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GEWTE 

Artur Monteîro de Magalhâes, 
novo Cônsul-Geral de Portugal 

Nascido em 1952, em 
Cambres, Lamego, o novo 
Cônsul-Geral em Toronto e 
Manitoba é casado e pai de 
dois filhos adultos. 
Licenciado em Direito pela 
Univ. de Lisboa, tem também 
O curso de Formaçâo 
Diplomâtica pelo Institute Su- 
perior de Ciências Sociais e 
Polfticas, curso de Formaçâo 

para Diplomatas da Comunidade Europeia, Advogado, 
e ex-Técnico Superior da Secretaria-Geral de Obras 
Pûblicas e Transportes e représentante do mesmo 
Ministério na Comissâo Inter-Ministerial para o 
Emprego. 

Admitido na Carreira Diplomâtica por concurso 
aberto em 1986, foi Adido de Embaixada em 1987, 
Secretârio de Embaixada em 1990, e Cônsul em 
Versalhes em 1991, e Secretârio de Embaixada em 
Bissau, onde passou a Primeiro Secretârio em 1998. 
Trabalhou na Secretaria de Estado desde Junho de 1999 
até ser nomeado Cônsul-Geral de Toronto em 25 de 
Agosto do corrente. 

Consulado-Geral de Portugal em Toronto 

Domingos Mondos, Novo Juiz da 
Cidadania om London 

Natural de Guimarâes e casado 
corn D. Maria G. Mendes, 
Advogada, tem sido incansâvel no 
serViço à sua comunidade. Fundador 
do Clube Português local, e duas 
vezes candidate a vereador da 
Câmara Municipal, sem obter o 
numéro necessârio de votos, 
Domingos Mendes, entusiasta do 
Partido Liberal, foi desde o começo, 
Présidente da corporaçâo P.A.M. Gardens, Non-Profit 
Housing, que desde 1981 tem edificado, corn o apoio 
do Governo, e administrado varies complexes 
residenciais para gentes corn renta subsidiada e nâo 
sô. Hâ dias recebemos a noticia de que fora nomeado 
Juiz da Cidadania, uma posiçâo de prestigio que coroa 
os seus trabalhos em prol do povo canadiano. Parabéns 
Domingos! A sua nomeaçâo honra a todos os 
émigrantes portugueses. 

A. Seara, London (Ontârio) 

Domingos Mendes 

Ao Povo Português da Diocese de London 
Os portugueses sâo parte fundamental da Igreja na 

Diocese de London. Somos um grande povo que 
contribui corn entusiasmo, energia e fé para a igreja 
local, prestando cor a este mosaico humano formado 
por fiéis vindos doutras partes do mundo. As nossas 
devoçôes, tradiçôes, e festas religiosas sâo uma parte 
intégrante da vida da Igreja, do seu culto e do seu 
dinamismo. A imagem da igreja local nâo séria tâo 
compléta sem a presença dos portugueses. O ponto 
central é que continuemos a partilhar corn espirito 
cristâo nas nossas comunidades de fé. 

O nosso Bispo, Ronald Peter Fabro, reconhece a 
importância do povo português na diocese, e deseja 
servir, apoiar e encorajar os fiéis a celebrar a sua fé, 
respeitando as raizes, tradiçôes, lingua, e cultura do 
nosso grupo. O Papa Joâo Paulo II diz-nos que uma 
evangelizaçâo eficiente deve ser feita sempre dentro 

Pe. Nelson Cabrai 

do contexto cultural e linguistico. 
Noutras palavras, o Povo de Deus, 
sempre que possivel deve celebrar 
a sua fé na lingua e cultura que 
possa compreender. 

Corn esta convicçâo, no dia 2 
de Setembro do corrente, logo no 
inicio do ano lectivo e pastoral, os 
padres de lingua portuguesa 
reuniram-se no Centro Diocesano corn o Pe. Brian 
Klooster, Director do Presbitério e das Vocaçôes, que 
representava no acto o Senhor Bispo. Foi abordada a 
questâo de como servir o povo Português na Diocese, 
dada a realidade de que somos apenas 5 padres que 
falam português a servir uma grande populaçâo de fiéis 
espalhada por varias cidades, vilas e aldeias no S.O. 
do Ontârio, na Diocese de London. 

(continua na pagina 7) 

COIMGRESSO NACIONAL LUSO-CANADIANO 
Eleî0es para Direclores e Delegados Regionais no Canada 

Corn dez anos de vida, o Congresso Nacional Luso- 
Canadiano, fundado por cerca de 3 centenas de 
compatriotas em Março de 1993 na Convençâo de 
Otava, vai este ano realizar eleiçôes para Directores e 
Delegados regionais em todo o Canada. 

Na reuniâo do Executivo no 4 de Junho de 2003, 
ficou estabelecida a data de entrega de nomeaçôes a 
candidates que representarâo uma area comunitâria. O 
registo de nomeaçâo de candidatturas hâ-de ser feito 
desde o dia 13 de Setembro do corrente até às 24H00 
do dia 30 de Setembro de 2003 e qualquer luso- 
canadiano maior de 18 anos pode candidatar-se. 

Os luso-canadianos entre 18 e 25 anos de idade 
podem, se quiserem, candidatar-se para representar os 
jovens da sua area. 

Qualquer regiâo ou associaçâo comunitâria corn 
25 ou mais sôcios luso-canadianos poderâ eleger um 
delegado adulte e um delegado jovem que représenté a 
juventude da comunidade. 

Se apenas houver um candidate para uma regiâo 
de 25 ou mais luso-canadianos, tal pessoa sera eleita 
por aclamaçâo no dia das eleiçôes. A data para as 
eleiçôes sô vai ser divulgada apôs o ultimo dia de 
recepçâo das nomeaçôes. 

A comissâo eleitoral informa que vai esclarecer 
qualquer dûvida, usando os meios de comunicaçâo mais 
apropriados para tal efeito. 

Sâo atributos do Congresso Luso-Canadiano: 
1- Ser conhecido e reconhecido pela sua comunidade e 
pela comunidade em gérai. 
2- Estar interessado em resolver os problemas que 
afectam a comunidade. 

3- Ser conhecido e contactar as entidades politicas e 
govemamentais. 
4- Envolver-se corn outros Congressos em assuntos de 
natureza politica, educational, social, ou de bem-estar 
publico a nivel nacional, provincial e local. 
5- Ter aceitaçâo e reconhecimento para questôes 
profissionais. 

Se estiver interessado em participar nestas 
actividades do Congresso, informe-nos ou consulte-nos 
para enviar-lhe por correio ou E-mail a proposta de 
candidatura e qualquer outra informaçâo que julgar 
necessâria. 

Antonio F. Ribeiro (Director por Toronto) 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 

www.congresso.ca Email: congress@bellnet.ca 

Visita Oficial 

da Dr” Aizira 

Serpa Silva 

(DRC - Afores) 

a London 

(veja na pâgina 5) 
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Excertos de discursos na 58.” 
Assembleio Gérai do ONU 
Kofi Annan 

A ONU esta a viver um momento nâo menos 
decisive do que o da sua fundaçâo, em 1945, e a 
conduta unilateral da coligaçâo constitui o maior 
desafio aos principios sobre os quais foi garantida a 
paz e a estabilidade nos ûltimos 58 anos. Ele frisou 
que o terrorisme nâo é sô um problema dos parses ricos 
e que as armas de destruiçâo maciça ameaçam nâo 
somente o Ocidente ou o hemisfério norte. Onde nos 
discordâmes, ao que parece, é na forma como 
respondemos a essas ameaças. 
George W. Bush 

Na defesa da aeçâo no Afeganistâo e no Iraque 
sublinhou a sua visâo das fracturas no mundo. Os 
acontecimentos dos ûltimos dois anos puseram-nos 
frente a mais clara divisâo entre os que procuram a 
ordem, e os que espalham o caos; entre os que 
promovem mudanças pacificas, e os que adoptam 
métodos de gangsters; entre os que honram os direitos 
do homem e os que deliberadamente roubam vidas de 
homens e mulheres e crianças sem piedade nem 
vergonha. Reconheceu que alguns dos pai'ses soberanos 
nesta assembleia discordam. 
Jacques Chirac 

Provou que a opiniâo de Bush nâo é partilhada 
por Paris, que defende uma aceleraçâo do processo, 
segundo um calendârio realista, sob a égide da ONU, 
que deve dar o mandate a uma força multinacional, 
comandada naturalmente pelo maior contribuinte em 
tropas (os EUA), e frisou que nâo hâ altemativa para 
as Naçôes Unidas. 

Também expressou que a ONU précisa de uma 
profunda reforma para tomar-se mais légitima e eficaz, 
e sugeriu que o Conselho de Segurança fosse aberto à 
Alemanha, ao Japâo e aos grandes paises do Sul, 
proposta que vai ao encontre do pensamento de Kofi 
Annan. 
Lula da Silva 

Apontando para as desigualdades no mundo, ele 
deu uma visâo do seu programa “Fome Zero” como 
modelo a ser adoptado à escala mundial. 

Iraquianos até jà querem de 
volta 0 Saddam 

Um numéro entre 250 até 1000 manifestantes 
desfilou pelas ruas de Fallujah para exigir o regresso 
ao poder de Saddam Hussein. Esta manifestaçâo é, no 
mmimo, insolita e manifesta como as coisas estâo 
incontrolâveis no Iraque. O local escolhido foi junto 
ao mercadocentral de Fallujah (60 quilômetros Oeste 
de Bagdad), e os manifestantes gritavam palavras a 
favor do ex-ditador e slogans como Vergonha aos 
traidores da naçào ârabe ouNâo abandonaremos nem 
o Iraque, nem Saddam eram repetidos a cada momento. 

No centre de Fallujah foram degoladas ovelhas, 
actuou uma orquestra e foram disparados tiros para o 
ar em sinal de celebraçâo. O dia escolhido foi o do 
regresso das forças norte-americanas a Fallujah, dez 
dias depois de o fogo amigo das forças de ocupaçâo 
terem abatido uma dezena de membres das forças de 
segurança iraquianas. 

ONU corn papel central na luta ao 
terrorismo 

Portugal entende que “deverâ caber à ONU um papel 
central na articulaçâo da estratégia global de combate ao 
terrorismo”, afirmou Durâo Barroso no seu discurso 
perante a Assembleia Gérai da ONU, o quai foi dedicado 
à sua visâo da reforma da ONU. 

Portugal, como membre da ONU, participa no debate 
com um objective de reconhecer, como o faz Kofi Annan, 
que a ONU é indispensâvel, e sustentar a necessidade de 
examinar as prâticas e instrumentos de aeçâo. Imobilismo 
nâo é uma opçâo que a ONU deva contemplar. 

Barroso foi dure no exame que fez das estruturas da 
ONU: Parece-nos évidente que a composiçào e o processo 
de decisâo do Conselho de Segurança se encontram 
obsoletos. Mas algo terâ também de mudar na propria 
Assembleia, que se entrega a cada ano a um exerewio de 
aprovaçâo automâtica de centenas de resoluçôes, em vez 
de aprovar aquelas mais estritamente necessârias. 

O primeiro-ministro referiu-se também a aeçâo do 
Conselho Economico e Social, afirmando que o mâximo 
que se pode dizer é que nâo é perceptîvel o impacto 
extemo da sua aeçâo, e criticou ainda o Conselho de Tutela 
daONU 

Para ilustrar o papel que cabe à ONU no mundo actual, 
referiu-se a Timor-Leste e, se queremos que Timor se 
revele uma verdadeira ‘historia de sucesso’ para a ONU, 
devemos dar tempo ao povo timorense para consolidar as 
suas instituiçôes. 

Referiu-se também à Guiné-Bissau dizendo que o pais 
requer novamente a nossa atençâo. AçMI esta um pais que, 
nâo tendo mergulhado numa espiral de destruiçâo idêntica 
à que experimentaram outros Estados da area, continua 
a lutar para se recompor. Hâ que ajudâ-lo, nâo ignorâ- 
lo. Nele vive um povo que pode, deve e merece serajudado. 

A luta é hoje entre os que procuram a ordem e os que 
defendem o caos». 

Manuel Ricardo Ferreira/ Diârio de Noti'cias 
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INTERWACIOMAL 
Doenfa do Papa - Médico critica 
terapêutica 

Sâo muitas as teorias sobre as terapêuticas que 
deviam ser seguidas pelo Santo Padre para a doença de 
Parkinson. Uma das vozes discordantes é a de Gianni 
Pezzoli, director do Centro de Parkinson de Milâo que, 
mais uma vez, considerou que o recente agravar das 
condiçôes fisicas do Papa are causado por ele nâo estar 
a tomar o medicamento Levodopa, o mais eficaz contra 
os sintomas de Parkinson. 

Em entrevista ao semanârio Wprost, Pezzoli, disse 
que o Papa tem um estado de saûde normal para os 
sens 83 anos, sendo um doente que sofre de Parkinson 
hâ 15 anos. Mas referiu que se a evoluçâo da doença 
esta a ter tantos efeitos negatives nas suas capacidades 
intelectuais é porque o Papa nâo esta a tomar corn 
continuidade a medicaçâo. «Quando no inicio da 
doença o Papa nâo conseguia terminar de 1er um 
discurso, era porque nâo estava a tomar o fârmaco 
correcto. No dia seguinte, jâ sob o efeito da medicaçâo 
os movimentos do Santo Padre e o seu rosto eram 
outros», declarou Pezzoli. 

Proibidas as palmas nas missas 
As “senhoras aeôlitas”, até agora présentes nas 

missas catolicas, vâo ser proibidas pelo Vaticano, numa 
decisâo que impede também os fieis de bâter palmas 
durante os ojïcios religiosos. 

Sâo as decisôes numa lista de 37 proibiçôes que vai 
ser publicada até ao final do ano, e que encoraja os fiéis a 
denunciarem abuses. Algumas proibiçôes durante as 
cerimônias religiosas sâo surpreendentes, nomeadamente 
a interdiçâo de senhoras ajudarem na missa, a de serem 
lidos outros textes, que nâo os da Biblia, e ainda, a de os 
fiéis baterem palmas durante os ofîcios. 

Pretende-se ainda proibir as compenetraçôes corn fiéis 
doutros cultes, a menos que contem corn a anuência da 
autoridade eclesiâstica 

A lista de proibiçôes, que tinha sido anunciada na 
Pâscoa de 2002 na enciclica sobre a eucaristia, foi redigida 
por peritos da Congregaçâo para a Doutrina e o Culte, e 
vai ser divulgada no fim do ano, ou no inicio de 2004. 

Todos os catolicos, padres, diâconos ou fieis laicos 
têm o direito de apresentar queixa contra abuses litûrgicos, 
référé o documente, e deverâo “de preferêneia” apresentâ- 
las ao seu bispo, mas podem formulâ-las perante qualquer 
autoridade eclesiâstica, incluindo a Santa Sé. 

AMEPOTAS 
- o senhor pede-me 2000$00 por um par de betas e na 
vitrine diz que sâo sô 1000$00? 
- Perdâo, mas na vitrine estâ sô uma bota! 

Dois malucos consultam seus relôgios e um diz 
que é Meio-dia, e o outre teima que é Meia-noite. Ainda 
discutiam a questâo quando passa o director do Hospital 
e eles indagam: 
- Diga-nos, sr. Douter, é Meio-dia ou Meia-noite? 
O Director com gravidade consulta o relôgio e diz: 
- Sinto muito, o meu relôgio estâ parade! 

Regina T. Calado 
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MINISTÉRIO DOS NEGÔCIOS ESTRANGEIROS 

Secretàrio de Estado preside 
entrega de donatives 

O Gabinete de Informaçâo e Imprensa do Ministério 
dos Négocies Estrangeiros informa que no dia 5 de 
Setembro de 2003, pelas 11:30 horas, o Secretàrio de 
Estado das Comunidades Portuguesas, José de Almeida 
Cesârio, presidiu o acto de entrega de donatives a cinco 
Associaçôes de Beneficência portuguesas por parte da 
American Foundation for Charities of Portugal, /ne. de 
Nova lorque. 

O evento decorreu no Palâcio das Necessidades e 
contou corn a presença da Dr.“ Maria Margarida Pinto 
Ribeiro de Sousa Uva Barroso, esposa de Sua Excelêneia 
O Primeiro-Ministro. 

Na ocasiâo foi feita a entrega de dois cheques da 
American Foundation For Charities of Portugal Inc. e do 
Forum Português da Africa do Sul em nome da Caixa 
Gérai de Depositos para serem depositados no fundo 
“RenascerDas Cinzas”. 

Ana Oliveira Folhas, Lisboa 

Artista fax fotos de multidâo nua 
em Portugal 

o artista americano Spencer Tunick fez a ultima de 
suas polémicas fotografias duma multidâo nua na cidade 
portuguesa de Santa Maria da Feira, dentro do festival de 
teatro na rua Imaginarius. Cerca de trezentas pessoas 
participaram do espectâculo, que se viu cercado por forte 
esquema policial para evitar a afluência de curiosos. 

