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GENTE 
OUVIA SIMAS, um Anio 
que possou por nés! 

A noticia deixou constemada 
a comunidade de London e 
sumida na mais profunda tristeza. 
Olivia, corn dois anos e meio de 
idade, morreu vi'tima de um 
desastre que em apenas uns 
minutos destruiu a casa duma 
fami'lia portuguesa. O seu pai, 
Gary Simas, um emigrante de 
Ponta Delgada, arriscou a vida no 
meio do fogo à procura da filha 
até que, corn queimaduras de 
prognôstico grave, foi obrigado a 

sair. La na rua. vendo seu estado, nâo mais o deixaram 
entrar no prédio em chamas. Minutos depois, e cada 
minute foi uma etemidade, os bombeiros iam achar 
Olivia num armârio do quarto de cama. Tinha tratado de 
proteger-se e morrera asfixiada pelo fumo. Todos os 
cuidados mais intensivos da medicina no Childrens’ 
Hospital of Western Ontario nào puderam reavivar o seu 
coraçâo inocente. No mesmo dia. Gary Simas, sua 
mulher, Lucy, e filhas Jéssica e Brittany tinham perdido 
uma filha e a casa. 

Foi aberta a conta Simas Family Trust Fund onde 
pode depositar seu donativo em dinheiro quem queira 
ajudar esta fami'lia, dirigindo-se a um balcâo do 
Scotiabank. 

Um Anjo passou por nos e seu sorriso foi um raio 
de sol no nosso dia-a-dia, mas o seu destino era seguir 
para Deus e desde la Olivia olha para nos cheia de 
felicidade. Mas sentirems sempre a falta da sua presença 
e a saudade pungente de tâo cedo vê-la partir do mundo. 
Erajum anjo-bebé, um lindo amor que cansado foi dormir 
por um instante para acordar aos pés do seu Criador. 

Oxalâ Deus, nosso Pai, possa apagar as lâgrimas 
dos que nunca aceitarào a falta da sua presença! 

A. Seara 

ROMEIROS DA QUARESMA 
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Primeiro Forum do Conselho dos Comunidades (CCPC) em London 

Os Conselheiros corn o grupo de ensino de London e Strathroy 
e alguns Uderes comunitârios 

Os Conselheiros do 
CCPC, Laurentino 
Esteves e José Eustâquio, 
apos a reuniào do grupo 
regional do Canada e 
EUA em Manassas 
(Virginia), escolheram a 
comunidade de London 
para convocar a primeira 
reuniâo. Abriu o Forum 
um encontro e diâlogo 
corn o grupo dedicado ao 
ensino da Lingua 
Portuguesa à nivel escolar 
em London e Strathroy, a 
Directora, Ana Paula 
Fernandes e o jovem 
português eleito este ano 
para a Direcçâo Escolar, 
Pedro Almeida (School 
Trustee). 

Foi entregue ao CCPC um relatorio preparado por 
Ana Paula Fernandes com a problemâtica que o ensino 
do Português enfrenta neste pais. Falou-se do 
tratamento preferencial dos grupos émigrantes da UE 
e da necessidade de fazer estender até à nossa area o 
direito de ter pessoas formadas em Portugal a dirigir o 
ensino nas nossas escolas. Os conselheiros seguiram 
corn interesse a exposiçào dos problemas e prometeram 
ter um encontro corn a Coordenadora do Ensino no 
Canada, D. Graça Assis Pacheco, e no futuro apresentar 
as queixas ao Govemo Central. 

As Noticias dos Af ores 
O Governo Regional dos Açores financiava o 

serviço de Noticias difundido por canais televisivos 
portugueses ao longo dos anos, nos EUA e Canada. 
Mas agora, a RTPi transmite diariamente desde o dia 9 
de Abril o Telejomal da RTP-Açores (Costa Leste às 
9H00 pm. Bermuda às 8H00 pm, às 6H00 no Canada e 
às 19H00 no Brasil), a informaçâo esta assegurada. 

Por isso, a Direcçâo Regional das Comunidades 
vai suspender o serviço de Noticias via satélite para, 
em seu lugar, enviar videos, em diverses suportes, corn 
programas produzidos pela RTP-Açores, como Xailes 
Negros, O Barco e o Sonho, Os Ultimos Baleeiros, 
Cantigas Açorianas, e programas de informaçâo 
actuais. A transmissâo destas séries e programas é da 
responsabilidade dos canais de TV. 

A medida tem como principal objective manter os 
Açores vivos e présentes Junte das comunidades que 
vivem no exterior do pais. 

Alzira S. Silva, Directora Regional 

Apos o intervalo para tirar a foto de familia, os 
conselheiros reuniram-se corn um grupo comunitârio 
de quase cem pessoas, debatendo-se na reuniâo as 
preocupaçôes gérais desta area, como a abertura do 
Consulado Honorârio, os direitos dos émigrantes que 
vâo a Portugal, o nosso grupo dos idosos, etc. 

