Moniz penso que superou todas as outras. Se devemos 
ajudar os de fora, corn muito mais razâo os da nossa 
comunidade. Penso ser este o significado do principio 
evangélico: “A Caridade começa por nos prôprios”. 

Um detalhe que nos deixou muito emocionados foi 
quando Carlos Moniz, corn a ajuda de Joe e sua mulher, 
erguendo-se da cadeira de rodas, agarrou-se ao pôdio 
para agradecer em pé a todos os présentés pela sua 
solidariedade naquela noite. Via-se nele o grande 
esforço feito para superar as suas limitaçôes e articular 
as palavras. O pûblico dedicou-lhe a mais calorosa 
ovaçâo e os olhos de muitos mostravam o nascer duma 
lâgrima furtiva. 

Sem podermos ser exaustivos nomeando a todos 
os voluntârios, da lista dos organizadores queremos 
destacar os seguintes: Agueda Pacheco e Fâtima Freitas, 
John Pavâo (J&R Excavating Ltd), Tony & Norreen 
Fontes (Fontes Construction), a Familia Branco, Lucy 
Molliconi & Susie Teixeira, Walter & Michelle Branco, 
Délia Caspar, Grupo Island Girls, Lawrence Resendes, 
conjunto Nossa Moda, e muitos outros que deram o 
seu contributo para esta nobre causa. Bern Haja a 
Todos ! 

Fotos e Reportagem - Antonio Seara 

LEAMINGTON 
CLUBE PORTUGUÊS DE LEAMINGTON 

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

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

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

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

Votos de uma Pâscoa Feliz! 
Neste tempo em que a Natureza ;  

veste-se corn as mais lindas cores e, 
apos a severidade do tempo de Daniel Lapas 
Quaresma, descobrimos a alegria da 
Ressurreiçâo e da Pâscoa, desejo 
apresentar a todos sinceros votos de 
felicidade agradecendo a vossa 
colaboraçâo e o apoio recebido nos 
ûltimos onze anos em que tenho 
servido esta comunidade como 
correspondente deste jornai, que é 
uma das vozes mais constantes no S.O. do Ontârio. 

Nâo posso esquecer nesta hora de um modo 
especial todos aqueles que corn a sua assinatura ou o 
seu anûncio comercial tornam possivel a existência e 
continuaçâo deste orgâo de informçâo escrita na nossa 
comunidade. Bern Haja a todos vos! 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. Fully Licenced 

L.C.B.U. 

No Nosso 4~ Aniversari 

Os Proprietârios, 
Chefe Silva e Rosa Cruz, 

assim como os funcionarios 
agradecem o vosso patrodnio 

e apresentam votos de uma 
PÂSCOA FELIZ 

às comunidades do S.O. 
do Ontârio 

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

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

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 coraçào) 

"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo" 
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Portuguese Club of London 
134 Falcon St., London, ON N5W 4Z1 

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

Emily da Costa - Miss Simpatia e 
Miss Desporto 2003 

Escrito por Eugénio Luz * Fotos - Anita Agostinho 
A ultima ediçào deste certame teve lugar no dia 15 de 

Março, com sete adolescentes a concorrer para o titulo de 
Miss Desporto/2003. O evento, porém, nào teve grande 
resposta popular no nosso meio, pois pouco mais duma 
centena e meia de pessoas frequentaram o acto. Notou-se 
até a ausência dos patrocinadores do certame. 

Apos o jantar, as concorrentes foram uma a uma 
apresentadas ao publico e todas fizeram um bom trabalho, 
mostrando um à-vontade no palco, o qual veio a confirmar 
que tinham sido bem ensaiadas pelo Grupo de Jovens, 
responsavel pela organizaçâo deste tipo de eventos. O 
grupo esta integrado por Anita Agostinho, Danny Amaral, 
Christina Franco e Pedro Sousa. Cada uma das 
adolescentes fez a sua apresentaçào num português 
impecâvel, o quai nào escapou à atençâo do publico e foi 
muito comentado. Fiquei feliz e agradou-me ver as jovens 
falarem corn perfeiçào a lingua dos seus pais. 

Feita a decisâo do Jûri, foram anunciadas as 
vencedoras; 

Miss Desporto 2003 - Emily Da Costa 
Primeira Dama de Honor - Sandra Loureiro 

Segunda Dama de Honor - Alexandra Fernandes 
O futuro do certame apresenta-se hoje bastante 

nublado pela falta de frequência de publico e dada a falta 
de aderência por parte da comunidade, poderâ ser esta a 
sua ultima ediçào, a menos que a Secçâo Desportiva queira 
promover o evento, como o fazia hâ anos. 