Até ao ultimo minute manteve-se em segredo a hora 
e O local da sessâo fotogrâfica. O comandante da policia 
do distrito de Aveiro, Antonio Francisco Bagina, disse 
que nâo podia considerar a actividade como um atentado 
ao pudor. 

Mas O sacerdote Eleutério Pais considerou que a obra 
fotogrâfica de Tunick era uma palhaçada que representava 
uma ofensa aos valores morais, jâ que as fotos foram 
feitas a cerca de 50 metros de uma igreja local. O présidente 
da Câmara, o socialista José Pinto da Silva, foi mais longe 
e considerou que constituia um verdadeiro atentado ao 
pudor e que a policia dévia deter todos os participantes. 

Entre os participantes, um empresârio de 38 anos 
levou a sua filha, um bébé de dois anos e disse que o tinha 
feito para que dentro de algumas décadas ela possa dizer 
que O seu pai era louco. Susana, uma desempregada de 28 
anos e escultora de profissào, declarou que este tinha sido 
um nû puro, que nada tem a ver corn o erotismo nem a 
pomografia. 

Santa Maria da Feira, cidade de cerca de dez mil 
habitantes à sombra de um castelo medieval, com este 
tipo de actes, pretende promover eventos de tipo cultural 
de vanguarda e ficar asim à altura de outras areas como 
Woodstock, nos EUA. EFE 

MAXIMAS 
“Para acreditar em Deus é necessârio ter fé, e a fé 
ilumina a nossa inteligêneia, parque ela é um dom de 
Deus ” (Antunes Moreira) 
“O Algarve é o exemplo vivo da especulaçâo turistica. 
Enquanto uns enriquecem, o Algarve afoga-se em betâo 
armada, mas aceita e gaza da situaçâo parque jâ lhe 
chuparam o cérebro” (Manuel Popa) 

NACIONAL 

Presidenciais em Portugal 
As eleiçôes para a presidência da Repûblica 

portuguesa jâ mexem e começam a consolidar-se no 
horizonte politico as figuras mais em evidência na 
corrida a Belém. 

Cavaco Silva, 
ex-primeiro 
ministro do PSD, é, 
corn alguns altos e 
baixos nas sonda- 
gens, a figura mais 
favorecida corn o 
dobro de pontuaçâo 
nas preferêneias do 
eleitorado, sobre o 
outro preferido. 
Pedro Santana   
Lopes, présidente Jorge Sampaio, Présidente da 
da Câmara de Repûblica 
Lisboa. Antonio Guterres subiu ao terceiro posto como 
candidato, tendo ultrapassado Mario Soares que foi 
empurrado para o quarto lugar. 

Os resultados da ûltima sondagem revelam que se 
fosse necessârio recorrer-se a uma segunda volta nas 
eleiçôes presidenciais, os candidatos da direita (Cavaco 
Silva e Santana Lopes) venceriam os dois principais 
candidatos da esquerda (Antonio Guterres e Mârio 
Soares). 

Outros dois nomes que têm surgido na intençâo de 
vote do eleitorado sào Marcelo Rebelo de Sousa, que 
se mantém no quinto lugar, e Freitas do Amaral, em 
sexto. 
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Passagens Pedonais debaixo de logo 
Muita tinta tem corrido desde a recente queda de 

uma passagem pedonal que estava em reparaçôes na 
IC19 e que originou dois feridos graves. Directores 
demitiram-se, foram efectuadas inspecçôes as pontes 
para peoes existentes na ICI9 e, vârios advogados 
tomaram conta da instruçâo de processes contra os 
departamentos govemamentais responsâveis. 

Os partidos politicos da oposiçâo, a posteriori, 
como é habitual, entraram na corrida querendo tirar 
dividendes da situaçâo. Os socialistas passaram a pente 
fine a estrada em questao. Colchoes, restes de pneus, 
railes partidos, animais mortes, lixos de toda a espécie... 
foram encontrado pelos zelosos politicos, além de 
sinalizaçào déficiente e materiais usados em operaçôes 
do Institute de Estradas de Portugal que a esmo ficaram 
abandonados na estrada. 

Junto a Rio de Mouro hâ um caso ûnico em todo o 
IC 19 disse a socialista Edite Estrela, ex-autarca da 
Câmara de Sintra: Nâo hâ uma passagem pedonal 
naquele ponto mas o que nos verijrcâmos é que hâ 
uma abertura na divisôria central do IC19 que 
incentiva os peôes a atravessarem nesta zona. Como 
cases que fazem do IC 19 um verdadeiro perigo o PS 
aponta a falta de alternativas, jâ que foram anulados os 
concursos para o IC 16 - entre Lorel e a CREE - e para 
OIC30 - entre Ranholas e Alcabideche. 

«Prometeram que iam lançar novos concursos: 
primeiro em Janeiro, logo em Abril, depois no Verâo 
e, agora, dizem que é em Outubro. Essas vias sâo 
essenciais, porque sâo uma altemativa ao IC19. 

X Encontro Internacional de Turismo 
Realiza-se de 11 a 14 de Outubro do corrente, no 

Pavilhâo Atlântico em Lisboa este encontro anual de 
agentes de viagens portugueses no estrangeiro e de 
entidades ligadas às actividades do turismo. O apoio 
do Icep Portugal no que respeita à sua promoçâo junte 
das nossas comunidades no estrangeiro e luso- 
descendentes tem sido uma nota positiva este ano. 

Destaca-se a importâneia atribuida pelo Govemo 
ao segmente de mercado em causa, que foi incluido no 
“Piano de Desenvolvimento do Turismo” recém 
aprovado em Conselho de Ministros e anunciado pelo 
Ministro da Economia, que defendeu o seu 
desenvolvimento como prioritârio. 

Para fins de inscriçôes, ou de qualquer outra 
informaçâo sobre o Programa ainda provisôrio do 
encontro podem contactar Ana Lourenço no site do E- 
Mail: mundo.portugues(g>ip.pt 

Nâo deixe de participar para melhor promover e 
divulgar Portugal como destino turistico do futuro. 

Maria do Carmo Nogueira, Delg. do ICEP, Toronto 
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AÇORES / IVIADEIIIA 
Nova atitude em relaçâo aos 
nossos idosos 

O bispo de Angra, D. Antonio 
Braga, desafiou os catolicos das 
ilhas a mudarem de mentalidade e 
de atitude na sua relaçâo com os 
idosos, apostando na valorizaçào 
da dignidade e potencialidades da 
terceira idade. 

Em nota pastoral, a proposito 
das comemoraçôes do Dia 
Mundial do Idoso, celebrado a 1 
de Outubro, o prelado louvou 
iniciativas como as misericordias 

e Caritas na ajuda aos mais velhos, mas admitiu que se 
pode fazer mais e melhor. A velhice é uma etapa da vida 
em que as pessoas ainda têm muito a oferecer à Igreja e 
à sociedade sendo urgente restituir-lhes um papel mais 
activo e interveniente na comunidade. 

Deve-se proporcionar aos idosos uma formaçâo 
continua propria que Ihes permita influenciar as decisoes 
politicas. O anciao vive na disponibilidade de uma 
memoria individual, colectiva e experiência de vida que 
pode ser ûtil aos jovens que na maioria dos casos vâo 
perdendo o sentido da histôria. 

Na medida em que, corn o aumento da vida média, 
cresce a faixa dos anciâos, é sempre mais urgente 
promover a cultura de uma ancianidade acolhida e 
valorizada, nâo marginalizada, insistiu D. Antonio 
Braga, considerando situaçâo ideal que o idoso fique na 
familia, corn a garantia de ajudas sociais eficazes, 
relativamente às necessidades crescentes, que supôem a 
idade ou a doença. 

Correio dos Açores 

Assalto à mao armada na Terceira 
A Policia Judiciâria deteve na ilha Terceira dois 

homens suspeitos do assalto à mâo armada contra um 
prospector bancârio que tinha ocorrido em fmais de 
Fevereiro na ilha. 

Os detidos, corn a idade de de 29 e 31 anos sâo 
naturais e residentes numa freguesia da ilha, sendo-lhes 
apreendida uma pistola de calibre 7.65. 

Présentes a tribunal foi aplicada a um deles a prisâo 
preventiva, como medida de coacçâo. O outro ficou em 
liberdade tendo que se apresentar bissemanalmente no 
posto policial da area de residência. 

IGREJA BAPTISTA 
PORTUGUESA 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 
  DOMINGOS: 

' ^ÊÊÊ^ 09H45 - Culto de Louvor 
j^^***» - English Sunday School 
Higv^Qj|jk 11H15-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 coragao) 

ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo 

HA ANOS QUE... 
Hâ 500 anos, o grande matematico português, Pedro 
Nunes, inventou o nonio, um sistema de escalas 
graduadas que serve para calcular com precisao as 
fracçôes duma divisao. Também na mesma altura em 
Lisboa foi encenado o primeiro auto vicentino. 
O comboio a vapor na linha de Sintra foi inaugurado 
em Abril de 1887 e servia para uso comercial no trajecto 
Alcântara-Sinta, e o ramal de Cacém. 

Federaçâo Agricola quer mais apoios 
O présidente da Federaçâo Agricola dos Açores, 

Jorge Rita, reclamou mais apoios para os produtores de 
came de vaca do arquipélago, como compensaçâo pelas 
restriçôes na produçâo de leite. 

Ele reivindicou a atribuiçâo minima à regiâo de 20% 
dos noventa mil direitos de apoio para as vacas aleitantes 
disponiveis para todo o pals, e sustentou que os apoios 
eram fundamentais para a manutençâo dos rendimentos 
dos agricultores do arquipélago, e também para permitir 
a extinçâo de exploraçôes junto às lagoas da ilha de Sâo 
Miguel e reconvertê-las para a produçâo de came. 

Dadas as dificuldades de crescimento da quota para 
a produçâo de leite, entâo uma das saîdas é reconverter 
os produtores de leite em produtores de came, sendo 
por isso importante garantir mais direitos às vacas 
aleitantes. 

Os produtores de vacas aleitantes - animais corn 
aptidâo para a produçâo de came e que alimentam 
bezerros até aos nove meses - recebem um apoio de 300 
euros anuais por cada animal. 

Jorge Rita defendeu também a regionalizaçâo do 
IFADAP e do INGA, dado o atraso no tratamento dos 
processos dos agricultores açorianos. Revelou que a FAA 
vai reunir-se corn todas as associaçôes agrlcolas do 
arquipélago para estabelecer os critérios que vâo orientar 
a redistribuiçào da réserva da quota leiteira nacional. 

Sobre a redistribuiçào nacional da réserva da quota 
leiteira, Ricardo Rodrigues disse que “sâo précisas pelo 
menos 1.500 toneladas para cobrir, na campanha em 
curso, as necessidades dos agricultores multados na 
ultima campanha por excesso de produçâo”. 

Na reuniâo ficou ainda decidida a realizaçâo do 
Congresso Regional da Agricultura, previsto para os dias 
7 e 8 de Novembre na ilha do Faial, e promover a 
realizaçâo do Congresso da Came dos Açores, em Abril 
do proximo ano, na ilha do Pico. 

Açoriano Oriental 

SABIA QUE... 
- Os egipcios acreditavam na vida para além da morte 
e sepultavam os mortes corn produtos da terra pois 
pensavam que eles se alimentavam na nova vida para 
além do tumulo? 
- Na superficie da terra, 97,5 % da âgua é salgada e 
apenas 2,5% é doce e portante sô temos acesso a 1% 
de àgua doce que é précisa para a sobrevivência de 
cada um, âgua que devemos poupar o mais possivel? 
- Vladimir Ulich Ulianov, dirigente socialista russe 
conhecido como Lenine, nasceu em Abril de 1870? 
- A escrita nasceu na Mesopotâmia, area do Oriente 

Médio onde hoje se misturam arabes, turcomanos, 
curdos, muçulmanos (sunitas e xiitas), e cristâos 
(caldeus, assirios, latinos e armênios)? 
- O Brasil, a sétima economia mundial, tem Centres a 
nivel da Medicina, da Agricultura, e da Indûstria 
Espacial que em nada sâo inferiores aos dos EUA e 
tem riquezas petroliferas capazes de o tomar em dois 
anos auto-sufiente? 
- Existe em Montijo um Monumento ao Milénio em 
aço inoxidâvel e mârmore representando uma flor a 
desabrochar na carcaça de um navio que esta a ser 
construido? 
- Uma igreja edificada em 1795 na freguesia de Sâo 
Giâo, na Serra do Açor, é chamada hoje a Catedral das 
Beiras? 
- A Barragem de Alqueva tem uma altura de aproximada 
de 37 andares (96 metros) e é a de maior capacidade 
no pais, garantindo âgua para très anos consecutives 
de seca na ârea limitrofe? 
- A lindissima Ilha da Madeira foi descoberta por 
Cristâo Vaz nos anos de 1430s? 
- Em 2002 passaram pelo Santuârio de Fâtima mais de 
7 milhôes de peregrines? 
- A ONU nâo é um govemo mundial nem pode criar 
leis, mas ajuda a resolver conflitos intemacionais e 
defende abertamente os Direitos Humanos? 
- O tribunal Intemacional da ONU é em Haia, cidade 
da Holanda, mas sens orgâos fundamentais como a 
Assembleia Gérai e o Conselho de Segurança estâo 
localizados no edificio da ONU em Nova lorque? 
- Elizabeth Taylor nasceu em Londres em 1932 e aos 
10 anos era uma menina prodigio no cinema? 
- O escritor americano, John Steinbeck nasceu na 
California em 1902 e recebeu o Prémio Nobel de 
Literatura em 1962? 

Ciclo de Cultura Açoriana fecha 
corn crîticas à falta de apoio 

A Organizaçâo do 17° Ciclo de Cultura Açoriana 
encerrou corn criticas às entidades açorianas pela falta 
de apoios à iniciativa, que decorreu no mès de Setembro 
em Toronto. 

A despeito da credibilidade que os Ciclos de Cultura 
Açoriana granjearam no decorrer dos anos, continuamos 
a nâo ter o apoio necessârio e a que nos julgamos corn 
direito, referiu Oliveira Neto, um dos organizadores. 
Deixando palavras de agradecimento aos que apoiaram 
a iniciativa e nela participaram, o mesmo sublinhou que 
para algumas autoridades dos Açores hâ filhos e 
enteados. 

Realizando um sério trabalho de divulgaçâo dos 
Açores, os Ciclos têm-se debruçado sobre sectores da 
actividade literâria e histôrica, sendo inteiramente 
dedicados à comunidade. Cada ano a organizaçâo do 
evento vê-se obrigada a andar de mâo estendida, de 
empresa em empresa, de instituiçâo em instituiçâo, a 
solicitar uma verba para pagar a despesa. 

Uma exposiçâo fotogrâfica sobre o concelho e a 
exibiçâo de um video realizado por Laura Lobâo para a 
RTPAçores, abriram a palestra de Antonio P. Rebelo 
Costa, présidente da Câmara Municipal da Ribeira 
Grande, sobre o future daquele concelho. Os filhos da 
Ribeira Grande, declarou, mesmo os que emigraram, 
continuam a fazer parte intégrante do future do concelho 
atendendo a que a saudade faz desses milagres. 

Alzira Serpa Silva, da Direcçâo Regional das 
Comunidades, presidiu à sessâo de encerramento do 
Ciclo e fez uma resenha das diferentes actividades da 
sua direcçâo regional, esquematizando alguns dos 
trabalhos realizados. 

“Identidade e Integraçâo dos Açorianos no Mundo”, 
tema do debate seguinte, permitiu falar no “flagelo dos 
deportados”, especialmente dos Estados Unidos e do 
Canadâ. Todos nos temos de vergue estes seres humanos 
necessitam de apoio, sobretudo para a inserçâo num 
mundo que lhes é de uma forma gérai desconhecido e 
até adverso, sublinhou Alzira Serpa Silva. 