Numa avaliaçâo do que se passou em ambos lanços 
do Forum, pense que teve valores positives e foi 
intéressante o diâlogo entre os représentantes do CCPC 
e o povo. Quanto a soluçôes?.. Nâo devemos esperar 
nada concrete a curto prazo, pois como em todas partes, 
as coisas do Paço andam a curto passo e o CCPC, por 
outre lado, tem apenas um valor consultive na 
Assembleia da Repûblica. 

Baptistas celebram Conferêneia 

du Pàscoa em London 
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Forfos Ocupantes estâo levando o 
Iraque a um beco sem saida 

Quem O disse foi o présidente da Internacional 
Socialista e ex-primeiro ministre de Portugal, Eng.° 
Antonio Guterres numa conferêneia em Estocolmo 
onde fez um apelo ao reforço urgente do papel da ONU 
no territorio. Mostrou-se preocupado corn o aumento 
dos confrontes no Iraque, resultado directe de erros 
cometidos pelas forças da ocupaçâo. 

No que diz respeito à intervençâo militar pensa que 
isso s6 como ultimo recurso e adiantou uma proposta 
para définir a legitimidade internacional em caso de 
intervençâo. 

O conceito de responsabilidade internacional na 
protecçâo dos direitos da pessoa Humana sô deverâ ser 
invocado quando um Estado se revelar incapaz de 
assegurar tais direitos. Uma intervençâo militar 
internacional num determinado pats s6 poderâ ser 
legitimada por duas causas: Riscos comprovados de 
limpeza étnica ou ameaça de um elevado numéro de 
mortes. Antes de qualquer intervençâo militar deve 
esgotar-se o apelo a soluçôes diplomâticas. 

0 Advogado de Saddam 
o francês Jacques Verges vai defender Saddam no 

tribunal. O sobrinho de Saddam nomeou-me defensor 
do seu tio, declarou Verges num programa televisivo 
recente. Ele ira igualmente defender o ex-vice-primeiro 
ministre iraquiano, Tareq Aziz, que se entregou às foças 
americanas do Iraque em 2003. Os dois permanecem 
actualmente detidos sob o estatuto de prisioneiros de 
guerra. Desconhece-se como e quando terâo lugar os 
sens processes. 

Verges vai apoiar-se na tese de que os Estados 
Unidos venderam armamento a Saddam Hussein em 
1998, incluindo armas qui'micas, sendo mediador o 
actual secretârio da Defesa, Donald Rumsfeld. 

No programa, o advogado terâ ainda revelado que 
um informador norte-americano lhe enviou uma série 
de documentes tides como secretes de Estado. 

Verges tem no sens historial a defesa do chefe da 
Gestapo, Klaus Barbie, em Lyon, do assassine em série 
Carlos, o Chacal, e do ex-Presidente jugoslavo Slobdan 
Milosevic. 

Catarina van der Kellen 

Austria quer uma CIA europeia 
o ministre austriaco do Interior, Ernst Strasser, 

propos a criaçâo da AIE uma Agência Europeia de 
Informaçâo sem competêneias policiais que englobe os 
serviços secretes europeus, ao estilo da CIA nos EUA. 
Os membres da agência teriam de elaborar a anâlise da 
situaçâo de segurança na Europa e a da segurança 
institucional na UE, o sector europeu de armamento e 
na economia. Sera necessârio elaborar um «relatôrio 
mensal» sobre o estado da ameaça terrorista, que séria 
discutido em cada Conselho de Justiça e Interior da UE. 

O govemo austriaco estimou que sera necessârio 
^ estabelecer uma tabela de perigos nas instituiçôes e sens 
représentantes, corn o objective de actualizar a protecçâo 
dos mesmos. «As medidas tomadas pelos palses da UE 
sem coordenaçâo alguma no contexte das cartas 
explosivas em Italia constitui um exemple negative 
recente», apontou Viena. 

■NTERMACIOMAL 

Explosâo na Coreia do Norte 
À volta de 154 pessoas, das quais 76 estudantes, 

morreram numa explosâo que ocorreu no dia 22 de 
Abril, na estaçâo de Ryongehon proxima da fronteira 
corn a China. Para além de dois comboios corn carga 
quimica e gasolina, foram compléta ou parcialmente 
destruldos cerca de 8.000 fogos em tomo da estaçâo 
de Ryongehon. 