Séria uma pena chegarmos ao ponto de eliminar mais 
esta festa do calendârio de actividades porque a celebraçào 
da mesma tem sido uma boa ocasiào para Juntar os jovens, 
incentivando estas adolescentes a participar no futuro em 
ediçôes do grande concurso da Miss Portuguesa de 
London. Mas contra factos nào hâ argumentos! 

London, Ontârio 

Noite de Fados e Jantar 
A grande simpatia que a comunidade de London 

tem pela Lira do Espirito Santo viu-se confirmada no 
dia 5 de Abril com o grande numéro de pessoas que 

O trio de fadistas que veio de fora corn Jeremias 
Macedo, Guida Figueira e Victor Manuel 

acompanhou este espectâculo organizado pela 
filarmonica. Corn som e efeitos de luzes a cargo do 
Além-Mar, brilharam corn desusado resplendor os très 
artistas da cançào: Guida Figueira e Victor Manuel 
de Toronto e jâ famosos nos nossos palcos 
comunitârios, e o magnifico cançonetista Jeremias 
Macedo, natural dos Fenais d’Ajuda que estreava em 
London perante um publico com um grande numéro 
de conterrâneos que nào se cansou de dar salvas de 

LONDON 
London Portuguese - Premier 
Campeâo de Futebol de Salâo 

A équipa do LP derrotou o Forest United por 3 
golos a 0 no ùltimo jogo do Campeonato de Futebol de 
Salào, sagrando-se assim Campeà em 2002/03. O LP 
conseguiu 13 vitorias e dois empâtes somando 51 
pontos. Em segundo lugar classificou-se o L. Croatia 
com 24 pontos, e em terceiro ficou o L. Benfica corn 
23 pontos. O LP consegue assim a proeza de vencer 
seis campeonatos consécutives, conquistando além do 
mais os tomeios de Futebol de Salào realizados em 
Windsor e Weland. Parabéns ! 

Velhas Guardas 
A équipa polaca do White Eagles venceu o 

Campeonato de Futebol de Salào ao bâter na final o 
London Portuguese por 4-3. Os golos da équipa 
portuguesa foram obtidos pelos irmàos Eric (2) e Tony 
Miranda. O London Portuguese ficou-se pelo segundo 
lugar corn dois pontos a menos que a équipa polaca. 

Saudoso Adeus ao Grande Amigo 
Syl Basacco, ex- jogador do London Marconi, 

faleceu no passade dia 3 de Abril, vitima de um ataque 
cardiaco. Corn 49 anos de idade, era proprietârio dos 
restaurantes “La Casa” e “Black Trumpet” em London. 

Foi campeào do Ontârio corn o London Marconi 
em 1978, Clube que representou por mais de vinte anos. 
A famflia enlutada apresentamos sentidas condolências 
e até um dia... Descanse em Paz! 

London (Ontario) 

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

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

STBATHBOY 
NEW CANADIAN SENIORS ASSOCIATION 

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

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

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

Charlie Milhomens • (519) 245-9552 

Grosan 
Ff RD LINCOLN 

KPS?» Sales: (519) 876-2730 
Res: (519) 245-7653 

DOS www.groganford.com 
AL FERRJSIRA 

Sales Rep. 

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

palmas ao filho da freguesia que naquela noite viram 
transformado em intérprete da cançào romântica. 
Defmitivamente foi maisvalia da festa a sua presença 
entre nos que, sem dévida, hâ-de conhecer muitas outras 
futuras ediçôes. Actuou também esporâdicamente o 
vocalista do conjunto “Além-Mar” Tony Medeiros. 

O publico mostrava-se satisfeito corn a qualidade 
do espectâculo apresentado pela Direcçào da Banda 
numa sala praticamente cheia, o quai é mais do que 
muitos festeiros diplomados podem dizer nesta altura 
em que a comunidade começa a ser bombardeada corn 
funçôes quase todos os fins-de-semana. 

A Redacçâo 

HARROW 
CAMÔES PORTUGUESE CLUB OF HARROW 

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

Para banquetes contacte Delfina Pedro (519) 738-2189 

VANCOUVER 
Maria Cândida Dias 
Conselheira Eleita do CCPC 

No dia 30 de Março passado o Circulo Eleitoral de 
Vancouver elegeu D. Cândida por maioria de voto para 
Conselheira do CCP. Para conhecimento gérai queremos 
hoje apresentar alguns dos traços principals da sua 
biografia. Ela propria definiu-se corn estas palavras: 

O meu nome é Maria Cândida Alves (Dias) e emigrei 
para o Canada corn os meus familiar es em 1968. Fiz a 
graduaçâo de estudos secundârios na Columbia 
Britânica, provincia canadiana onde me matriculei na 
Sociedade de Notârios Püblicos e sou diplomada na 
University of British Columbia desde 1993. 