Lusa/Açoriano Oriental 

- Mariza, nova descoberta no mundo fadista, corn a 
sua voz e apresentaçâo flsica tem garantido o êxito a 
escala mundial pois corn ela nasceu uma réplica da 
Amâlia? 
- O sector do transporte aéreo mundial perdeu cerca de 
11 milhôes de euros no ano 2002? 
- Em 1869 nasceu em Lisboa o célébré Gage Coutinho, 
que corn Sacadura Cabrai iria a fazer a primeira 
travessia aérea do Atlântico Sul? 
- Em 1979 um exército chinés corn tanques, aviôes de 
combate e artilhariapesada invadiram o Vietnam onde, 
apesar de ser tâo numeroso, foi derrotado? 
- A partir do dia 24 de Fevereiro de 1582 e por mandata 
do Papa Gregorio XIII passou-se a contar os dias, meses 
e anos seguindo um novo método que ainda hoje é usado 
em todas as naçôes e se chama o Calendârio 
Gregoriano? 
- O dia 24 de Fevereiro de 1917, a Revoluçâo de 
Outubro na Russia, onde foram massacradas pessoas 
civis pela Guarda Imperial, marcou o nascimento do 
regime comunista? 
- Fazia parte da tradiçâo minhota e alentejana a 
namorada oferecer ao seu amor um lenço de mâo, a 
quai deles mais bonito e bordado corn primor, que ela 
entregava no Dia de Sâo Valentim? 
- Os Chineses conheciam o mel de cana milhares de 
anos antes de nascer Jesus Cristo e foi graças a um 
almirante do exército de Alexandre o Grande que o 
Ocidente descobriu a cana de açûcar em 325 a.C.? 
- Os ârabes levaram a cana de açûcar a Espanha, 
primeiro pals europeu que cultivou esta planta? 
- O edificio do Gabinete Português de Leitura no Rio 
de Janeiro foi inaugurado em Dezembro de 1888? 
- Bob Hope morreu semanas depois de completar os 
100 anos de uma vida dedicada ao humorismo e que s6 
em anedotas a ele atribuldas contam-se mais de meio 
milhâo, catalogadas, arquivadas na Biblioteca do 
Congresso de Washington? 
- Uma couve galega corn 4 metros de altura e 60 cms 
de largura criou-se num quintal de Lisboa? 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 
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Visita Ofîcial de D. Alzira S. Silva ao S.O. do Ontario 
Dentro do apertado programa da visita que fez a 

Toronto, a Directora Regional das Comunidades 
dedicou um dia para se deslocar ao Sudoeste do Ontario 
e ter um encontro com représentantes das areas de 
Leamington, Strathroy, Chatham, e London, cujos 
empresarios e lideres reuniram-se no Salao da Igreja 
da Santa Cruz para um Convivio e Almoço, servido 
pelo Catering do Restaurante Nova Lisboa. 

O acto teve lugar apos um encontro da dignitâria 
açoriana com a Présidente da Câmara, Anne Marie 
DeCicco nos Paços do Concelho, onde entregaram 
lembranças dos sens respectivos governos. 

A Mesa de Honra durante o Almoço 

Em Toronto D. Alzira acompanhou o II Encontro 
de Organizaçôes de Serviço Social, além do 
encerramento da Semana Cultural Açoriana, que foi 
organizada por Oliveira Neto de Mississauga. E por 
isso a visita ao S.O. do Ontario foi mais apreciada por 
todos nos, por ocorrer dentro de um programa tâo 
intenso. 

Os organizadores enviaram cartas de convite a 200 
empresarios e Hderes de Associaçôes, Clubes e 
Irmandades da area. Considerando que a reuniào fora 
agendada para o 25 de Setembro, uma Quinta-feira, às 
12H30, a resposta foi optima 

Destaque para a Associaçâo 60++ que corn uma 
das suas orientadoras, D. Fernanda Correia, marcou 
presença corn quinze dos nosssos idosos para quem 
foram dedicadas todas as atençôes daquele encontro. 
Naturalmente que houve muitas pessoas que embora 
desejassem estar présentes, nâo o puderam fazer por 
compromissos prévios. Das entidades representadas 
pelos seus executivos temos os Clubes Portugueses de 

A comissâo organizadora na entrega de lembranças 
a D. Alzira 

Leamington e Chatham, com os seus présidentes 
Norberto Fortuna e Antonio Trigo, a Lira do Espirito 
Santo, com Mike DeMelo, a Escola Portuguesa corn a 
Directora, Ana Paula Fernandes e a Prof.® Odllia 

LONDON 
PORTUGUESE BAKERY 

TEL: (519) 679-3468 

OPEN 6 DAYS A WEEK Specializing in Fine Bread 

Tue - Fri: 6:00 a m. - 6:00 p.m. Fresh Bread Daily 
Sat & Sun: 6:00 a m. - 3:00 p.m. Pastries & Cakes 

Monday: Closed for all Occasions 

JOE & FILOMENA MEDEIROS, Proprietarios 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

New CasaAbriC 
RESTAURANT 

Januârio Barros & 
Cesario Bras 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 
Fully Licensed • Live Entertainment 

Catering 
Weddings, Baptisms, Banguets, 
Communions and other events 

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

Gouveia, Coroa de Sào Joâo, com 
o seu Mordomo Horacio da Costa, 
a Fundaçâo Girassol com Maria 
Simas, etc. Outras entidades, 
porém, tiveram a gentileza de 
enviar représentantes oficiais, 
como os Clubes de London 
(Eugénio Luz, Secretario) e o de 
Strathroy (Valdemar Oliveira, 
Executivo), Programa de Radio 
“Voz da Amizade” (Jûlio & Ilda 
Saraiva), etc. 

Na Mesa de Honra, além da 
ilustre convidada, sentou-se o grupo 
dos organizadores, Pe Lucio Couto, 
Tony & Rosa Costa, José Manuel 
& Normanda Medeiros, com Jack 
Sousa, da firma de advogados 
Brown, Beattie, O’Donovan, 
Domingos Mendes, Juiz da 
Cidadania, e sua mulher, Maria 
Mendes, Advogada. Reuniram-se assim à volta de 80 
pessoas que, apos o suculento almoço, participaram 
num Forum no qual foram apontados à dignitâria da 

ly. u, r trnunuu \^urn:iu vum um grupu ue sennurus 

da Associaçâo 60++ 

Direcçào Regional das Comunidades os pontos de 
interesse nos quais eles consideravam poder existir uma 
relaçâo mais intensa entre o Govemo Regional dos 
Açores e a diaspora: A Terceira Idade, a Cultura e o 
Ensino da Lingua, uma Biblioteca Portuguesa que 
reunisse o espôlio das bibliotecas do Clube, Escola, 
LUSO Centre, etc. num lugar onde os livros estivessem 
ao serviço do publico, sem estarem fechados a chave. 
Estes e outros assuntos importantes foram debatidos 
por varias pessoas. 

A Dr® Alzira fez uso da palavra agradecendo a 
hospitalidade e a forte presença de tantas pessoas que 
deixando seus afazeres cotidianos, participaram no 
convivio. Insistiu que a Direcçào Regional das 
Comunidades esta pronta para ajudar em programas 

Assinando no Livro de Honra nos Paços do Concelho, Anne Marie De Cicco 
e D. Alzira corn os organizadores da visita 

de tipo cultural e social. Curiosamente, perguntou se 
havia algum idoso que tocasse a viola da terra, pois a 
DRC estava pronta a enviar um destes instrumentes. E 

certamente ela iria mandar-nos livros 
portugueses e também bilingues de autores 
açorianos para a futura biblioteca 
comunitâria, empresa que vai requerer um 
esforço por parte de todos para se tomar 
realidade. Seguiu-se logo um amigâvel 
encontro em que cada quai falou 
directamente corn D. Alzira, identificando 
algum problema pessoal e intercambiando 
cartôes de visita. 

Na nossa ôptica, a visita foi positiva e 
notava-se entre os convidados grande 
satisfaçào por marcar presença. A comida 
mereceu louvores entusiastas pelo bom 
condimento e sabor nas cames, aves e peixe. 
Uma palavra de apreço se impôe seja 
dirigida às pessoas encarregadas do serviço 
de sala, ao grupo de senhoras da Paroquia e 
ao Sr. Luis Silva que prepararam corn tanto 
primor a sala para o evento. Deixemos agora 

falar a reportagem forogrâfica. 

A. Seara 
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ALZIRA MARIA SERRA SILVA 

Colônia Alemâ. Apartado 96 

9901 014HORTA(FAIAL) 

AÇORES 

Tel. 292 208100 

Fax. 292 391854 

alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

;VOCÊ PODE TER PIEDADE DESTA CRIANÇA... 
MAS PIEDADE NÂO LHE VAI MATAR A FOME 
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O Nâo posso patrocinar uma criança, mas aqui esta a minha doaçâo 
de $ para ajudar. 

para a 
inteira. 

NOME 

DIRECÇAO 

CIDADE 

CÔDIGO POSTAL 

PROVINCIA 

J L_ 
TEL. 

O Envio um cheque de $ . 

OS o m 
NOMERO dOTAmO” TERMINA 

ASSINATURA 

WORLD IVISION 
CANADA 

World Vision Canada é 
uma or^anizaçâo human- 
itéria crîstâ, providencian- 

do e assistindo corn 
desenvolvimento por 
mais de 45 anos e em 

mais de 100 pafs. 

Por favor faça o cheque para 1726876 
Worid Vision Canada 6630 Turner Valley Rd., Mississauga, ON L5N 2S4 

l^untos ... construindo um mundo melhor para as crianças do futuro ^ 
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COISAS E ■■■LOISAS 
A Lingua 
Nunca é demais falar na preservaçào e na correcçâo da 
nossa Imgua. Cabe aos pais e avos falarem hoje para as 
crianças na lingua portuguesa porque, além de ser a ûnica 
maneira de prolongar a continuidade da nossa lingua, é 
um bem para a prôpria criança que ao falar uma outra 
lingua fica mais rica culturalmente. Além de que é 
facflimo a uma criança na tenra idade assimilar o uso de 
uma outra lingua, pois nessa idade a criança toma 
conhecimento de milhares de coisas que vai usar pela 
vida fora. E no mundo da emigraçâo portuguesa que se 
nota mais a falta de interesse em propagar a cultura dos 
nossos pais através do ensino da lingua portuguesa aos 
filhos e netos. Judeus, gregos, japoneses, Chineses de 
todas as idades, mal ou melhor, falam a lingua dos pais. 
Nisto nos somos a excepçâo da Regra Gérai. 

Estrangeirismos 
Faz bem o Govemo francês que hâ uns tempos évita o 
uso de palavras nào francesas nos livros ou na vida 
corrente. Assim, a palavra E-mail, cem por cento inglesa, 
foi subsituida por correio electrônico. Isto mesmo 
deveria ser feito noutros paises, começando por nos... 
AGORA! 

Alqueva 
O maior lago artificial da Europa, corn 250 Kms 
quadrados de area jâ esta concluido. Corn uma cota 152 
de enchimento mâximo, o empreendimento de mûltiplos 
fins, vai custar até ao ano 2025 um total de 1.800 milhôes 
de euros (300 milhôes de contos). 

Espaça 
Em Agosto de 1970, hâ 33 anos, a nave espacial Apolo- 
15 voltou à Terra depois de ter passado vârios dias a 
tentar analisar o solo da Lua. 

Calor 
Neste Verào, o calor atingiu temperaturas tào altas que 
quebraram-se todos os recordes. Na Inglaterra o 
termometro atingiu os 37,9“ graus centigrados, coisa 
nunca antes registada. Em vârios paises o calor foi 
assustador e pereceram muitas pessoas. Na França em 
quatro dias morreram 50 pessoas. O termometro em 
Munique chegou aos 35°. Estrasburgo e Bordéus 
atingiram os 39°, algo muito fora do normal. 

HISTÔRIAS DE EMIGRANnS  
Chegar ao Canadâ como emigrante é hoje muito 

difefente do que ter chegado hâ 40 ou 50 anos atrâs. 
Como se sofreu naquele mundo tâo âspero! Era a lingua 
que se nào entendia, a falta de amigos, as saudades, o 
desespero de nào saber pedir o que quer que fosse, como 
quando se estava doente, o medo de perder o trabalho, 
a ânsia de nào saber mandar dinheiro para a familia, 
etc. 

Como sofreram os nossos primeiros émigrantes 
procurando trabalho, alojamento... Era bom quando 
encontravam uns italianos, pois eles ajudaram muito 
os nossos. Mas a felicidade suprema era quando 
localizavam outro português, pois lâ se amparavam 
mutuamente nas horas boas e nas mâs. 

A saudade de corner saladas levou dois que nos 
conhecemos a comprar quatro sacos cujo rotulo dizia: 
Salada. A decepçâo foi grande quando ao abrir o 
primeiro lhes saiu châ! 

Um outro, para comprar um selo, tantos geitos e 
trageitos fez corn os braços que s6 chegou a ser 
compreendido quando começou a gesticular acima e 
abaixo como se fossem asas... Que vergonha! 

E o Manuel Conceiçào que ao ouvir o patrâo gritar- 
Ihe em inglês: Manuel puxe... Ele puxou corn tanta força 
a carga da camioneta corn legumes para o mercado que 
esta caiu por cima do patrâo. Calculem, a ûnica palavra 
que eu entendia, estava errada! comentava ele, tempos 
depois. E o outro que andava a corner hâ meses comida 
de cào, uma mistura de ervilhas, cenouras e batatas, 
porque desconhecia os dizeres do rotulo, que até me 

Incendias 
Devido à intensa onda de calor de 
Julho e Agosto o fogo destruiu 
matas, casas e tudo quanto 
encontrou no seu passo em 
Portugal, Espanha, Itâlia, França. 
No Canadâ prejuizos incalculâveis 
foram causados pelo fogo. Chuva, 
O Présidente Lula 
A primeira visita de Lula da Silva, Présidente do Brasil, 
e sua mulher, Marisa Leticia, foi a Portugal, e nào podia 
ser outro pais. E uma festa quando nos visita um 
présidente do Brasil. Nesta ocasiào, depois da troca de 
prendas e dos discursos, os très dias no solo português 
evaporaram-se. Lula da Silva realçou que a amizade 
entre os dois povos é e serâ etema, e o nosso govemo 
ofereceu-lhe o Grande Colar da Ordem da Liberdade. 
Ao recebê-lo, Lula da Silva disse: Esta medalha nào é 
minha. Pertence a 176 milhôes de brasileiros. 
Reafumaram-se as relaçôes de amizade entre o “colosso” 
e o “jardinzinho à beira do mar plantado”. 
Os cinca vialinas 
Quando o futebol era um espectâculo e nào um negôcio 
sujo como é hoje, quem nào se lembra dos cinco violinos 
do Sporting nos anos 40-50? Morreu hâ dias o quarto 
deles. Manuel Vasquez, conhecido pelo apelido de 
“Malhoa” e “Galgo de Raça”. Tinha 77 anos e deixa 
muita saudade. Realizou 493 jogos e marcou 317 golos. 
Jogou na Selecçào Nacional em 26 ocasiôes e sens clubes 
foram primeiro o da CVI e depois o Sporting. Além de 
bom jogador, sempre foi um amigo sincero. Sô resta 
ainda vivo um deles, Jesus Correia, que tern 79 anos de 
idade. 
Tamar em Festa 
Em Tomar, desfilaram cerca de 650 tabuleiros corn pâo 
e flores, levados à cabeça por jovens de todas as 
freguesias da cidade na Festa dos Tabuleiros, um 
espectâculo de beleza sem par. Trata-se da Festa do 
Espirito Santo, realizada cada quatro anos e que cada 
vez é mais bonita, segundo afirmam turistas que lâ 
estiveram. Sâo trinta milhôes de unidades de papel 
colorido a engalanar a cidade inteira. Assistiram às festas 
vârias entidades do Govemo entre elas o Primeiro 
Ministro, Durâo Barroso. 
Iraque 
As coisas nào andam lâ muito pacificas, vârios meses 
depois de ser declarado o fim da guerra. O povo nào 
estâ contente e o novo patrâo nâo agrada nem a grandes 
nem a pequenos. Pobres americanos. Onde se meteram. 
Poder-se-âo eles desenvencelhar da rede onde cairam? 

Vancouver, BC 

ESCRITO POR 

REGINA CALADO 

que coisa tâo boa! 

  Por Regina T. Calado 

lembro bem, tinha uma cabeça de câo... Por acasoo 
pitéu nâo era muito mau. Cheirava bem. Meu Mondego 
e o Farrusco comeram algumas latas antes de eu dar 
pelo erro... 

Quantos acidentes marcaram para todo o sempre 
alguns - muitos - dos nossos primeiros émigrantes, 
por nâo saberem 1er os AVISOS ! 

A lingua, o medo, a vergonha, as saudades, o 
corner... tào diferente... Como sofreram! 

Quâo diferente é chegarmos, como eu cheguei, e 
dormir sob um tecto familiar, com gente que nos 
procurou o primeiro emprego e nos ajudou em todo o 
momento! Nâo hâ comparaçâo, nem preço! 

Devemos louvar e honrar os nossos pioneiros, e 
desculpar aos mais humildes o seu “atraso”, como 
alguns dos sens filhos e netos hoje lhes imputam. 
Aflnal, eles foram uns Herôis! Saibam os Hlhos 
reconhecê-lo! 

Vancouver, BC 

L U S 0 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

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

Resumo da Historié de Portugal 
Compilado por Fernanda T. Raimundo 

Capitulo VIII 
Afonso XI, rei de Castela, continuava envolvido 

nas guerras corn os mouros e, por este motivo, pediu 
auxilio a D. Afonso IV. O rei português partiu para 
Castela corn o seu exército. Lutando ao lado do seu 
genro, ambos exércitos venceram os muçulmanos nas 
margens do Salado. O monarca português lutou 
heroicamente à frente das suas tropas e recusou os 
despojos que lhe foram oferecidos. 