A Coreia do Norte, que apelou para a ajuda 
internacional, reconheceu tratar-se duma explosâo 
grave e que a responsabilidade tinha sido atribulda à 
negligêneia durante a agulhagem de carruagens corn 
nitratos de amônio e cisternas corn combustivel. A 
descarga eléctrica que se seguiu a um curto circuito 
fez detonar uma das carruagens, tendo a explosâo se 
propagado aos restantes vagôes e a um outro comboio 
O inquérito realizado até agora mostra que os danos 
sâo muito graves. 

Mais 159 missels Patriot até 2006 
o grupo americano de defesa Lockheed Martin 

adjudicou um contrato por um montante total de 505 
milhôes de dolares para fabricar até Abril de 2006 um 
total de 159 missels Patriot. Deles, um total de 22 estâo 
destinados a substituir os utilizados durante a guerra 
do Iraque, precisou a companhia. Estes artefactos, da 
classe PAC-3, «incrementam o poder de fogo do sistema 
Patriot», dado que podem lançar-se até 16 misseis, 
frente à capacidade de quatro dos PAC-2. 

O contrato, que abarca a tecnologia dirigida dos 
misseis, foi concedido por uma firma do Pentâgono 
corn sede em Alabama, a US Army Aviation and Missile 
Command. 

Perigos das alterafôes climàticas 
o Departamento de Defesa dos EUA apontou 

motives de preocupaçâo sobre as futuras condiçôes 
climatéricas na Terra. O documente prevê mudanças 
que, a longo prazo, podem provocar o caos no nosso 
planeta. Dentro de 20 anos, as mudanças poderâo até 
causar uma catâstrofe global corn milhôes de vitimas 
em guerras e desastres. 

Aponta-se para cidades europeias que irâo ser 
submersas pelo aumento do nivel médio das âguas do 
mar e ao facto de muitos palses desenvolverem defesas 
nucleates para protéger a escassez de âgua, comida, e 
fontes de energia. O efeito das alteraçôes climàticas 
poderâ ser maior do que os desastres do terrorismo. 

Tais descobertas pôem em causa a administraçâo 
Bush, que negou existirem alteraçôes climàticas no 
future para apoiar corn mais força a defesa nacional, 
declarada prioritâria. 

O problema climâtico serâ levado a debate sob o 
pretexto da defesa da segurança nacional dos EUA, 
anunciam os autores do relatôrio que foi mandado 
executar pelo conselheiro de Defesa do Pentâgono, 
Andrew Marshall. 

Timor 
Nomeados bispos de Dili e Baucau 

Joâo Paulo II nomeou Alberto Ricardo da Silva e 
Basilio do Nascimento bispos de Dili e Baucau, 
respectivamente. 

D. Basilio do Nascimento era administrador 
apostôlico de Baucau e Dili, desde 26 de Novembre de 
2002, data na quai D. Ximenes Belo, Prémio Nobel da 
Paz, compartilhado corn o seu compatriota Ramos-Horta, 
se demitiu do cargo de administrador apostôlico de Dili, 
por razôes de saûde. 

D. Alberto Ricardo da Silva era o reitor do Seminârio 
de Dili ao ser nomeado bispo da mesma cidade. 

0 Madeira corn novo fôlego 
Vinhos de mesa madeirenses foram enaltecidos num 

site britânico. A reputaçâo do Vinho Madeira ganhou 
fôlego no Reino Unido corn esta distinçâo referente a 
vinhos de mesa madeirenses e nâo aos sens vinhos 
licorosos que têm notoriedade e fama a nivel 
internacional pela sua elvada qualidade. 

O artigo destaca os vinhos “Rocha Branca” e “Quinta 
do Moledo”, de Joâo Mondes, produtor que aposta nos 
segmentos do tinto e do branco desde 1997. Sâo vinhos 
que poderâo ser encontrados nos melhores restaurantes 
da capital portuguesa. 

A qualidade e sabor destes vinhos de mesa sâo 
elogiados e, se os produtores madeirenses seguissem os 
passes de Joâo Mondes, também obteriam vinho de alta 
qualidade apesar da pequenas quantidades, dévidas à 
dimensâo reduzida do territôrio insular. 

Para o articulista, o future dos vinhos de mesa da 
Madeira é promissor, se houver uma aposta neste sentido. 

Diârio de Noticias - Funchal 

Fossil de mamute de pele e osso 
descobeito na Sibéria 

Os restes dum mamute corn mais de 18000 anos, 
extraordinariamente bem conservado, foram trazidos 
à luz do dia na Sibéria, anunciou um cientista do Museu 
de Histôria Natural de Erança. O espécimen inclui a 
cabeça e uma pata quase Intacta, retiradas da terra 
congelada por uma expediçâo franco-russa. 

A descoberta inicial nâo é recente. Aconteceu em 
Novembre de 2002 quando um caçador russe foi 
alertado pelos filhos que viram a presa a emergir da 
margem de um rio prôximo. Pouco depois foram 
encontrados a segunda presa e o crânio do animal. 