Sou casada e màe de très filhos. A minha filha mais 
velha graduou-se na Universidade e os dois mais novos 
ainda la se encontram a estudar. Entre os meus serviços 
comunitârios posso destacar ter sido Directora- 
Secretâria do Sporting Clube local desde 1997, e sou 
membro da Seniors Foundation, da Irmandade do 
Espirito Santo de Vancouver e delegada do Congresso 
Luso-Canadiano na Columbia Britânica. 

Venho por este meio agradecer a todos os que me 
deram o seu voto de confiança para representar as 
comunidades émigrantes deste Circulo Eleitoral que 
inclui a Columbia Britânica e Alberta. Por este meio 
apresento o meu Muito Obrigada! 

A Lista B, liderada por D. Cândida Dias obteve 373 
votos nas eleiçôes para o CCPC. A Conselheira eleita a 
nossa Redacçâo apresenta votos de sucesso no 
desempenho de suas funçôes. 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

BRAiWPTON 
William Correia Reeleito 

O Sporting Clube Ideal realizou 
uma reuniào extraordinâria para eleger 
novos Corpos Gerentes para 2003/04, 
na sua sede 75 da Rosedale Ave. No 
acto a Assembleia reelegeu William 
Correia como Présidente para um novo 
mandate. Ele tomou posse oficialmente 
no dia 19 de Março junto com a nova 
Direccçâo. Eis a lista dos corpos gerentes: 
Assembleia Gérai: 
Présidente: Manuel Coelho, 
Vice- Présidente: Luis Pacheco. 
Conselho Fiscal: 
Présidente: Antonio Cardadeiro, 
Vice-Presidente: Bruce Correia 
Direcçào Executiva: 

Présidente: 
Vice-Presidente: 

1° Tesoureiro: 
1° Tesoureiro: 

' Secretârio: 
' Secretârio: 

rVogal: 
2° Vogal: 

Escrito por: 

Joôo G. Silva 

F 
2" 

William Correia 
José Marques 
José Correia 
Norberto Alves 
Steve da Silva 
Mark Botelho 
Jaime Alves 
Carlos Bettencourt 

Os Alegres Apresenta Comédia 
No salào da igreja de N“ S“ de Fâtima (101 Malta 

Ave. Brampton) e no dia 3 de Maio o grupo “Os 
Alegres” leva a efeito a representaçâo duma comédia, 
e um serào de variedades. Corn entradas a $ 10/pessoa, 
pode-se marcar jâ a réserva. Contactem Helena 
Abrantes, Tel. (905) 450-1533. 

Jantar e Serâo Dançante 
Para ajuda das obras da igreja de N“ S“ dos 

Remédios da Bretanha tem lugar do dia 17 de Maio 
no salâo paroquial da igreja de N“ S® de Fâtima âs 
7:00 pm. O serâo dançante corn S6 Alegria DJ. 

Entrada $20/adultos, $15.00/crianças. Para 
marcaçâo de bilhetes contactem: Antonio Sousa, Tel 
(905) 846-1022. 

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 



16 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Março / Abril 2003 

www.stpeter.net 

SX PETER'S 

806 Victoria Street, 
London, Ontario 

N5Y 4E1 
(519) 451-9120 

CEMETERY 

CAPELA MAUSOLEU da SAGRADA FAMILIA 

chanta ^ d^icoa al L^omunU (2omiiniclacls:6. 

ziuÿ a^iai 
^^Servindo a comunidade de fé e cuidando dos que partiram, 

enquanto aguardamos a ressurreiçâo dos mortos! 

Caring for the living & faithfully departed as we await 
Todd Grigg the resurrection of the dead! 

c:^aj2j2U Sa^i£X to t^ ^J^o%tu^uei£, dommuniiLs-i- 

Todd Grigg & Funcionarios enviam a toda a comunidade 

portuguesa votos de uma Pascoa Feliz 

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

41 HART CRESCENT, LONDON, ON N6E 3A3 

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

Specializing in Fine Carpentry: 

FIREPLACE MANTELS • WALL UNITS 
RAILINGS • CROWN MOULDING 

WINDOWS & DOOR TRIM 
HARDWOOD FLOORS, etc. 

We are presently hiring 
EXPERIENCED CARPENTERS 
to work on Trim Instaliation 
Contact us by Telephone or Fax us your resume. 