Além de guerreiro destemido, pelo que a nossa 
Histôria lhe deu o epiteto de “Bravo”, D. Afonso IV 
foi também um excelente govemador e continuou a 
restauraçâo economica do reino, iniciada pelo seu pai. 
Desenvolveu a marinha e mandou realizar duas 
expediçôes às Ilhas Canârias, nos anos de 1336 e 1341, 
respectivamente. 

O infante D. Pedro apaixonou-se por D. Inès de 
Castro, âia da sua mulher, D. Constança Manuel, o que 
nâo agradava a D. Afonso nem à corte, pois ela era 
castelhana. Apôs a morte de D. Constança de quem 
houve um filho chamado Fernando, D. Pedro passou a 
viver corn Inès de Castro, em Coimbra, e lendârios se 
tomaram os sens amores. 

Da relaçâo corn a formosa Inès, teve D. Pedro très 
filhos: Joâo, Dinis e Beatriz, o que infundiu no ânimo 
de muitos fidalgos, e ainda no do prôprio rei D. Afonso, 
a ideia de que os parentes de D. Inès de Castro poderiam 
atentar contra a vida do infante D. Fernando, herdeiro 
legitimo do trono de Portugal, para que a coroa fosse 
para um dos filhos de Inès de Castro. 

Por isso, dando ouvidos aos que apontavam Inès 
como elemento perigoso do partido castelhano, D. 
Afonso consentiu na sua morte. Na ausência de D. 
Pedro, os fidalgos Âlvaro Gonçalves, Pêro Coelho e 
Lopes Pacheco encarregaram-se da morte de Inès de 
Castro, a quem D. Afonso, comovido pela visâo dos 
sens prôprios netos, nâo teve coragem de assistir. 

Sabedor da tragédia, o Infante D. Pedro sofreu um 
terrivel abalo. Quando se restabeleceu, revoltou-se 
contra o pai e saqueou as terras dos fidalgos que haviam 
preparado a morte da que fora o seu grande amor. Sô 
mais tarde, pai e filho fizeram as pazes, sem que D. 
Pedro pudesse esquecer o seu ôdio pelos assassines de 
Inès de Castro. 

Apôs a morte de D. Afonso IV, subiu ao trono D. 
Pedro I e, como os fidalgos que mataram Inès de Castro 
se tivessem refugiado em Castela, o nosso monarca 
obteve do rei vizinho prisào daqueles e o seu envio 
para Portugal, onde Pêro Coelho e Alvaro Gonçalves 
morreram no meio das maiores torturas. Lopes Pacheco, 
porém, conseguiu fugir. 

A transladaçâo do corpo de D. Inès de Castro para 
o Mosteiro de Alcobaça, onde repousam hoje os sens 
restes mortals junto dos de D. Pedro, foi uma cerimônia 
imponente. O féretro, conduzido por entre milhares de 
cirios, era toda uma visâo sobrenatural, comovente e 
deslumbrante. Atrâs do caixâo seguiam os très filhos 
de D. Inès, acompanhados de seu pai, D. Pedro. 

Richmond, BC 

IGREJA 
ADVENTISTA 

DO 7.° 
DIA 

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

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

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

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

Programa de TV em Português na CFMT #47 

‘‘ESTA ESCRITO” 
DOMINGOS ÀS 9H00 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

548WinblestAve., FREE ESTIMATES 
London, Ont. N6C 3C1 685-6726 
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Homenagem aos nossos Pioiteiros 
Apontamentos para a Historia da Emigraçâo Portuguesa em London 

ESCRITO POR: 

ANTONIO MARQUES 

Os portugueses fomos dos primeiros a navegar pelo 
Atlântico Norte, descobrindo a costa leste do Canada, 
facto historico hoje por todos admitido. Ao celebrarmos 
os 50 anos da chegada dos nossos emigrantes no século 
XX, posso afumar que eu, embora nâo estivesse em 1953 
nesta primeira vaga, ca cheguei em 1955, acompanhado 
por très duzias de aventureiros da minha terra. Apos uma 
longa viagem, deitamos pé na Estaçâo da CPR de London 
às 23H00 e nao havia ninguém la para nos receber. 

Sentados nas malas por algum tempo, ficamos la 
cheios de tristeza e saudade da terra que 
nos viu partir, mas também com forte 
esperança. Tmhamos tocado o ponto mais 
baixo da desolaçâo. Daqui para a frente 
séria so subir. 

Fomos instalados no CPR Hotel (hoje 
CEEPS), onde nos visitaram alguns 
portugueses, oito ou nove, pois nâo havia 
mais de uma dûzia de conterrâneos nossos 
em London, cidade ainda pequena, sem 
as estruturas que hoje possui. Sua famosa 
Universidade UWO tinha apenas très 
prédios e ficava longe da cidade que 
acabava na Huron St. A Whamcliffe Rd. 
outra das artérias principais de hoje, s6 ia 
très blocos acima da Bruce e, no Leste, a 
cidade nâo passava muito além da 
Adelaide St. Todo o sector ocidental do 
moderno piano urbano fazia parte do 
Municipio de Westminster e quem ia a 
Byron de autocarro pagava bilhete duplo. 

Os agricultores da area vieram na 
Segunda-feira ao hotel para contratar 
trabalhadores. A maioria dos nossos foi 
para a safra do tabaco onde o trabalho era de matar, mas 
pagava bem. Bothwell foi o primeiro lugar onde ganhei 
algum. Totalmente isolado e corn muito sacrificio, no 
fim daquele Verâo jâ tinha um bocado no banco, mas o 
patrâo disse que no Invemo corn ele eu tinha cama e 
mesa garantida, mas nem um tostâo até chegar a 
Primavera. 

Isto nâo era para mim, e resolvi ir até Toronto à 
procura dalguém que me desse informaçôes. Dali fui 
até Elliot Lake e comecei a trabalhar mas, quando a neve 
começou a cair, fui despedido. Fazendo contas à vida e 
nâo vendo la oportunidade alguma aberta, regressei a 
Toronto e fui trabalhar numa empresa de cogumelos em 
Port Credit (hoje Mississauga). 

Passado o Invemo e no princi'pio de 1958 parti para 
Manitoba onde trabalhei na construçâo da maior 
barragem do Canada, no Nelson River. Ganhava-se bem, 
mas a saûde faltou, pois a humidade era demais por 
trabalhar-mos muitas horas metidos na âgua. Por isso 
resolvi voltar a London, pequena e linda cidade onde 
tinha começado a minha vida no Canada. 

Abria-se entâo o alicerce da Wellington Square ou 

Eaton’s Centre, estmtura orçada em mais de dez milhôes 
de dolares e la trabalhei até a obra chegar ao tecto. No 
fim de 1959, fui para o desemprego. Nesse tempo ganhei 
muitos amigos portugueses e também canadianos, entre 
os quais era bem aceite graças a falar um pouco de inglês 
e aos meus conhecimentos de histôria e geografia. Em 
1960 assentei praça de jardineiro e motorista profissional 
até que, passades cinco anos, deixei aquela profissâo 
para trabalhar na Universidade UWO. 

Os portugueses éramos entâo visitados uma vez por 

Grupo de emigrantes aquando da sua chegada ao Canadâ num DC-6 da PanAmerican 

outra por padres do Brasil que celebravam umas missas 
e seguiam viagem. A comunidade jâ um tanto grande e 
corn pessoas idosas resolveu que precisava de atençâo 
religiosa permanente e, na Primavera de 1966, chegou o 
Pe Louro corn intençôes de câ ficar. Foi organizada uma 
Comissâo para trabalhar corn ele, mas os escolhidos nâo 
estavam satisfeitos e o Pe. Louro foi-se embora. 

O Bispo, Revmo. John E. Carter, chamou o Pe. 
Martins que ransferiu os serviços religiosos do fim-de 
semana, de St. Mary's Church para a capela do Divine 
Word Centre, no cruzamento da Horton e Colborne 
Streets. Por outro lado, comprou-se uma casa para o 
Padre na Dufferin Ave. em cuja capela celebraba-se missa 
nos dias de semana. Apôs dois anos, o Pe. Martins foi- 
se embora, sendo substituido pelo Pe. Luis Amado que 
vinha dos EUA s6 para os cultos no Domingo. Era 
professor na Universidade de Detroit e nunca teve a 
intençâo de permanecer connosco. 

Quando o Pe. Orlando Fazzenaro veio do Brasil, foi 
vendida a casa da Duffering Ave e o novo padre passou 
a viver e celebrar os serviços religiosos na Holy Cross. 
A comunidade canadiana recebia um aluguer mensal de 

$750.00 dolares pelo uso da igreja 
e O albergue do padre. Regressou 
ao Brasil em 1974 e veio o Pe. 
Antonio Seara que muito bem 
serviu o nosso povo. 

Em Maio de 1977, a Missâo 
Portuguesa passou a ser atendida 
pelo holandês Pe. Henrique Kea, 
formado na Diocese de Recife (Brasil) e que jâ tinha 
servido outras comunidades portuguesas de Toronto e 

Oakville. Foi logo destinado à Paroquia Ail 
Saints Church de Strathroy, ficando o Pe 
Manuel Cardoso em London. No seu 
mandato, a Missâo Portuguesa ficou 
incorporada na Paroquia da Santa Cruz 
(Holy Cross Parish), passando a 
comunidade portuguesa a ser 
administradora principal do templo. Desde 
aquele tempo o pâroco da Igreja tem sido 
sempre um padre português. 

Mais tarde, o Pe. Manuel Cardoso foi 
destinado à St. Michael’s Church de 
Leamington e veio para London o Pe. Joâo 
Mendonça, presbitero açoriano incardinado 
na Diocese de Toronto. Ele fez a obra de 
renovaçâo interior da Igreja e, apôs dois 
anos, foi destinado à Paroquia de Wheatley. 

A Igreja da Santa Cruz foi regentada 
pelo Pe. José Seminati Filho, que na altura 
pertencia a uma congregaçâo religiosa e 
veio do Brasil com o Pe. Antônio Desidério 
que regressaria à sua terra poucos meses 
depois. 

Ao ser destinado o Pe. Seminati à St. 
Michael's Church de Leamington, o seu posto na Igreja 
da Santa Cruz foi preenchido pelo Pe. Lûcio Couto, hoje 
O Pâroco duma Igreja onde foram inauguradas obras 
importantes de renovaçâo no 50.“ Aniversârio da 
Sagraçâo do Templo. Corn ele trabalharam por algum 
tempo O Pe. Nelson Cabrai e o Pe. Manuel Correia, O.P., 
hoje Pâroco de Our Lady of Perpetual Help de Windsor, 
O primeiro, e o segundo coadjutor na St, Michael’s 
Church de Leamington 

Fiz parte da Primeira Comissâo da comunidade 
religiosa portuguesa e jâ naquela altura nâo faltavam 
desentendimentos nos quais nem sempre era culpa dos 
padres, pois muitas vezes era dos paroquianos. 

Na minha idade jâ nâo me posso envolver muito em 
actividades comunitârias, mas acho que devia-se 
reconhecer publicamente as pessoas que trabalham ao 
lado do Padre. Hâ muito boa gente que tem dado o seu 
contribute e, corn sacrificios, tem prestado um bom 
serviço ao proximo. Seus nomes estâo escritos no Reino 
dos Céus, corn certeza, mas deveriam estar também 
escritos neste nosso reino. 

London, Ontario 

Ao Povo Português du Diocese de London (Vem da Primeira Pâgina) 

Pe. Nelson Cabrai 

Os padres de expressâo 
portuguesa na diocese sâo: 
Pe.Lûcio Couto, Pâroco na Igreja 
da Santa Cruz em London; Pe. 
Manuel Correia, Coadjutor 
na Igreja de St. Michael em 
Leamington, onde serve os fiéis 
portugueses da ârea, e nâo sô. Eu, 
Pe. Nelson Cabrai, Pâroco da 
Igreja de N® S“ do Perpétuo 
Socorro em Windsor, para 
atender ao povo português da 
cidade. Pe. José Seminati, 

Capelâo em alguns hospitals de London e que ajudarâ, 
na medida em que puder, nas confissôes do Advento, 
Quaresma, e possivelmente nalgumas festas religiosas. 
Finalmente, o Pe. Jorge Chambinda, jovem angolano e 
estudante na UWO, que, corn a sua boa vontade, irâ 
prestar regularmente serviços religiosos em português 
na Igreja de Todos os Santos, em Strathroy. 

Foi acordado que, dentro dos compromissos por 
cada quai assumidos e do serviço a tempo inteiro nas 
comunidades que nos foram atribuidas, iremos fazer um 
esforço e visitar as comunidades que nâo têm serviço 
religioso regular em português, o quai inclui a celebraçâo 
da Missa e as confissôes em preparaçâo para o Natal e a 

Pâscoa e estar présentes nas festas religiosas anuais da 
comunidade. 

Reconhecemos, que possam existir frustaçôes en- 
tre os responsâveis das festas, que corn a intençâo de 
quererem manter as tradiçôes e a fé do povo, muitas vezes 
sentem-se como ovelhas sem pastor. Prometemos que 
isso nâo vai acontecer este ano, se cada padre mantiver 
O compromisse assumido na reuniâo, e nâo surgirem 
imprevistos de doença ou outres contratempos. Os pa- 
dres destinados às nossas comunidades, irâo comunicar 
corn antecedência, a data em que estarâo présentes para 
vos servir. 

A divulgaçâo de datas e horârios serâ feita nos 
boletins das parôquias, e também por meio deste jomal. 
Agradecemos a amabilidade dp Sr. Antônio Seara ao 
nos dar espaço para tal feito. Também foi recomendado 
que O padre responsâvel pela visita, entre em contacte 
corn os h'deres da comunidade para os informar das datas 
marcadas. 

Na prôxima ediçâo deste jomal, irei publicar as datas 
das visitas para as confissôes e os sacerdotes responsâveis 
pelas festas anuais. 

O primeiro passo no planeamento das vossas 
festas é contactar corn o pâroco da igreja local o mais 
cedo possivel, ou corn o sacerdote responsâvel pela 
comunidade. CNâo devem ser feitos convites especias a 

outres padres sem antes se consultar o sacerdote 
responsâvel pela festa, ou entâo comigo. Pedimos a vossa 
colaboraçâo e boa vontade. 

Confie que corn espi'rito cristâo compreendam que 
neste ano nâo podemos participar na Procissôes das 
Velas, consagradas a N“ S“ de Fâtima. Embora a presença 
dum padre de expressâo portuguesa seja enriquecedora, 
nâo é essencial nestas ocasiôes e por isso recomendamos 
que, corn o vosso pâroco local, celebreis o evento corn a 
Liturgia da Palavra, e essa linda oraçâo, o Terço, du- 
rante O percurso. 

Continuaremos a reunir-nos para estudar o modo de 
servir melhor o nosso povo. Estâmes fazendo um esforço 
para convidar outres padres de expressâo portuguesa que 
queiram unir-se a nôs. Oremos pelas vocacôes 
sacerdotais, e para que possamos amar e servir melhor a 
Deus e ao Seu Povo, a Igreja. 

Em nome do Sr. Bispo, do Pe. Brian Klooster, e dos 
cinco padres de expressâo portuguesa, queremos 
assegurar-vos as nossas oraçôes, serviço, e amizade. 

Our Lady of Perpetual Help, 804 Grand Marais Rd. E. 
Windsor ON N8X 3H8 

Tel. (519) 966-1953 Fax 969-1172 
Email, ncabral @ rcec.london.on.ca 
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ECONOIVIIA 
To Lock In or Not to Lock In 

Recently there has been a fair bit 
of marketing pertaining to natural gas 
contracts being offered by various al- 
ternative suppliers. These suppliers are 
in direct competition with the tradi- 
tional gas companies such as Union 
Gas. In Southern Ontario there are five 
suppliers vying for residential busi- 
ness, in addition to Union Gas. These 
natural gas suppliers supply the gas and 
transportation that appears on the util- 
ity bill. One to five year contracts at 

fixed rates exist. This is in contrast to the open supply of 
gas from Union Gas, priced at ever-changing market 
rates. The question that is posed is: should one lock in a 
natural gas price or simply ride the market price and 
hope for the best? 

Natural gas prices in the last two years have swung 
wildly. The lowest price was 16.2 cents per cubic metre 
in the April 2002 to July 2002 period, to a high of 31.32 
in the March 2001 to November 2001 period. As of 
August 2003, the price stood at 27.56. In 2002, the price 
of natural gas has increased 41%! In the last couple of 
years, the longest time frame where natural gas has main- 
tained a steady price was the seven month period from 
July 2002 to January 2003. The price then was 19.6. 

The most attractive feature of converting to a com- 
petitive gas supplier is the certainty of price, as the con- 
tract will set out a specific price for a specific time. Pos- 
sibly the best deal currently being offered is from Direct 
Energy Essential Home Services. A five year contract 
has a price of 30.9 in the first year, but this price will 
drop by 1 cent in each year after the first year. The trans- 
portation charge under this contract is 4.5401 which is 
slightly higher than the Union Gas rate of 4.5293. 