Apôs desenterrar a descoberta, logo percebeu o seu 
valor e tentou vendê-lo na cidade mais prôxima. Mas a 
noticia chegou a Bernard Buigues que viajou 
imediatamente para a regiâo. O cientista comprou os 
restes por 25 mil euros e organizou uma expediçâo para 
recuperar o reste do esqueleto. Encontrou uma 
omoplata, parte da coluna vertebral, vârias costelas, 
uma pata esquerda ainda coberta por pele e pelo, parte 
do estômago, do intestine e da pele do animal. A 
chegada do Invemo interrompeu a investigaçâo até ao 
prôximo Verâo. 

Dick Mol disse ser uma descoberta excepcional, 
pela variedade dos exames de conservaçâo e também 
da presença de tutano nos ossos. Uma anâlise preliminar 
révéla que se trata de um macho de 40 anos, morte hâ 
18.560 anos. 

EAST LONDON 
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WACIOWAL 
Conselho Permanente (CP) das 
Comunidades Portuguesas 

Reuniu-se na AR em Lisboa, nos dias 5, 6 e 7 de 
Abril do corrente. Nesta reuniao foram analisados os 
relatorios sectorias de cada um dos Pelouros que cada 
Conselheiro tern atribuido. 

O Ensino da lingua portuguesa no estrangeiro foi 
tema de debate alargado no seguimento da consulta que 
O CP fez aos membros do Conselho. Outros temas foram 
a contagem do tempo de serviço militar para efeitos de 
reforma, a questâo do acesso à saude dos ex-emigrantes 
na Suiça, o acompanhamento da reestruturaçào consular 
en curso e as respostas às recentes auscultaçôes do 
Govemo a este ôrgào. 

O CP reuniu-se com o Secretario de Estado das 
Comunidades Portuguesas, José de Almeida Cesario e 
também com os Deputados da Sub-Comissao das 
Comunidades Portuguesas da AR, e solicitaram 
audiências com à Ministra do MNE e Comunidades 
Portuguesas, Teresa Gouveia e o Primeiro Ministro, 
Durao Barroso. 

O CP das Comunidades Portuguesas previa-se 
ainda uma sessao publica comemorativa dos 30 anos 
do 25 de Abril, no dia 7 de Abril, na sala do Senado. 

O Conselho das Comunidades Portuguesas é um 
ôrgâo consultivo do nosso Govemo para os assuntos 
relacionados com a emigraçào e as Comunidades 
Portuguesas residentes fora do territorio nacional. É 
composto por 96 Conselheiros eleitos por sufragio 
universal nos paises de residência. Fazem parte do 
Conselho Permanente os seguintes Conselheiros: 
Antonio de Almeida e Silva (Brasil) - Présidente 
Carlos Pereira (França) - 1° Vice-Presidente 
José Morais (EUA) - 2° Vice-Presidente 
Inacio Pereira (Venezuela) - 1° Secretario 
Laurentino Esteves (Canada) - 2° Secretario 
Alcides Martins (Brasil) 
Artur Cabugueira (Zinbabué) 
Eduardo Dias (Luxemburgo) 
Gabriel Fernandes (Reino Unido) 
José Figueiredo (EUA) 
José Luis Ferreira da Silva (Venezuela) 
José Pereira Coutinho (Macau) 
Manuel Beja (Suiça) 
Rui Paz (Alemanha) 
Silvério da Silva (Africa do Sul) 

J K Musical Cocktail 
f D.J. 

Grande variedade de mùsica 
portuguesa e estrangeira para 

abrilhantar as suas (estas de Natal, 
Casamentos, Aniversarios, etc. 

CONTACTE: Antônlo ou Josefina Azevedo 
Tel. (519) 451-4335 

^ E-mail: musical_cocktail_dj@hotmail.com 

SILVA CHARTERS 

de Autocarro 
NEWFOUNDLAND (de 19 de Junho - 2 de Julho, 2004) 
Visitando a Costa Atlântica 

as 9H30 da Esso 

Preço: $2.650/duaS pessoas (Highbury/HamiltonRd.j 

VANCOUVER (de 7 - 24 de Agosto, 2004) 
Passando 4 dias pela América, visitâmes Yellowstone National 
Park com caldeiras de âgua a ferver como as dos Açores e a 
cidade de Butte que flea num vale. No alto da Montanha uma 
Nossa Senhora de braços abertos para abraçar o mundo, desde 
as Montanhas Rochosas da América. 
Vamos estar 2 dias em Vancouver, 2 dias em Victoria, 1 dia 
nas Montanhas Rochosas, visitar Banff, 1 dia no Okanagan 
Valley, 1 noite em Kamloops e toda a costa do Oceâno Pacifico, 
visitâmes Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Victoria BC, 
Calgary, Winnipeg. Vamos ter tempo de apanhar lapas e amoras 
prêtas, figos, etc. Preço: $3.650/duas pessoas 

Saida de London as 9H30 da Esso (Highbury/Hamilton Rd.) 

Tudo inclui'do: Impostos, Autocarro, Hotel, 
Pequeno Almogo e Parques 

MARCAÇOES; 
London: Cavaco Travel (519) 455-0328 

Kitchener: Legacy Travel (519) 745-3233 
Cambridge: Full Circle Travel (519) 740-9898 

Solidariedade Portuguesa com o Emigrante Carenciado 
A preocupaçâo com os emigrantes carenciados é 

tema importante entre as nossas comunidades no 
estrangeiro. Sao frequentes os artigos reclamando um 
melhor atendimento aos nossos cidadaos que se 
encontram abandonados, doentes, invalides, idosos, ou 
dalguma forma precisam de ajuda social que nem 
sempre seus familiares ou as estruturas dos parses de 
acolhimento têm condiçôes de Ihes dar. 

Desde 1997, o CCP (Conselho das Comunidades 
Portuguesas começou a questionar as autoridades 
portuguesas a esse respeito, expondo as dificuldades e 
pedindo o cumprimento da lei constitucional que 
afirma: Os cidadaos portugueses que se encontram ou 
residem no estrangeiro gozam da protecçào do Estado 
para o exercicio dos direitos. 

A criaçâo do ASIC foi uma vitoria. Verificou-se, 
porém, que nào resolvia muitos dos problemas, pois so 
beneficiava o idoso com mais de 65 anos, sem ou com 
reduzido rendimento, sem propriedades e sem apoio 
familiar. Havia cases de invalides ou doentes que nâo 
eram abrangidos pelo instrumente por nâo terem 65 
anos, e cases de incêndios, enchentes, doenças ou 
acidentes nos que era necessârio criar um apoio 
imediato para atender às vitimas e permitir a sua 
reinserçâo social a curto prazo. 

Foi assim que surgiu o ASIC, instrumente criado 
em 2002 que s6 foi activado em 2003 e ainda vem sendo 
utilizado precariamente, até porque nào houve 
adequada informaçâo da sua existência nem sobre a 
sua aplicaçâo. 

A necessidade de apoio social a esses carentes con- 

tinua activa nos meios de comunicaçâo, o que mostra 
que as nossas comunidades continuam corn listas de 
carenciados e as instituiçôes sociais dessas 
comunidades, nâo têm capacidade de atendê-las. 

Perante a situaçâo, o Govemo anunciou que ira 
proporcionar aos emigrantes carenciados um novo tipo 
de apoio social e que servira para atender a situaçôes 
nâo abrangidas pelos instrumentos agora existentes, tais 
como a compra de medicamentos, o pagamento de 
exames laboratoriais, consultas, etc. o que me faz 
acreditar numa nova fase de condiçôes de vida para 
estes casos desesperados. 

O Estado português nunca poderâ suprir aquela 
atençâo que cada um de nos poderâ dispensar a quem 
précisa, porque essa carêneia deve-se â falta de 
solidariedade para corn a pessoas carenciada e que s6 
a dedicaçâo que receber de um semelhante, poderâ 
amenizar. 

Deverâo ser bem recebidas as iniciativas em prol 
dos carenciados, seja através de reuniôes, sorteios, e 
almoços ou jantares beneficentes. Todo o esforço 
merece ser reconhecido. 

Nâo adianta criticar nem reclamar que poderia ser 
dessa ou doutra forma e deveriam ser utilizados outros 
meios. O importante é estarmos dispostos a arregaçar 
as mangas para encetarmos uma luta em prol dos 
emigrantes carentes, porque todo o esforço é pouco 
diante da pobreza e da doença que ainda afligem muitos 
dos nossos irmâos da emigraçào. 

Eduardo N. Moreira, Deputado da Emigraçào na AR 

Protocolo de Cooperaçâo entre 
CCP e INATEL 

o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) 
e o Institute Nacional para o Aproveitamento do Tempo 
Livre dos Trabalhadores (INATEL), no dia 6 de Abril 
passade assinam um Protocolo de Cooperaçâo na sede 
do Institute em Lisboa. 

No quadro do protocolo, INATEL vem a aceitar 
como sôcios os cidadâos portugueses residentes no 
estrangeiro e a admitir a filiaçâo, como centres de 
cultura e desporto (CCD’s) das associaçôes, grupos ou 
colectividades do movimento associative das 
Comunidades Portuguesas, em condiçôes idênticas às 
estabelecidas para os centres de cultura e desporto corn 
sede no territorio nacional. 