Fundamentals in the natural gas market suggest ris- 
ing prices. Storage levels are being beefed up from the 
low levels left after a colder than normal winter in 2002/ 
2003. Storage levels have improved over the Summer, 
but are still low for this time of the year. Demand for 
natural gas is outpacing the supply being put out in the 
market. New sources of gas from the Northwest Territo- 
ries and Alaska are not much help as a pipeline from 
these areas to the main pipeline system does not exist. 
At least seven years will pass before these new pipe- 
lines become operational. If a strong economic recov- 
ery transpires in the U.S., then demand will increase. 
Many new hydroelectric plants are being designed to 
run on natural gas, as opposed to the dirty fuels such as 

BY ROY G. DIAS 
B.A.,CMA, CFP 

oil and coal. 
As can be seen, the rationale to lock in at a fixed 

price is strong. Should prices increase a further 20%, a 
typical January bill would be $24 higher. And, con- 
versely, if gas prices decline 20%, the typical bill in Janu- 
ary 2005 would be $32 lower with Union Gas than with 
the Direct Energy plan mentioned above. 

There is a risk in both locking in or not locking in a 
price. The three specific risks are: i) not locking in a 
price and having the market price rise; ii) locking into a 
fixed price plan, but not having the market price rise up 
to the level of the fixed price; iii) having the market 
price drop and being stuck in a fixed price. There may 
be some warm winters in the next five years. It must be 
remembered that the contracts being offered are just that, 
contracts. Entering into a contract with a natural gas 
supplier is a legally binding transaction. 

My advice would be not to lock in at this time, ride 
the market, and keep ones fingers crossed. It may be 
advisable to lock into a fixed price plan should the mar- 
ket price fall to the 20 cent range. I could be completely 
wrong in my analysis. Only time will tell. Revisiting 
this advice five years from now would be an interesting 
exercise. 

Note: The writer does not hold an equity interest in any natural 
gas supplier, does not derive any income from any energy suppli- 
ers, and has not been compensated in any manner. The opinions 
expressed are those of the writer. 

(NEW& USED) 
9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHOLESALE / RETAIL 
' RESTAURANTS • BAKERIES 

DONUT SHOPS 
- BUTCHER SHOPS 
' VARIETY STORES 
'CLUBS 
> HOMES • COTTAGES 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 
APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE PUBUC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

Greater Toronto Area Engineers 

Improving the Integration of 
Foreign-trained Professionals 

(PEG) Professional Engineers Ontario is dealing 
with an increasing number of foreign-trained applicants, 
many of which come to this country to work in engi- 
neering occupations. 

One third of the 65,000 licensed engineers in this 
Province were educated outside Canada, becoming an 
important part of our profession with access to prac- 
tice in Ontario, an issue on which PEO has been work- 
ing for some time. 

Since 2002, prospective immigrants have been able 
to begin the application process with PEO from out- 
side Canada, accessing definitive information about the 
legislated requirements for a professional engineer 
(P.Eng.) licence in Ontario, PEO grants to qualified 
applicants. In recent years, PEO has almost doubled 
the number of P.Eng. licence to abroad applicants, more 
than 60% of whom meet the academic requirements 
without writing technical exams. 

PEO is now permitted to issue provisional licences 
to applicants who qualify for licensing as professional 
engineers with the exception of completing 12 months 
of work experience in Canada under the supervision of 
a Canadian professional engineer. 

PEO anticipates that provisional licensing and new 
programs such as the mentoring programs supported 
by the Toronto Region Immigrant Employment Coun- 
cil as well as the Ontario Society of Professional Engi- 
neers Pathways program will help the immigrants ob- 
tain Canadian working experience required to ensure 
applicants are familiar with relevant codes, regulations 
and standards of engineering practice. 

PEO disciplines professional engineers, other li- 
cence holders and firms that fail to maintain the 
profession’s technical and ethical standards, and pros- 
ecutes in the Courts those practising professional en- 
gineering without a licence, or using a term, title or 
designation that may lead others to believe they are 

entitled to practice. 
Gayle Aitken Tel: 416-224-9528, ext. 425 

Toll-free: 800-339-3716 - Email: gaitken@peo.on.ca 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

N 

COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

Roy G.Dias BA.,CMA,CFP 

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

Telefone e Fax 
Suite#502• 111 Waterloo St., /ff-i o\ A'2A 111 O 
London, Oat. PAV) 4.34-lliy 
N6B2M4 emaihrdias@wwdc.com 

CONSTRUCTION 
LTD. 

MUNICIPAL • COMERCIAL 
INDUSTRIAL • INSTiTUCIONAL 

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

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

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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Os Perigos do "Piercing" 
A tendência gérai a seguir os passes da moda pode 

causar sérios problemas entre os nossos jovens. Antes 
de seguir os caminhos marcados pela moda do Piercing, 
devemos avaliar as suas consequêneias, o que, em muitos 
cases, nao é feito. O que esta na moda nem sempre é 
bom para nos. Mesmo que voeê seja jovem e vaidosa, 
précisa saber que a sua saude esta em primeiro lugar. 

Uma pesquisa feita 
pela Clmica Mayo com 
454 estudantes univer- 
sitarios de Nova lorque, 
concluiu que um em 
cada dez individuos 
teve infecçào por causa 
do acessorio 
implantado no Piercing. 

A ferida vira um lar de bactérias e leva até nove meses 
para cicatrizar. Médicos da Universidade de Yale também 
diagnosticaram um abscesso no cérebro de uma jovem 
que usava o acessorio na lingua. Parece que quatre tipos 
de microorganismo présentes na boca da paciente 
migraram para seu cérebro. 

Existe também o risco de introduzir bactérias ou 
virus na corrente sanguinea no momento em que é 
colocado o Piercing, como o virus da Hepatite B, o 
responsâvel pela hepatite cronica e cancer hepâtico, e o 
HIV, ou virus da AIDS. Pessoas nascidas com defeitos 
nas vâlvulas cardiacas, podem ser vitimas da infecçào 
chamada endocardite bacteriana. Pode também ocorrer 
um processo alérgico (dermatite de contacte) em algumas 
pessoas e às vezes, formam-se cicatrizes hipertroficas 
(queloides) antiestéticas que podem exigir intervençâo 
cirûrgica. 

Num alerta aos jovens de ambos os sexos sobre os 
perigos do PIERCING, podemos concluir corn este 
conselho: Cuidado corn o modismo e a vaidade! 

Dra. Evanete R. da Silva ( Revista 12) 

Fumo mata 5 milhoes de 
pessoas por ano 

o fumo mata cada ano 5 milhôes de pessoas e o 
numéro continuarâ aumentando se o tabagisme nào for 
combatido em todas as frentes. O alerta foi divulgado 
por Majid Ezzati, epidemiologista (Escola de Saûde 
de Harvard), e por Alan Lopez, da Univ. de Queensland 
(Australia). Em 2000, 4,83 milhôes de mortes foram 
causadas pelo fumo no mundo inteiro, afirmaram os 
cientistas. Destas, 2,41 milhôes foram em paises em 
desenvolvimento e 2,42 milhôes em paises ricos. 

As doenças cardiovasculares foram responsâveis 
por 1,69 milhâo de mortes; a doença de obstruçâo 
pulmonar cronica, por 970 mil mortes; e o cancre de 
pulmâo, por 850 mil mortes. 

Os danos à saûde causados pelo fumo podem ser 
aiada mais severos se intervençôes eficientes para 
reduzir o tabagismo e prévenir o aumento do numéro 
de mulheres que abusa do tabaco nào forem 
implementadas nos paîses em desenvolvimento, alertam 
os autores do estudo publicado pela revista médica 
britânica The Lancet. ^pp 

PAGINA rcnmiNfl 
Boa vida conjugal bénéficia saûde da mulher 

Alguns estudos garantem 
que a vida de casado é boa para 
a saûde, mas os resultados duma 
sondagem publicada hâ pouco 
explicam que isso nào traz por 
si s6 vantagens para o organisme 
da mulher, pois o que importa é 
a qualidade da relaçâo. As 
mulheres de casamentos 
caracterizados por um alto mvel 
de satisfaçâo têm mais saûde que 
as envolvidas em casamentos 
corn um baixo nîvel de 
satisfaçâo ou as solteiras que 
fizeram parte da sondagem, 
concluiu o relatôrio. 

Os pesquisadores, corn a 
psicologa Linda Gallo da Univ. 
de San Diego (California), 
visitaram 493 mulheres da 
Pensilvânia, entre os 42 e 50 
anos, que foram escolhidas ao 
acaso, e avaliaram a sua saûde nos ûltimos 13 anos du- 
rante e depois da menopausa. 

Tanto as casadas como as que viviam corn seus 
maridos sem passar antes pelo altar preencheram um 
formulârio no quai determinaram o quâo felizes se 
sentiam na relaçâo matrimonial. Para tal, deviam estimar 
o tempo compartilhado corn o seu parceiro e avaliar a 
comunicaçào conjunta, a actividade sexual, a harmonia 
em assuntos econômicos e a afmidade de interesses, 
estilo de vida e temperamento. 

O que se descobriu foi que aquelas que estavam 
satisfeitas corn seu cônjuge tinham menor risco de 
desenvolver doenças cardiovasculares, um risco 
representado pelos altos niveis de colesterol, massa cor- 
poral e pressâo sanguinea, assim como depressâo, 
ansiedade e tédio. Os estudiosos teorizaram que as 
vantagens da vida conjugal para a saûde podem estar no 
apoio humano que oferece e porque previne o isolamento 
social. A insistência do parceiro, para que a mulher deixe 
de fumar, coma menos, ou se cuide, séria outro 
mecanismo pelo quai se estimulam os comportamentos 
saudâveis dos quais as pessoas sozinhas nào dispôem. 

Corn o casamento, as 
mulheres também podem ter 
acesso a mais recursos 
econômicos e, embora o dinheiro 
nào traga felicidade, sua falta 
produz muitas dores de cabeça. 
De qualquer forma, nem sempre 
é o casamento um caminho de 
rosas. As uniôes infelizes 
produzem depressâo, hostilidade 
e aborrecimentos na mulher, 
factores que fomentam o 
surgimento de doenças 
coronârias. 

Os investigadores nào 
analisaram os efeitos de uma boa 
aliança nos homens, embora 
acreditem que sejam menores, jâ 
que os maridos têm uma resposta 
emocional menor aos problemas 
conjugais. O estudo concluiu que 
as casadas satisfeitas também sâo 

mais saudâveis do que as solteiras, incluindo neste grupo 
as que nunca disseram “sim” no altar, as divorciadas e 
viûvas, mas adverte que nestes casos podem entrar em 
jogo outros factores, jâ que algumas solteiras têm 
problemas para se relacionar corn outras pessoas, e o 
isolamento aumenta nelas a vulnerabilidade a certas 
doenças, e algumas divorciadas e viûvas podem ter 
sofrido tensôes psicolôgicas corn repercussôes para a 
saûde. 

No mesmo nûmero àa.Health Psychology, na ediçâo 
de Setembro, hâ outro estudo que aborda os efeitos 
causados na mulher pela morte do marido. A psicologa 
Sara Wilcox, da Univ da Carolina do Sul, e os 
colaboradores concluiram que no primeiro ano as viûvas 
sofrem uma queda substancial na saûde mental, mas se 
recuperam paulatinamente. 

Durante esse periodo, têm mais depressâo, mais 
dificuldade para se relacionar corn as pessoas e sua saûde 
mental se détériora. Apôs très anos, melhorou o 
funcionamento emocional e social de quase todas as 
viûvas, afirma o estudo, do quai participaram 72.247 
mulheres entre 50 e 79 anos. Wilcox apontou que o apoio 
social é importante para recuperar a saûde, assim como 
o foi o apoio do marido durante o casamento. ppp 

BMO O 

Maria Luisa MacGillivray 
Financial Planner 
Investment and 
Retirement Planning 

CFP 

Bank of Montreal 

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

Tel.: (519) 472-6345 
Fax: (519) 472-0916 
luisa.macgillivray@bmo.com 
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The Denture Specialists 
• Full and partial denture service. 
• Custom dentures fabricated p p Denturist 

• Repairs, relines and Daitlicil Hiorth E)»D*y Dciltunst 
adjustments same day. 

• Tooth whitening and 
Mouth Guards. 

tM ^atural 

^^miles 

Specialistas em Dentaduras 
• Dentaduras complétas 

ou parciais. 
Dentaduras feitas à medida 

no nosso laboratorio. 
• Consertos, ajustes, 

Dois Consuitôrios em London alinhamentos no mesmo dia. 
para melhor servir a nossa clientela • Branqueamento dos dentes 

433-5484 Falamos PortuguSs 452-4894 de Boca. 
120 Hamilton Road naturalsmiles.ca 1480 Huron St. 
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Como vai o seu Casamento? 
Pr. Joâo Batista 

O que fazer quando o amor dos 
primeiros anos do casamento jâ nào 
é tâo intenso? Como ter certeza da 
existência do amor, se os 
acontecimentos diârios nào o 
confirmam? 

Analisemos alguns pontos que 
podem interferir nas relaçôes do 
casai. Um dos factores principals de 
discôrdia no lar é a falta de respeito 
mûtuo. Temos que compreender que 
o outro é diferente de nos, e a 
diferença nào é uma ameaça para a 

nossa vida, mas sim um complemento. Ao juntar ao seu, 
o modo de ser do parceiro, vos sentis mais realizados e 
ainda estais mais preparados para enfrentar os problemas 
que a vida apresenta. 

Os esposos sabem que sâo diferentes. Deus os fez 
assim, corn pensamentos e naturezas diferentes, homem 
e mulher. Pode você nào concordar corn os defeitos do 
outro, mas deve fazer tudo para aceitar o seu parceiro 
como é, e estudar maneiras para superar as diferenças 
de opiniâo. 

O respeito vem pelo conhecimento e para que exista 
um conhecimento mûtuo pergunte-se o que faz feliz o 
seu parceiro, quai é o seu ideal de vida, o que traz medo 
e insegurança na sua vida... Quando conhecer melhor o 
seu parceiro, descobrirâ que suas necessidades sâo 
basicamente idênticas às suas e os dois passarâo a sentir 
mais respeito. 

Mas precisamos entender uma coisa. Por mais tempo 
que passamos no namoro, nunca conseguimos conhecer 
bem um ao outro. Isto s6 acontece corn a vivência na 
intimidade de casados, e mesmo assim nào podemos 1er 
os pensamentos um do outro. 

Se antes de casarem pudessem conhecer o seu 
parceiro no futuro, pouquissimos se casariam. Antes de 
casar, a vida dos namorados era um caminho de rosas. 
Depois do casamento a esposa teve que viver corn um 
alcoolatra e muitos outros defeitos. Ela deu a conhecer 
também os seus defeitos que o marido, cego de amor, 
nào via no tempo de namoro. Por isso chegaram ao ponto 
de pensarem na separaçâo. 

Sô pela graça de Deus somos transformados e 
mesmo ao celebrar as Bodas de Prata, temos que 
continuar a nos aceitar um ao outro, cada um corn os 
seus defeitos. A esposa deve compreender que o seu 
marido nào nasceu sô para fazê-la feliz; que ele nào existe 
sô para realizar os seus sonhos e que nào é sô alguém 
para nele descarregar as suas frustraçôes e 
desapontamentos. O esposo nào pode actuar da mesma 
maneira, inspirado pelo egoismo. 

Quando existe respeito mûtuo, o marido ajuda a 
esposa a ser feliz, e ela ajuda-o a realizar os seus sonhos. 
Procedendo assim temos a plena certeza que viverào 
felizes, mesmo na adversidade. Dépende de cada um 
mudar para melhor. 

J Um ponto bâsico no bom relacionamento entre o 
casai é manter uma comunicaçâo aberta e sincera, 
expondo os prôprios sentimentos e falando mais do que 
sentimos e nào apenas do que fazemos. Para que o 
casamento se mantenha como prometemos diante do altar 
é necessârio que o casai viva os dois grandes 
mandamentos que Jesus nos ensinou: Amarâs o Senhor 
teu Deus de todo o teu coraçâo, de toda a tua aima, e de 
todo o teu entendimento (Mat. 22; 36-40) Este é o 
primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: 
Amarâs o teu proximo como a ti mesmo. 

Hoje, muitos casais nào cumprem a promessa de 
suportarem-se mutuamente na tristeza e na alegria, na 
saûde e na enfermidade, e ainda vivem afastados de Deus. 
Aos que estâo à beira duma separaçâo ou até, no tribunal 
para o divôrcio devo dizer que ainda hâ uma soluçâo. 
Nào pensem que mudar de marido ou esposa vai melhorar 
a vida. Isto é uma armadilha pois nào conhecem o novo 
parceiro melhor do que o que têm agora. Tentem o 
possfvel e o impossivel para salvar o seu casamento, pois 
sempre hâ uma soluçâo para aqueles que buscam a Deus, 
o mentor do casamento e o que pode restabelecê-lo de 
novo. Para que o casai leve uma vida de comunhào entre 
si é muito importante que as sua vida de amor esteja 
sempre perante o altar onde foi feita a promessa.. 

Ore, pedindo discemimento e amor. Se amar a Deus 
e a si prôprio, amarâ também a sua esposa (o) e juntos 
viverào a mais sublime de todas as relaçôes humanas 
que é o matrimônio. Portanto, o que Deus ajuntou, nào 
o séparé o homem (Mar. 10:9). 

Pr. Joâo Batista / Assembléia de Deus de London 

BREVES DO DESPORTO 
I LIGA - O Club Sport Maritimo é o primeiro lider 
do campeonato da I Liga, seguido do RC. Porto, Sport- 
ing, Sp. Braga e Boavista, apôs a 3.“ jomada. 
II LIGA DE HONRA - Estoril Praia é o novo guia da 
II Liga de Honra, seguido pelo Santa Clara depois de 
disputada a 4.* Jornada. 
SELECÇÔES PORTUGUESAS ■ Nos jogos da 
Selecçâo A em preparaçào para o Europeu 2(X)4, Portu- 
gal sofreu uma derrota frente â Espanha (0-3). E, no 
encontro disputado em Oslo, Portugal venceu a Noruega 
(1-0) corn golo marcado por Pauleta. 
- Na fase de apuramento para o Europeu de Sub-21, Por- 
tugal venceu a Inglaterra por 2-1, corn golos de Quaresma 
e Postiga. Portugal eliminou a pretensào dos ingleses se 
qualificarem. A turma Portuguesa segue em segundo 
lugar, quando falta apenas um jogo para disputar. 
MORREU VICTOR DAMAS - O antigo guarda-redes 
da équipa de Alvalade morreu no passado dia 14, no 
Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, aos 55 
anos. Uma das maiores referências do nosso futebol 
que conquistou dois titulos nacionais e très Taças de 
Portugal jogando no Sporting. 
PEDRO LAMY - O piloto português. Pedro Lamy, 
sagrou-se campeâo na competiçâo Turismo V8 Star da 
Alemanha, no passado dia 14 de Setembro. 
TA ÇA UEFA - No sorteio da l.“ eliminatôria da Taça 
UEFA, às équipas portuguesas irâo defrontar os 
seguintes adversârios: 
La Louvière (Bélgica) - S.L. Benfîca 
Uniâo de Leiria - Molde (Noruega) 
Sporting C.P.- Malmoe (Suécia). 

Liga dos Campeôes Europeus - Grupo F 
F.C. Porto empata em Belgrado! 

1. “ jornada: 
Partizan - F.C. Porto 1-1 

Real Madrid - Marselha 4-2 
2. “ jornada - (1-10-03): 
F.C. Porto - Real Madrid 
Marselha - Partizan 
3. “ jornada - (22-10-03): 
Marselha - F.C. Porto 
Real Madrid - Partizan 
4. ® jornada - (4-11-03): 
F.C. Porto - Marselha 
Partizan - Real Madrid 

5. ^ jornada - (26-11-03): 
F.C. Porto - Partizan 
Marselha - Real Madrid 
6. “ jornada - (9-12-03): 
Real Madrid - F.C. Porto 
Partizan - Marselha 

DASILVA 

'Dasilm Mornes J ne. 
Custom Ëuilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 
50 Glenridge Cr. 
London, ON N6G 4W6 

Phone: (519)471-8202 
Fax: (519) 850-1273 
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POWER STEAM LONDON INC. 

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

“Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road 

London, Ont. N6J 1Z5 

Tony Machado 

(519) 686-7515 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
BAKERY 

A Primeiro Padaria em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-6185 
33B BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 

■NFORMACAO PESPORTIVA 
Taça de Portugal - Série Açores 

Operârio e Angrense na 2.° Eliminatôria 
Na primeira eliminatôria da Taça p^i.. 

de Portugal, entre as équipas açorianas, i - p r.i 
o Operârio foi à Vila da Povoaçâo 
vencer o Mira Mar 3-0, eliminando o 
campeâo de Sâo Miguel, enquanto o 
Angrense em Sâo Jorge venceu o 
Desp. Velense por 2-1, sendo as ûnicas 
équipas que venceram fora de casa os 
seus adversârios. Na Ribeira Grande 
o Sporting Ideal bateu o Boavista das 
Flores por 3-1, e continua em prova. 
Na Praia da Vitôria, a turma da casa teve dificuldades 
em eliminar o Santiago que perdeu no por 3-1, apôs 
empatar (1-1) no tempo regulamentar. Outro jogo que 
precisou prolongamento foi o dos Leôes de Porto Judeu, 
corn o F.C. Madalena. Os picoenses precisaram de mais 
noventa minutes para eliminar a équipa da ilha Terceira. 
O Barreiro deu a goleada do século derrotando o Payai 
Sport por 5-1. 

Ficaram apurados para a segunda eliminatôria o 
Sporting Clube Ideal, Sport Clube Praiense, Futebol 
Clube da Madalena, Sport Clube Barreiro, Sport Clube 
Angrense, Operârio Desportivo, juntando-se ao 
Desportivo de Rabo de Peixe, isento nesta ronda, 
Lusitânia, Uniâo Micaelense e Santo Antônio. 

O sorteio da ronda seguinte agendada para 28 de 
Setembro, teve lugar na capital portuguesa, sendo o 
mesmo aberto às équipas da Segunda Divisâo B. Nào 
haverâ a designada Zona Açores e as équipas da Regiâo 
deverâo defrontar qualquer um dos apurados na 
designada Zona Sul na Taça de Portugal. 

II Torneio Triângulo Illéu/2003 
F.C. da Madalena conquistou o torneio! 

Depois de ter assistido em 2002, aquando da minha 
passagem pelo Pico, à I.“ Ediçâo do Torneio, feliz 
iniciativa do Futebol Clube da Madalena, que aproveita 
para testar a sua équipa antes do micio da nova 
temporada futebollstica, vimos que em 2003 a prova 
foi alterada e tomando diferente o figurino do Torneio, 
de quatro, para très équipas. 

O F.C. da Madalena, como nào podia deixar de 
ser, o Desportivo Velense, équipa que se manteve na 
Série Açores da III Divisâo Nacional e o F.C. dos 
Flamengos que desceu aos distritais o ano passado. O 
Angûstias Atlético nâo esteve présente, passando o 
Torneio para triangular. 

No dia 30 do ûltimo mês de Agosto, realizou-se a 
maratona futebollstica no campo da Madalena cerca 
de quatro horas e meia, onde saiu vencedora a équipa 
da casa frente à turma da ilha de Sâo Jorge. 

Brampton (Ontârio) 
r — — “““““““ — ""n 

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

minha casa. (Escreva corn letra maiûscula) 

Nome, 

Morada 

Localidade. 

Côdigo Postal. Tel. 

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

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

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

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

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

SEA^WAY 
PLUMBING & HEATING 
CANALIZADOR PORTUGUES 

• RESIDENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

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

Certified tester of 

Backflow Preventers 

WIRSBO™ 
IN-FLOOR HEATINQ 

CONTACTE: FERNANDO 

OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 

Fax: 686-3956 
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Romance do Desleno em Angra 
recolhimento, trocaram-se alguns bilhetinhos entre os POR 

FERREIRA MORENO 

Cidade d’Angra, Ilha 
Terceira dos Açores, Ano do 
Senhor 1564... 

Na Historia Insulana, o 
Pe. Antonio Cordeiro S.I. 
(1641-1722) escreveu que o 
grande e ajardinado solar do 
morgado Sebastiao Moniz, 
fundador da Ermida de N® S® 
do Desterro, onde a famflia 

Ik assistia à Missa, estava 
localizado na citadina 

freguesia da Conceiçào. 
Sebastiao era neto matemo de Joâo Vaz Corte Real, 

antigo donatario d’Angra, e havia casado com D. Joana 
da Silva, que se considerava nobre fidalga de sangue 
azul por ser fdha do nobiUssimo alcaide-mor de Silves, 
no Continente. 

Na area do Pisao da Conceiçào, ao tempo residia 
André Fernandes de Cea, juiz ordinario e présidente do 
senado angrense. Nas suas veias, porém, nâo corria 
sangue tao nitidamente azul como esse dos Monizes, o 
que ultimamente ymacontaminar o embrionario derriço 
que, às ocultas dos respectivos pais, se ia enredando entre 
o gala, Jeronimo de Cea, e a simpâtica morgadinha, 
Fausta Moniz. 

Quando a arrogante D. Joana Moniz descobriu o 
namoro, a desventurada menina foi encerrada no 
Desterro. Mas, apesar da vigilância imposta naquele 

A Caixa do meu Avô Joaquim - 
Escrito por: 
Antonio Azevedo 

O ûnico avô que conheci nos 
anos de criança foi Joaquim, meu avô 
paterno, pois o matemo, Alfredo, 
tinha falecido quando eu era ainda 
bébé. 

Joaquim era homem de estatura 
a dar para o baixo, rosto bonacheirào, 
olhos azuis, e um sorriso a conjugar 
sempre corn a sua boa disposiçâo. De 
vez em quando, apôs a escola, dava 
uma escapadela até à sua casa, la para 

os lados da freguesia de Sào Pedro, sobretudo no tempo 
dos araçâs, saboroso fruto que amadurecia no seu quintal. 

Era, sem margem de dûvida, grande aficionado da 
tourada à corda, motivo pelo quai terei eu puxado um 
pouco ao seu lado, pois sou e serei um entusiasta da 
festa brava. Outra inclinaçâo que herdei dele foi a pesca. 
Corn a cana ao ombro e uma caixa corn os apetrechos na 
mâo, la saia ele, umas vezes para o Cais da Silveira, ao 
pé do Monte Brasil; outras, as menos, para o cais do 
Porto das Pipas, mais afastado da sua casa. 

Anos depois dele falecer, a caixa de pesca do avô 
apareceu la em nossa casa. Fiquei encantado ao ver 
aquela relfquia. Bern desenhada e sôlida, a caixa tinha 
na parte superior, uma gaveta corn pequenos 
compartimentos onde se guardavam os anzôis de vârios 
tamanhos para cada tipo de pesca, pedaços de chumbo e 
carretéis de seda de nylon. Estes serviam para fazer novo 
aparelho, caso algum peixe graùdo ficasse corn o anzol. 

dois namorados, que pactuaram um encontro corn pianos 
de fuga. 

E as sim, na manhà dum 
Domingo, envolto jâ na 
penumbra secular do ano 1564, 
à saida da Missa na capela do 
Desterro, criaram-se momentos 
de pânico e confusào. A 
morgadinha, desviando-se da 
famflia, correu ao encontro do 
seu amante que a esperava de 
espada em punho p’ra defendê- 
la, corn um cavalo de antemâo 
aprestado p’râ fuga. Perdidos 
na distância, esmoreceram os 
ecos dos violentas impropérios 
dos Monizes, enquanto os 
fugitivos cavalgavam em busca 
de abrigo e salvamento... 

Seguiram-se perseguiçôes de parte a parte. A 
principio, embora precâria, a situaçâo tendia a 
desfavorecer o casalinho, pois o pai do cavaleiro exercia 
localmente as funçôes de juiz. Alias, os Ceas contavam 
corn a poderosa influência de muitos partidârios. Mas 
os Monizes, enfurecidos corn tamanha afronta, 
recorreram à justiça eclesiâstica, culpando Jeronimo de 
ter violado a clausura de Fausta, de acordo corn as 
“Ordenaçôes Manuelinas”. 

a linha ficasse presa no fundo, ou alguma pedra 
rebentasse corn a seda do caniço, o que era frequente. 
Na parte inferior havia uma gaveta de grandes dimensôes 
para guardar o peixe que se ia apanhando. Outra 
particularidade era que podia servir de assento, como se 
de um banco se tratasse. 

Logo apôs o achado, autoproclamei-me guardiâo 
perpétuo da caixa do avô e quando me dispunha a ir à 
pesca la ia eu todo tolo, caminhando como ele corn o 
caniço ao ombro e a caixa na mâo. 

Superstiçâo ou nâo, o certo é que sempre que levava 
a tal caixa comigo, a pescaria nâo era nada abondante, e 
o contrario acontecia quando a caixa ficava em casa. 
Quando ia corn os meus irmâos e teimava em levar a 
caixa comigo, como as pescarias eram péssimas, eles 
começaram a cismar que a caixa do avô dava azar e que 
por isso nâo apanhavam quase nenhum peixe. E, a partir 
dai, puseram-me um ultimata: “Se queria ir à pesca corn 
eles, a caixa dévia ficar em casa. Ponto final!” 

Corn azar ou sem ele, o certo é que quando nâo 
levava a caixa, o balde vinha carregado de sargos, peixes- 
rei, carapaus, chicharros, rainhas, verdugos, garoupinhas, 
e bodiôes. 

Como explicaçâo para tâo estranho fenômeno, 
comecei a pensar para os meus botôes: “Quem sabe se o 
meu avô Joaquim, desde o outro mundo estâ-me dando 
a entender que ele nâo gosta que eu use a sua caixa de 
pesca!.” 

London (Ontârio) 

Panorâmica actual da cidade de Angra 

A acusaçâo, até certo ponto, apresentava um cariz 
caricato, uma vez que a morgadinha nâo estava 
enclausurada como noviça ou freira, num mosteiro 
legalmente confirmado... 

Instaurou-se entâo uma devassa, ou inquérito que 
nâo satisfez os Monizes e, em 
contrapartida, veio ainda atear 
mais as prevalecentes 
inimizades e ôdios. A esse 
tempo, na menoridade de D. 
Sebastiâo, principe herdeiro da 
Coroa portuguesa, as rédeas da 
monarquia estavam nas mâos 
do seu tio-avô, o Cardeal 
D.Henrique. Através de 
intermediârios na Corte, os 
Monizes instaram p’ra levar 
avante nova devassa, de que 
ficou encarregado o 
desembargador, dr. Diogo 
Lopes Pinheiro. 

Desconheço o resultado do processo, excepta que a 
mixôrdia colocou em perigo a permanência de Jeronimo 
na ilha, e acarretou funestas consequências na 
estabilidade amorosa do casalinho, pois houve, 
aparentemente, desvenças entre eles. Fausta sentiu-se 
muito desanimada corn a atitude mesquinha do seu 
amado, que decidiu exilar-se p’ra terras alheias, 
deixando na ilha a sua amada banhada em lâgrimas. 
Mirrada por saudades e mâgoas sem conta, Fausta 
encontrou finalmente a paz ansiada no dia em que 
entregou a aima ao Criador! 

O ilustre dr. Henrique Brâz (1884-1947) legou-nos 
uma fantastica e minuciosa narrativa deste acontecimento 
em “Ruas da Cidade”, cuja leitura recomendo corn 
admiraçâo e justificado apreço. 

Por seu tumo, Diogo das Chagas (1575-1667) é mais 
comedido na descriçâo reservada ao episôdio no 
“Espelho Cristalino” concluindo que o esforçado 
cavaleiro morreu fora da ilha Terceira, enquanto a fidalga 
faleceu nela, e atribuindo o fatal desenlace à pura paixâo, 
visto que a morgadinha jamais o tinha recebido por 
marido, como ela sempre confessou. 

Eis, em breves linhas, a historia de um romance 
acabrunhado pelos odiosos orgulhos da linhagem, 
obliterando e calcando os sentimentos mais belos do 
coraçâo. Prefere-se condenar seres humanos à 
desventura, à clausura escandalosa, e até à propria morte, 
antes do que alimentar sonhos e esperanças, consentindo 
num casamento quiçâ afectado por desnivel social mas, 
em verdade, rejeitado apenas por enjoativos pergaminhos 
de nobreza pétulante. 

A âgua p’ra baixo corre, 
A ârvore p’ra cima cresce; 
Meu coraçâo por ti morre, 
Minh’alma por ti padece. 

Amor meu, s6 tu, s6 tu, 
Tiveste essa liberdade 
D’entrar no meu coraçâo, 
Sem fechadura nem chave. 

Eu tinha um coraçâo. 
Que te dei, cheio d’amor; 
Agora dentro do peito 
S6 trago penas e dor. 

Géra Deus a mocidade, 
Mocidade géra amor; 
O amor géra a saudade, 
A saudade géra a dor. 

Oakland, California 

NEW VW BEETLE CONVERTIBLE Leavens 
www.leavensvw.com v/siNCE igss 

Now in Stock! 

EAST LONDON 

Drivers wanted? 