INATEL estuda corn o Movimento Associative das 
Comunidades Portuguesas formas progressivas de 
apoio turistico, desportivo e cultural e vai criar na 
revista “Tempo Livre” uma nova coluna, corn a rubrica 
Rota da Lusofonia, dedicada à problemâtica da 
Diâspora Portuguesa e da Luso-Descendência. 

O Protocolo é assinado pelo Présidente e pela Vice- 
Presidente da Direcçâo do INATEL, Dr. José Auguste 
Perestrello de Alareâo Troni e Dra. Maria Isabel 
Homem Leal de Faria, respectivamente, e pelo 
Présidente do CPC, Dr. Antonio de Almeida e Silva. 

Nos termes dos seus Estatutos, INATEL deve 
proporcionar aos trabalhadores, tanto actives como 
reformados, a satisfaçâo de interesses relacionados corn 
o respective bem-estar, contribuindo para uma melhor 
ocupaçâo do tempo livre que, para o efeito, estimula e 
apoia o interesse dos trabalhadores pelas actividades 
culturais, desportivas e recreativas. 

O CCP, ôrgâo de consulta do Govemo português 
para questôes relacionadas corn a Emigraçào, estâ 
incumbido de cooperar corn as instituiçôes nacionais 
pûblicas e privadas, no pais ou no estrangeiro, na 
concretizaçâo de acçôes ou projectos que considéré 
ûteis para as Comunidades Portuguesas residentes no 
estrangeiro ou para os interesses portugueses, ou ainda 
na promoçào de acçôes culturais, sociais ou econômicas 
que visem o enriquecimento de ambas as partes. 

■ ONTARIO ■ 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automâtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

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

Saramago, candidato da CDU ao 
Parlamento Europeu 

o escritor e Prémio Nobel da Literatura, José 
Saramago, integra a lista de candidates da CDU às 
prôximas eleiçôes para o Parlamento Europeu. 

Da lista de candidates da CDU, entre outras 
personalidades de diverses sectores de actividade, 
participam também a Prof.“ Maria Clara Canotilho, 
matemâtica e docente na Universidade de Evora e José 
Luis Borges Coelho, maestro do Coral de Letras da 
Universidade do Porto. 

A lista compléta de candidates da CDU foi jâ 
apresentada no dia 6 de Abril na Casa do Alentejo, em 
Lisboa. 

O Gabinete de Imprensa do PCP 

(NEW& USED) 
MnmMTÂm 9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHOLESALE / RETAIL 
' RESTAURANTS • BAKERIES 

DONUT SHOPS 
BUTCHER SHOPS 
VARIETY STORES 
CLUBS 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 

• HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 
SPECIALIZING IN: 

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

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
PAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

P.A.M. GARDENS 

TEL: 681-6403 
FAX: 681-6104 

NON-PROFIT HOUSING INC. 

ARRENDAIV NTOS 
EZA Casas com 2 e 3 quartos 

Apartamentos com 1 e 2 quartos 
Qualidade e optimas localidades para viver 
Ambiente familiar 

tjÛ Rendas moderadas e unidades com auxilio de pagamento 

Para informaçâo: Ligue ou visite o nosso escritôrio. 
55-730 Deveron Cres., London N5Z 4T6 
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AÇORES/IVIADEIIIA 
Habitofâo Avanfa em Machico 

Um bloco de apartamentos inacabado da Matur, 
apôs 30 anos sem ser utilizado, esta a ser reabilitado 
com vista à habitaçâo social. O trabalho começou no 
im'cio do ano e, tratando-se de um prédio antigo que se 
concluido pelos proprietârios originais teria sido 
destinado à vertente turistica, comprovou-se que a 
estrutura dos apartamentos nâo é a mais adequada para 
a habitaçâo social. É complicado. Nos fizemos o 
projecto e estamos agora a refazer as separaçôes 
interiores, disse Paulo Atoguia. Corn a construçâo de 
betâo e a rede de esgotos jâ existente, a obra tratar de 
reparar o que o tempo degradou, impermeabilizar e 
fazer os acabamentos. 

Ao todo, serâo criados 44 fogos, tipos Tl, T2 e 
T3, para famüias corn carências habitacionais que vâo 
receber a chave no terceiro trimestre deste ano. 

Estào prestes a ser lançados os concursos para a 
construçâo de um novo bloco de apartamentos no sitio 
da Torre e em Agua de Pena, destinados às fami'lias 
que participaram no concurso para direitos de superficie 
no sitio da Torre. Mas como o terreno nâo era o mais 
indicado, procura-se outra soluçâo até estar preparado 
o loteamento em Agua de Pena. 

O concurso para os 40 fogos no sitio da Torre vai 
ser aberto e o bloco é destinado aos expropriados de 
varias obras pûblicas do concelho que, por nâo serem 
proprietârios das suas residências, nâo tiveram direito 
a receberem pagamento pelas mesmas. 