Telephone 

(519) 455-2580 
416 FIRST STREET, LONDON, ONTARIO N5W 4N1 
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ECOS DA SOCIEADE 
Votos de Felicidade 
Aos recém-casados, 
Elaine Luz de London 
e Rick Silva de 
Windsor, que con- 
trafram matrimônio no 
dia 9 de Agosto do 
corrente! Os pais, 
irmâos e demais fami'lia 
enviam ao jovem casai 
votos das maiores 
felicidades e muito 
amor na sua nova vida. 

Marcus Sousa 
Os tios, os avos de London, 
Cândido e Maria Sousa, e 
os pais, Jorge e Jeann, dâo 
os parabéns corn votos de 
muita saûde e felicidade a 
este botàozinho da familia 
que cumpriu dois anos no 
dia 6 de Agosto do 
corrente. Que Deus te 
abençôe! 

Antonio Trigo 
Parabéns ao Présidente do 
Portuguese-Canadian Club de 
Chatham (Ontario) que ao 
anunciar a compra do terreno 
no lado Oeste da sede do Clube 
recebeu a mais calorosa ovaçâo 
do publico reunido para o 5.° 
Aniversârio do Rancho 
Folclôrico. Vai ser alargado o 
parque automôvel e projecta-se a construçào duma 
pequena capela no terreno. Bom trabalho sr. Trigo e 
grupo de Directores! 

Festa Grandiosa 

FOTO: JOÂO G. SILVA 

Parabéns aos Mordomos do Espirito Santo de Fall 
River, Mass, que organizaram a Festa deste ano no mes 
de Agosto! Na foto aparecem em traje campino corn a 
filha que leva a Coroa e o Ceptro. 

Mordomo de 2004 
Apresentamos o Mordomo 
da Coroa de Sâo Joâo, Sr. 
Horâcio da Costa, natural da 
Saïga e empregado na 
construçào civil em London. 
Ele vai levar a efeito as duas 
festas da Coroa em 2004. 

Cinco Anos 

Parabéns ao Rancho Folclôrico do Clube Português de 
Chatham que celebrou o seu 5." Aniversârio no dia 25 
de Setembro. Corn mâo firme ao leme, os dirigentes 
levaram este grupo aos pincaros da fama. 

José Carlos Carreiro 
Présidente da Câmara do 
Nordeste (Sâo Miguel) visitou 
em Setembro familiares e 
amigos em London. A ocasiâo 
foi celebrada corn um copo 
d’âgua, cortesia de Joe Teves 
(Pachecos Contractors). José C. 
Carreiro, do partido PSD, foi 
reeleito para mais um mandato 
nas autârquicas do ano passado. 

Amor Abençoado! 
Os nossos assinantes, 
Filoména & Laurindo Ferreira 
de London, anunciam o 
proximo enlace matrimonial 
do seu filho Isaac Ruben, corn 
a linda jovem Tiffany Maziar 
a ter lugar no dia 18 de 
Outubro do corrente. Votos de 
muitas felicidades para os 
jovens nubentes. 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON  

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

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

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

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

NECROLOGIA 

Odüia Rebelo Brum Gouveia 
No dia 13 de Agosto 

do corrente faleceu no 
Parkwood Hospital de 
London. Casada corn 
Mariano Gouveia, 
falecido, era mâe de 
Franklin, Odllia, José 
Maria, Connie Haight e 
Lucy Ashton. Os sens 
filhos, genros, nora e 
netos agradecem por este 
meio a todas as pessoas que os acompanharam 
nesta hora de tanta saudade dando-lhes o seu 
caloroso apoio ou lhes apresentaram sentidas 
condolências. Descanse em Paz! 

Zélia P. Carreiro 
Nascida na Freguesia 

da Maia, ilha de Sâo 
Miguel, faleceu no dia 5 
de Setembro do corrente 
corn 66 anos de idade. Era 
casada corn Eduardo 
Peixoto, falecido, e mâe 
de Jack (Maria) de 
London, Eddie (Shelley) 
de Strathroy, Filoména 
(Joe) e Grace (Rui) de London. Sens filhos, 
irmâos Robert (Dora) de New Bedford, Mass., 
Frank (Noemia) de Montreal, Manuela 
(Angelino Amaral) e Eduardo, residentes em 
London, e nove netos, nâo o podendo fazer 
pessoalmente, vêm por este meio testemunhar o 
seu agradecimento a todos quantos nesta hora 
de tristeza estiveram ao seu lado ou lhes 
apresentaram condolências. Descanse em Paz! 

Herculano Soares André 
Apôs prolongada luta contra o cancro e corn 

a provecta idade de 75 anos, faleceu no Hospital 
da Universidade em London no dia 18 de 
Setembro do corrente. Veio para o Canada nos 
anos 50 e era um dos nossos pioneiros. Casado 
corn D. Maria Isabel, era pai de Ruth e Dina, 
residentes em London, sendo irmâo de José, 
Emesto, Inès, Maria, Georgina, Aldina, Zenaide 
e Daniel. O acto fûnebre, conduzido pela firma 
O’Neil Funeral Home, foi presidido pelo Rev. 
Pr. Samuel Andrade da Portuguese Baptist 
Church de London. Apôs a cerimônia foi enterrar 
ao St. Peter’s Cemetery. A familia, enlutada pela 
dor, agradece por este meio a todos os que 
estiveram ao seu lado nesta hora de tristeza. 
Descanse em Paz! 

806 Victoria St., London, ON • N5Y 4E1 

Tel (519) 451^9120 

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

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

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

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 juros contacte: 

ST. PETER'S CEMETERY 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
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COLECTÂNEA PE OPINIÔES 

Comentando os Comentàrios 
Bush page com 
“Imgua de palmo” 

Quern jâ esqueceu as palavras 
de George W. Bush quando nao Ihe 
quiseram passar um “cheque em 
branco” para a invasao do Iraque? 
O présidente norte-americano disse 
que, com tal negativa, à ONU 
restaria um lugar irrelevante no 
contexto das naçôes. 

Mal sabiam, ele e o seu 
apaniguado britânico, na altura, o 
que Ihes ia cair em cima. Na 

verdade, a loucura de uma invasao do Iraque, nao 
devidamente ponderada, com base em “fraudes” (como 
declarou o proprio senador Kennedy) e nas condiçôes 
em que os aliados anglo-americanos decidiram efectuar, 
o tempo acabou por vir dar razao à posiçào da ONU. 

Mas porque a guerra continua activa, as mortes de 
ambos os lados atingiram numéros assustadores. Os 
biliôes de dolares despendidos mensalmente e 
desviados de areas sensiveis dos orçamentos, estâo a 
roubar o bem-estar dos americanos, conduzindo a naçâo 
a déficites de valores astronomicos nos trilioes de 
dolares. 

Se acrescentarmos a reacçâo do dividido povo 
iraquiano e a incapacidade dos invasores em criar 
estabilidade nas principals areas conquistadas, nao 
quereriamos estar na pele de Bush e de Blair se o 
socorro da ONU nao vier célere. 

Bush teima em esquecer a liçâo da Historia onde 
os grandes e militarmente poderosos Impérios do 
passado acabaram por cair às maos dos “barbaros”. 

O CCPC e a “Comissao ad-hoc” 
Ficamos “menente” com as revelaçôes saidas na 

ultima ediçâo deste jomal, e dizemos porquê. Pela 
leitura da noticia veiculada, a “comissao ad-hoc” - que 
se constitufra para pressionar o govemo na soluçâo do 
problema da falta de apoio consular ao sudoeste do 
Ontario - aparecia ali como se tendo etemizado, uma 
vez que nao cessara a sua existência quando ficara 
resolvido o asSunto que justificara a sua constituiçào. 

Até e, numa clara atitude de extrapolamento das 
suas funçôes, ficamos sabendo que contribuira para a 
orientaçào do acto eleitoral para o CCP (?). E mais: 
ficava-nos a sensaçâo de que a defunta comissao, sem 
mandato da comunidade, se estaria auto colocando na 
posiçào de “manda chuva” dos nossos destines e 
reivindicaçôes, o que séria grave erro e a repetiçâo de 
sityaçôes jâ praticadas até um passado recente, que 
poucos, ou nenhuns beneficios traziam à comunidade 
em gérai. 

Felizmente que nada destas conclusôes transmite 
a realidade e que o registo e inclusào do nome da 
“comissao ad-hoc” mais nào foi do que uma forma de 
melhor identificar as pessoas que constituiram a 
comissao. 

O que aconteceu foi que dois elementos do CCP 
vieram a London reunir-se, sim, corn as pessoas que 
estiveram envolvidas na formaçâo local da lista A. 
Houve troca de impressôes, justificaçôes foram dadas 
para aspectos especificos e sugestôes diversas, o que é 
normal surgir nesse tipo de encontre. 

A verdade é uma s6: a comissao ad-hoc jâ nào existe 
hâ muito. Varias das figuras pûblicas que fizeram parte 
da mesma, aproveitando a embalagem, têm-se 
empenhado em obter beneficios para a comunidade. 
Mas fazem-no a titulo pessoal, ou em grupo. 

Assim, sim! Até aqui tudo bem, tem o nosso apoio. 

MARIO AVEIRO 
President 1^1 

“Industrial Contractors to the World... ” 

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

Visita da Directora Regional das 
Comunidades 

A presença entre nos de membres dos govemos 
regionais e central é sempre benéfica para ambas as 
partes. Mais uma vez isso aconteceu, corn agrado de 
quantos se deslocaram ao encontre corn a Sra. Directora 
Regional das Comunidades, Dra. Alzira Serpa Silva. 

Para além do geste de cortesia que a deslocaçâo a 
London da govemante açoriana traduz, e que lhe foi 
reconhecido pelos présentes, houve oportunidade para 
numa franca e leal troca de impressôes, lhe 
apresentarmos as nossas reclamaçôes e ouvirmos dos 
programas em existência e propositos présentés ou 
futures do Govemo Regional para a diâspora . 

Cabe aqui realçar a actividade da “comissao 
organizadora” da visita. Merece nota alta. 

Sabia que... 
Um breve comentârio 

Neutre lugar da ediçâo do jomal estâ registada a 
resposta que D. Regina Calado considerou oportuna 
ao comentârio que fizéramos às suas afirmaçôes sobre 
a presença do apôstolo Sâo Pedro em Roma. Funcionou 
a liberdade de expressâo. 

A colaboradora do nosso jornal disse de “sua 
justiça” e tudo bem. Reafirmamos que seus trabalhos 
sâo oportunos e de muito interesse como elementos de 
elevaçào do nivel cultural dos leitores, e por isso sâo 
lidos com prazer. 

Por hoje é tudo sobre comentando os comentàrios. 
Samuel Andrade, London Ontario 

JuriLuso 
Para o serviço da LUSO PLANET que vai ajudar 
o emigrante português a esclarecer dûvidas 
relativas a assuntos jurîdicos, corn a colaboraçâo 
da advogada, D. Cristina Coelho, visitem: 
www.lusoplanet.com 

lusoplanet@free.fr 

Relembrar é trazer o passado ao présenté 

Meus olhos cansados fechei e, sem querer. 
Me revi nos frescos dias de criança, 
Andando pelos caminhitos, sem saber 
Que mais tarde me viriam à lembrança. 

Exultantes esses dias de encantar, 
Cuja magia se firmava na pureza 
Duma viva inoeêneia a gargalhari... 
Que ser amado é ver em tudo beleza! 

Meus primeiros passos no campo os ensaiei, 
Em Alvôco a meninice teve lugar; 
Pelo ribombar dos morteiros eu chorei 
E pela Moreira caminhei a coxear... 

Jâ senhorinha, deixei atrâs mimosas, 
Deixei o rio, os salgueiros, as saudades... 
Lâ me ficaram as zmias, jarros e rosas, 
A Igrejinha e o toque das Trindadesi... 

Fernanda T. Ramundo, Richmond BC 

OA PETE'S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
^ • Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

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

Ao Sr. S. Andrade ESCRITOPOR 
^ ~ REGINA CALADO 

Tomei nota da sua observaçao 
e agradeço-a. 

Se Sâo Pedro, Simào Pedro, 
o Primeiro Papa da Igreja, foi 
crucificado de cabeça para baixo, 
por seu desejo, como sempre me 
constou, li ou ouvi, ou se viveu em 
Antioquia antes ou depois desses 
lugares que o senhor, mais 
entendido na matéria, menciona, 
é o que se escreveu algures. Mas quem pode saber a 
verdade? E também, que diferença nos faz? 

Hâ, porém, um ponto que quero esclarecer: Nâo 
tenho a pretensâo de pensar que rae,]\i\g\iQmsabichona 
de tanta coisa que escrevo na rubrica “Sabia que...?”. 
Mas, como dizia o outro: Sei quem é a minha màe 
porque mo disseram. E é de acreditar... 

Tenho encontrado diferenças de datas, nomes e 
lugares entre todos os alfarrabios que leio e a esses eu 
duvido e esqueço. Mas continue porque agrada-me 
partilhar corn outrem o que julgo intéressante saber- 
se. Nâo é uma maneira de “activar” a Histôria? 

Devo dizer, Sr. S. Andrade, que me regozija saber 
que o senhor lê os meus escritos. Obrigada! 

Vancouver, BC 

CRÎTICA OU QUEIXOSA 
Julgo-me um ser civilizado e sou razoâvel e 

compreensiva. Mas hâ factos que me perturbam 
fortemente, como, por exemple, um vizinho consentir 
que os seus atirem para o jardim do lado tudo e mais 
alguma coisa, como envôlucros de chocolates, papéis, 
copos de papel atirados para o châo ou incrustados na 
rama dos arbustes, e mais o que ignore, pois que a minha 
palavra correcta ao interpelâ-lo, nâo serviu de muito. 

E, para cumule e meu desespero, até jâ surgem de 
quando em quando certas coisas, muito em voga que, 
tal vez por tara, sâo aconselhadas e vendidas nas prôprias 
escolas! Mas nestes dias babilonicos que atravessamos, 
de nada nos devemos admirar se olharmos aos feios 
exemples apresentados pela televisâo, a rainha da 
informaçâo e divulgaçâo, mas tâo impura! Muitas vezes 
me coibo de gozar um serâo televisivo porque jâ pouco 
de bom se apresenta. Salvo as boas obras jâ repetidas e 
algum velho programa familiar, sem barulho, sem camas, 
sem metralhadoras, e sem blasfémias. Serei eu exigente?! 

Outra coisa que se nâo coaduna corn a minha 
maneira de ser é preparar-me para apreciar um filme, e 
nâo conseguir ouvir o diâlogo para entender bem o 
enredo, porque a mùsica chamada de fundo, estâ 
precisamente sobre a palavra, interferindo corn o ouvido 
e concentraçào. Serâ que os manda chuva desta 
intéressante indûstria preferem que o publico nào entenda 
o teor da historia? Oxalâ que esteja enganada e, em breve, 
possamos gozar um filme sem ruidos que nâo sejam 
necessârios. A mùsica é para os concertos em salôes de 
boa acûstica, aonde os nossos sentidos se enlevem 
seguindo os sons deliciosos da boa Musical 

Uma outra desfeita para os lâs do cinema é nào terem 
tempo bastante para no fim lerem os créditas. Isto 
significa para mim, falta de apreço pelos bons actores, 
quando sem eles nâo se fariam filmes tâo bem 
interpretados. 

Todo o ser que se preza, deve sentir apreço e respeito 
pelo trabalhador. 

Fernanda T. Raimundo, Richmond, BC 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London’s finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL 
RENTALS 

194 Wellington Street 
London, Ontario 
N6B 2L1 

WEAR 
SALES 

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

www.josephsformalwear.com 
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Passagem de Modèles 

Texto e Fotos de: 
Daniel Lapas 

O Centro a rebentar pelas costuras... 
A Passagem de Modèles que 

este ano levou o titulo aliciante de 
Falling into Fall, teve lugar no dia 
13 de Setembro do corrente e o 
Centro Cultural de Windsor nào se 
quedou pelo prestigio que tem 
mostrado e bem provado nestes 
saraus de “Fashion Show” realizados 
em anos transactos. Podemos dizer 
que nesta oportunidade o publico 

encheu a sede até ao ponto de rebentar pelas costuras. 
Nâo cabia mais um alfinete. 

Envolvendo a comunidade, desde os jovens até aos 
mais idosos, os modelos de ambos os sexos souberam 
desfilar corn muito profissionalismo na exibiçâo 
realizada em palco. Pudemos admirar em passerelle 
roupas de estilos variados, representando um nutrido 
grupo de firmas comerciais que exibiam artigos da 
moda ou acessorios: Aldo’s Clothing & Jewellry, 
Little Lords / Little Ladies, The Running Factory. 
Addition Elle, Elka’s Design, Randy River, Laura 
Petitte, Maggies’s, Laura, Siblings, Sears e X/S 
Moda. 

Os penteados arti'sticos correram a cargo de Lox 
Salon, e a maquilhagem contou corn o apoio da Mary 
Kay Cosmetics. E nota maxima para o famoso Fabricio 
Losa Alvarado que ensaiou todos os que participaram 
no espectâculo. 

O que mais arrebatou a atençâo do publico foi a 
presença naquela noite inesquecivel das belissimas 
Joumana Choucair, Miss World Ontârio/2003, 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

WINDSOR 

Katarzyna Dzicdzic, Miss Universe Canada 2003, e 
Shannon McArthur, Miss Universe Canada 1999. 
Destaque também para Rui Pereira, gerente da 
companhia de computadores SiliconDirect. 

A contar da esquerda: Fabricio L. Alvarado, Lucy Pires 
e Shannon McArthus, a BelissiMissima/99 

Concluida a Passagem de Modelos, Lucy Pires, 
Présidente do Centro, subiu ao palco para agradecer a 
todos os que contribuiram para o bom sucesso da noite 
na que ninguém arredou pé até acabar o ultimo acte, se 
assim podemos falar, corn os modelos a exibirem 
magnificos fatos e lindos vestidos do Dia de Casamento. 

Parabéns aos coordenadores do espectâculo e do 
magnifico show de mûsica e luzes. 

Daniel Lapas 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

Q SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÜNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

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

Mordomos de Windsor 
Angariaçâo atingiu $2.440 Dôlares 

Luis e Aida da 
Ponte, Mordomos do 
Império do Espirito 
Santo para o ano 2004 
em Windsor, eram o 
casai mais feliz no fim 
da Festa de Churrasco 
que organizaram no 6 
de Setembro na Casa do 
Espirito Santo e que foi 
um grandioso sucesso. 

Pagas as despesas 
toam apurados ÊSSSSlfÜ'' 
$2.440,93 dolares que 
serâo destinados à 

na Festa de Angariaçâo 

organizaçâo da Festa no proximo ano. A casa esteve 
cheia, como nâo se via hâ tempos! O povo de Windsor 
compareceu e deixou os Mordomos corn a felicidade 
de uma festa onde reinou a alegria e o sucesso. “Muito 
obrigado a todos os que nos deram o seu apoio, 
ajudando na organizaçâo deste BBQ. A vossa presença 
nesta data sera sempre lembrada corn carinho e 
amizade”, disse Luis da Ponte. 

Nâo podemos fechar a reportagem sem lembrar aos 
nossos leitores que no dia 15 de Novembre, o conjunto 
musical de London, os famosos “United”, vâo estar aqui 
para animar a Segunda Angariaçâo de Fundos para as 
Festas do Divine. Nessa noite sera servido um excelente 
Jantar, seguido de Baile. O evento vai ter lugar na cave 
da Igreja Our Lady of Perpetual Ftelp. 

Para informaçôes e réservas contactem Luis da 
Ponte Tel. (519) 735-2729. O preço das entradas sera 
de $25/Adultes e $10/Criança. Venham todos passar 
um serâo alegre e divertido! 

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  

A Firma Viveiros Coach lines BBAIWPTON 
Manuel e Alcina Viveiros, proprietârios desta 

firma portuguesa, vivem hâ anos em Brampton. Em 
1997, Manuel decidiu trabalhar por conta propria e 
aventurou-se, ciente do 
que era necessârio para 
gerir uma firma corn 
esta. Isto abriu uma 
nova etapa na sua vida. 

Nascido na 
freguesia de Sâo 
Vicente Ferreira, Ponta 
Delgada, Sâo Miguel, 
emigrou para o Canadâ 
em 1973 e trabalhou 
como electricista. Em 
1994 começa a trabalhar por conta propria e apôs 
comprar um autocarro leva a primeira excursâo à festa 
dos Madeiras. 

Tudo começou quando um dia, ao preparar umas 
férias para Fall River, um amigo disse-lhe que queria 
ir eele e outra pessoa da famflia e, no fim de contas, 
acabou por levar 13 individuos. Viu que nesta ârea havia 
falta de transporte para a Nova Inglaterra. Foi a ocasiào 
de abrir o novo negocio. Sô mais tarde, e jâ corn a 
licença de condutor, começou a tratar da sua licença 
no Ministério dos Transportes. 

Comprou um autocarro e hoje, passados quase dez 
anos. Manuel Viveiros, graças aos seus clientes, jâ 
comprou outro autocarro de luxo e poderia ter mais 
sucesso, mas a comunidade nâo é das melhores para 
apoiar as firmas portuguesas. 

Falando de viagens e programas durante o ano, 
Viveiros disse que de facto nâo lida s6 corn a nossa 
comunidade, e serve também outros grupos étnicos em 
viagens pelo Canadâ e EUA. A licença estende-se a 
todo o Norte da América. 

Viveiros afirmou: Temos excursôes pela costa 
atlântica desde o Canadâ até à Florida e programas todo 
o ano para ir aos casinos ou festas religiosas e profanas 
nas férias de Verâo. Servimos équipas de futebol. 

grupos folcloricos, bandas e Texto e Photas pan 
associaçôes religiosas. Estamos JQQQQ 5j|yg 
prontos para atender quaisquer grupos 

que pretendam visitar lugares 
de interesse. A licença 
abrange a ârea entre 
Kitchener e Oshawa. London 
e comunidades além s6 
podem ser servidas por outras 
companhias de transporte. 

Mas servindo esta ârea, 
hâ sempre passageiros cujos amigos de 
Strathroy, Sâmia e S.O. do Ontârio vâo nas 
nossas excursôes, unindo-se ao grupo gérai. 
Tratando-se de ‘’Charters”, porém, a licença 

sô pode abranger até Kichener. 
Hâ portugueses que marcam viagens corn firmas 

canadianas em 
lugar de ir em 
autocarro da 
Viveiros corn a 
nossa bandeira. 
Ano apôs ano, a 
clientela tem 
aumentado, 
apesar da 
concorrêneia 
de pessoas que 
podiam tra- 
balhar Juntas em harmonia mas assim nâo o entenderam, 
devido à vil cobiça. 

Quanto às festas do Espirito Santo em Fall River, 
hâ anos atrâs costumâvamos levar até 13 autocarros, 
mas devido aos problemas na fronteira corn os EUA, o 
pessoal fica corn medo de viajar. 

Viveiros faz viagens todos os anos pelo Natal a 
Fall River para as pessoas que gostariam de passar a 
quadra com a sua famflia. As excursôes saem de 
Brampton, Mississauga e Toronto em directe a Fall 
River e Providence. Podem passar o Natal no EUA e o 

COB/lUNICAPO 
Escola Portuguesa de Windsor 

A Professoa de Português, D. Amélia Silva, 
comunica aos pais de famflia de Windsor, Harrow, 
Kinsgville, Wheatley e Leamington com crianças em 
idade de aprender a Lfngua Portuguesa, que podem 
contactât as seguintes professeras: 

Andrea Zokvic (519) 251-8292 
Aléxia Ribafeita (519) 727-6558 

Amélia Silva (519) 966-8505 
Os estudantes jâ foram matriculados no dia 20 de 
Setembro e as aulas começaram no dia 27 deste mes, 
na Immaculate Conception School (735 Tuscarora. 
Windsor), no local dos outros anos. Os pais dos 
interessados podem contactât uma das professeras 
acima mencionadas pois ainda estâo a tempo para 
inscrever as suas crianças. 
Envie o seu filho à Escola Portuguesa! 

Corn pedido de publicaçâo - Daniel Lapas 

Ano Novo no Canadâ. 
Além da licença para “Charters” e excursôes, 

Viveiros é sôcio da TICO (Travel Industry Cancel of 
Ontario), um seguro de cancelamento de viagens. 
Viveiros garante aos seus passageiros o reembolso do 
dinheiro em case de cancelamento da viagem. O seu 
investimento estâ garantido. 

Para informaçôes sobre os programas e viagens 
agendadas, contacte a firma Viveiros Coach Lines Inc. 
pelo Tel (905) 451-2074 

Brampton (Ontario) 

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

Liçôes Privadas em carro automatico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

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

Festas do Espirito Santo em Fall River 
Com a presença de Mota Amaral, Présidente da AR, 
Victor Cruz, Eider do PSD-Açores, e de D. Antonio 
de Sousa Braga, Bispo de Angra. 

No ultimo fim-de-semana de Agosto tiveram lugar 
na Nova Inglaterra as celebraçôes do Espirito Santo, 
com milhares de pessoas vindas do Canada, Bermu- 
das e varias cidades americanas, sem esquecer a Regiao 
Autonoma dos Açores. Trata-se duma festa muito 
querida dos açorianos espalhados pelos quatro cantos 
do mundo. Fall River é sempre visitada por milhares 
de imigrantes americanos. 

No dia 21, Michelle Tavares actuou no coreto da 
cidade e foi muito aplaudida. Ela tinha viajado de 
Toronto na firma portuguesa de autocarros Viveiros 
Coach Lines Inc. de Brampton. No dia seguinte, à noite. 

Carro alegorico com uma réplica das Portas da 
Cidade de Ponta Delgada 

teve lugar o cantar dos folioes no Kennedy Park, e o 
arraial pelas filarmonicas das Capelas e Santa Cruz da 
Lagoa, ilha de Sâo Miguel. 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. pully Lkena .1 

Specializing in L.C.B.O. 

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

^ Chef: Tony & Rosa Silva 

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

ORAÇÂO INFALIVEL 
Ao Espirito Santo, ao Menino Jesus e sua 
Mae Santissima, e ao Santo Padre Cruz! 

Jesus, que disseste: Pede e receberas, 
procura e acharas, bate e a porta se abrirâ, por 
intermédio de Maria, vossa Mae Santissima, eu 
bato, procure, e vos rogo que a minha prece seja 
atendida e me seja concedido o que vos peço. 

Jesus, que disseste: Tudo o que pedires ao 
Pai em meu nome, Ele atenderâ, com Santa Maria 
rogo humildemente ao Pai que a minha prece seja 
ouvida. 

Jesus, que disseste: O céu e a terra passarao, 
mas a minha palavra nâo passarâ, com Maria, 
vossa Mae bendita, confie que este meu pedido 
seja ouvido. 

Rezar très Ave-Marias e uma Salve Rainha 
Com pedido de publicaçâo - Maria, London (Ontario) 

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

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

LEAIVIIWGTOW 

CLUBE PORTUGUÊS DE LEAMINGTON 
217 Talbot St. West, Leamington, Ont. N8H 1N8 

Tel.: (519) 326-5561 • Fax. (519) 326-1466 

O parque estava replete de gente que visitou as 
exposiçôes e barracas. Na tempestade que caiu na noite 
de sexta-feira com chuva torrencial, a multidao abrigou- 
se nas enormes tendas montadas para as festas, o que 
valeu para sermos salvos de um banho a valer. 

No Sabado, com imcio no Ponta Delgada Blvd., 
saiu o Cortejo, que foi admirado por muita gente desde 
o passeio das ruas. Mostrou-nos uma grande variedade 
de trajes, danças, carros de bois, Impérios do Espirito 
Santo, Filarmonicas, varias Mordomias do Estado, 
grupos de folclore e folioes. No recolher da parada, o 
consul de Portugal em Fall River, louvou a comissao 
das festas pelo bem trabalho e o Mordono da Festa 
agradeceu o apoio à sua familia, os Costa. Apos a 
bênçào da massa e do leite por D. Antonio de Sousa 
Braga, foi servido o Bodo de Leite, como é tradiçâo 
nas ilhas. 

Pela noite adentro houve folia e concertos pelas 
bandas em dois coretos e, ao mesmo tempo, numa tenda, 
o povo podia ver videos de Sâo Miguel, com paisagens 
e informaçôes de vârios concelhos da ilha verde. 

No Domingo, na catedral de Santa Ana, frente ao 
parque, houve Missa Solene concelebrada pelos bispos 
de Fall River e Açores, seguida de Coroaçâo. 
Destacamos a presença no acto religioso de Mota 
Amaral, présidente da AR, Victor Cruz, deputado e lider 
do PSD-Açores, e outros politicos portugueses e 
americanos. 

Apos a cerimonia, a procissào/coroaçâo desfilou 
pelas ruas da cidade até ao parque. No Cortejo seguiam 
Irmandades de varias comunidades da Nova Inglaterra, 
New Jersey, Toronto e Montreal e 22 bandas, incluindo 
duas do Quebeque, e quatro dos Açores, os présidentes 
das Câmaras da Praia da Vitoria e de Santa Cruz da 
Graciosa. Foi a festa mais linda que ficara para sempre 
na memoria de quantos estiveram présentes. Todos 
recordamos os velhos tempos da infância no nosso 
torrào natal e matamos saudades de amigos e familiares 
que vivem naquela décima ilha açoriana que é a 
América do Norte. 

Bote baleeiro com um pescador pronto a 
“lançar o arpâo” 

Nova Inglaterra é um enclave açoriano, uma 
Lusolândia, segundo Onésimo Almeida, professor de 
origem micaelense na Brown University de Providence. 
Em Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, 
Massachusets, Vermont e Maine vivem cerca de 
700.000 açorianos, sendo Massachusets o que tern 

CHATHAIVi 

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 

Grogan 
Ff RD ^ LINCOLN 

gv Sales: (519) 876-2730 
^ Res: (519) 245-7653 

www.groganford.com 
AIJ FERREIRA 

Sales Rep. 

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

maior densidade populacional Reportagem efotos 
portuguesa. Fall River e New Bedford, Q 

cidades com 100.000 habitantes, têm 
de 60-70% de émigrantes açorianos. 
Braga Bridge em Fall River, cidade- 
irmâ de Ponta Delgada, é considerada 
a ponte maior do mundo por unir a 
América e os Açores. Uma referência 
irônica à ligaçào de Fall River corn 
Massachusets. 

A comunidade açoriana, 25 anos 
apôs o acordo de geminaçâo corn Ponta Delgada, vai 
ter em breve uma réplica do monumento mais 

O Lider do PSD/Açores, Victor Cruz, corn outras 
entidades da comunidade local 

emblemâtico da capital de Sâo Miguel, as Portas da 
Cidade. Trata-se duma obra proposta pelo Mayor Ed- 
ward Lambert para a zona entre o Kennedy Park e o 
Ponta Delgada Blvd. 

Finalizamos a reportagem corn o agradecimento ao 
sr Manuel Viveiros da Viveiros Coach Lines Inc. de 
Brampton que levou très autocarros corn gente de 
Brampton, Mississauga e Toronto às festas de Fall 
River. Destacamos o bom serviço de segurança e 
amizade que ele prestou aos seus passageiros e a nos 
prorios na viagem. Esta reportagem contou corn a 
patrocmio da sua firma, o quai muito agradecemos. 

Brampton (Ontario) 

Pelo Fascinante Mundo das Artes... 

Brazilian Groove 
A firma Putumayo World Music, sediada em 

Toronto, acaba de lançar corn o tftulo acima um CD de 
mùsica brasileira para comemorar o seu 10.° 
Aniversârio na promoçâo musical através dos discos 
que édita. 

Brazilian Groove é uma colectânea de artistas e 
intérpretes da cançâo brasileira marcados pelo selo da 
juventude e destacados em vârios pafses. Ouve-se corn 
agrado e até surpresa, ao ver que jovens artistas poliram 
a velha melodia corn a riqueza e novidade da sua 
fantasia e invençâo. Nâo podia haver uma escolha 
melhor para celebrar 10 anos de serviço pelo fascinante 
mundo da mùsica. 

Putumayo é hojè um nome de primeira grandeza 
entre os seus pares tendo lançado mais de 100 tftulos 
em 40 pafses do mundo. Um dos melhores caminhos 
para interpretar a aima de um pats é descobrir a sua 
mùsica, mùsica na quai se reflecte a aima e a cultura 
dos povos. Tudo isto graças ao visionârio fundador da 
Putumayo World Music, Dan Storper. 

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 

STRATHROY 
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H*0*M»E*S 
LTD. 

AP R ES EIMTAM OS 

PARSONS 
tSÎATtS 

na area da Dundas/Clarke Rd., London 

sutton group-select realty inc. 
Thinking of a New Home - Call me to reserve a lot! 

RAY FIGUEIREDO 
25 YEARS OF EXPERIENCE 

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

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

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

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

Eastwood 
Plaza 

^ODDDDDDDD D DDDDDDD 

rr. FREDRICK CIRCLE 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnH 
]DDDDDDDDDDmDDDDDDDJ 

McDonalds nmnnmnmnnnmmnn 

C3 □ □ 
CD □ 

DUNDAS STREET 

Argyle 
Mall 

Canadian 
Tire 

Preços a partir de: 
$ 140s 

L0CALIZAÇÀ0 IDEAL 
Para compta de lotes e preços 

de modelos de casas, 
contactem o nosso 
Agente de Vendas 

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

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

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

Specializing in Fine Carpentry: 

FIREPLACE MANTELS • WALL UNITS 
RAILINGS • CROWN MOULDING 

WINDOWS & DOOR TRIM 
HARDWOOD FLOORS, etc. 

We are presently hiring 
EXPERIENCED CARPENTERS 
to work on Trim Installation 

Contact us by Telephone or Fax us your resume. 