Diârio de Notîcias, Funchal 

Pobreza atinge madeirenses 
A Madeira modernizou-se e nâo se desenvolveu, 

foi a frase central do discurso do deputado Edgar Silva 
(PCP) num balanço do que foi concretizado em 30 anos 
de democracia, corn destaque para situaçôes de pobreza 
que ainda se verificam na Regiâo. 

E inaceitâvel que 23% dos madeirenses sejam 
pobres e parte deles nunca tenha experimentado uma 
situaçâo diferente porque a sua pobreza é hereditâria, 
afirmou, lembrando que havia 56.400 pobres na 
Madeira, as taxas de analfabetismo corn valores acima 
dos 20%, e referindo que cinco dos 11 concelhos da 
Regiâo (Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, Santana 
e Câmara de Lobos) estâo entre os vinte mais pobres 
do pais, enquanto o Funchal figura entre os 20 
concelhos corn maior poder de compra, facto, que 
espelha o desequilibrio social da Regiâo. 

Trinta anos apôs o 25 de Abril/1974, tâo injustas 
desigualdades sociais sâo mais intolerâveis. 

Diârio de Notîcias (Funchal) 

Cafua de Pâo e Queijo 
Antonio Azevedo 

Sobranceiro ao cais do Porto de 
Pipas na cidade de Angra, esta o 
Forte de Sâo Sebastiâo, vulgamente 
conhecido por Castelinho. Na 
descida do relvâo, que confina corn 
a Rua Pêro de Barcelos, em linha 
recta corn a Secçâo da Buana 
(farinha de peixe produzida ao 
tempo na Tercon), existia na altura 
uma passagem subterrânea, feita 
talvez na época dos corsârios ou 

recentemente, aquando a chegada das tropas inglesas à 
ilha, na Primeira ou na Segunda Grande Guerra. 

Rasgada no relvâo, a entrada deste tûnel estava 
guamecida corn o mesmo tipo de argamassa usado 
noutras areas do Forte, o que lhe dava a forma duma 
porta. Nunca adivinhei a utilidade da passagem que do 
relvâo atravessava até ao lado oposto do Forte e acabava 
numa boca entre as rochas, junto ao mar. 

A Cafua de Pâo e Queijo, como era chamada entre 
nos e nâo sei porquê, cobria duas centenas de metros e 
s6 tinha metro e meio de largura, corn uma altura 
superior a quatro metros em quase toda a sua extensâo 
até perto do fim onde começava a descer e, para atingir 
a saida ao pé do mar, era preciso andar de cocoras. A 
meio caminho, havia um alçapâo que fora escavado no 
châo, corn dois metros de largura e um metro de 
profundidade. 

Nâo sei por quem nem quando foi feita a obra e 
ignoro se servia de escoderijo para o povo do Forte em 
tempo de guerra, ou armazém onde era guardado o 
cereal, ou arsenal durante as Gueras Mundiais?... 

Nunca soube ao certo! Recordo, porém, corn 
nostalgia que a Cafua de Pâo e Queijo servia para dar 

Terceiro 250 tourodos à corda até 
Outubro 

Cerca de 250 touradas à corda estâo previstas de 1 
de Maio a 15 de Outubro, anunciaram as Câmaras de 
Angra do Heroismo e Praia da Vitoria. Em 2003, foram 
emitidas licenças para a realizaçâo de 237 touradas que 
decorreram em 29 freguesias da ilha. 

As tradicionais touradas à corda jâ se realizam 
noutras ilhas, casos da Graciosa e Sâo Jorge, além de 
constituirem um cartaz de promoçâo da regiâo em feiras 
do sector no Continente. A sua realizaçâo estâ sujeita 
a um regulamento sobre horârios e normas de segurança 
para espectadores e sanidade dos animais. As multas 
podem ascender aos mil euros. Ao abrigo das regras, 
as ganadarias devem ter um veterinârio que ateste a 
identificaçâo e estado de cada touro. 

Ao som dum foguete, o touro, amarrado por uma 
longa corda manobrada pelos “pastores”, percorre as 
ruas das freguesias, desafiado pelos “capinhas” que se 
atrevem a lidâ-lo, perante o olhar da populaçâo e de 
émigrantes, que regressam à ilha para assistir a uma 
manifestaçâo tauromâquica ûnica no mundo. 

As touradas à corda atraem muitas pessoas às 
localidades da Terceira, sâo animadas corn as tascas 
de cornes e bebes, onde reina o vinho de cheiro, as 
batatas com malagueta, coelho frito, torresmos, etc. 

Segundo Luis da Silva Ribeiro, existem indi'cios 
de touradas desde a segunda metade do século XVI, 
deixando em aberto a possibilidade da origem poder 
ser tanto espanhola como portuguesa. 

AO/Lusa 

azo a brincadeiras de criança, que consistiam em 
atravessâ-la de ponta a ponta às escuras sozinho, ou 
em grupos corn vêlas acesas, marcando-se o tempo e 
vencendo quem fazia o percurso mais râpidamente. 

Nâo era nosso local favorite para brincar porque a 
escuridâo inspirava-nos medo de achar o fantasma de 
velhos guerreiros que morreram defendendo a cidade. 
Tal fantasia s6 existia na nossa imaginaçào de criança, 
incutida pelos mais idosos que tentavam afastar-nos 
daquele lugar funesto. 

A Cafua de Pâo e Queijo hoje estâ tapada corn 
camadas de terra, fazendo parte do relvâo na descida 
para o lado da cidade, enquanto a outra extremidade 
que dava para o mar, estâ completamente obstrui'da sob 
o peso de vârias toneladas de entulho que ali foi 
despejado apôs o sismo de 1980. 

Nâo sei se aquela passagem subterrânea pode ter 
um valor histôrico ou turistico, s6 sei que por ordem 
dalguém foi tapada e lâ ficaram minhas recordaçôes 
doutro tempo. Hoje existe o projecto de transformar o 
Forte de Sâo Sebastiâo em Pousada de luxo para o 
turismo que visita a ilha e, quem sabe se a esquecida 
Cafua de Pâo e Queijo nâo serâ entào reaberta para se 
tornar centro de interesse turistico... 

Do livra “Baü da Saudade ” 

Patrimônîo aforiano - Técnicos 
precisam de forma$âo 

o arquitecto José Manuel Fernandes, consulter do 
Instituto Açoriano de Cultura (lAC), defendeu a atribuiçâo 
de boisas de estudo para os técnicos que trabalham nas 
ilhas na ârea do patrimônio ambiental e edificado e 
sustentou que essas boisas deverâo ser atribuidas até a 
regiâo ter um curso de arquitectura, face à necessidade de 
continuar a preservar o rico patrimônio do arquipélago. 

Os técnicos sâo fundamentais à preservaçào do 
patrimônio natural e construldo, para conseguir um 
equilibrio entre as novas construçôes e a preservaçào 
paisagistica. No seminârio sobre o tema, apontou o 
exemple dos materials das ilhas, como a cantaria, a pedra 
basâltica e caiaçâo, que devem ser utilizados 
correctamente. 

Os técnicos precisam conhecer as metodologias, 
conceitos e critérios adequados para que possam dar os 
pareceres que levam à decisâo das classificaçôes no 
patrimônio. O lAC realizou, corn o fmanciamento da 
Direcçâo Regional da Cultura, a inventariaçâo do 
patrimônio imôvel de 10 concelhos do arquipélago, cinco 
dos quais jâ publicados em livre. 

“Correio dos Açores" 

Casas entregues aos sinistrados 
José Contente, secretârio regional da Habitaçâo e 

Equipamentos entregou na Horta, as chaves de 41 novas 
moradias a outres tantes sinistrados do Faial. A constmçào 
e/ou reabilitaçâo das moradias, nas freguesias de Cedros, 
Angûstias, Conceiçâo, Feteira, Flamengos, Matriz, 
Ribeirinha e Salâo, dào um total da ordem dos 3,2 milhôes 
de euros investidos. 

Na celebraçôes do 25 de Abril, garantiu que, tal como 
o Govemo prometera, a reconstruçâo vai ficar concluida 
este ano e das centenas de casas integradas nas empreitadas 
da responsabilidade do Govemo, sô faltam por iniciar 39 
moradias, pois as restantes jâ estâo a ser feitas ou foram 
conclui'das. 

DESPORTO ■ AÇORES 
Vitoria F. C. inaugura Relvado 
Sintético no Rico Joâo G. Silva 

Em Fevereiro passade foi 
inaugurado na ilha do Pico o segundo 
campo de relva sintética num recinto 
desportivo, trata-se do Estâdio do Vitôria 
FC, que estâ sediado na vila nortenha 
de Sâo Roque do Pico e nos sens limites 
corn a freguesia de Santo Antônio. 
Virou-se assim mais uma pâgina da 
histôria do clube vitoriano da ilha 
açoriana. Presentemente, a équipa disputa o campeonato 
Faial/Pico da A.F.Horta. Na inauguraçâo houve um 
encontre entre os veteranos do Vitôria e os do F.C. 
Madalena, os unices clubes do Pico que, até hoje, têm 
campes de relva sintética para melhor servir a juventude 
daqueles concelhos picoenses e o desporto-rei. 

Clube célébra do 80." Aniversàrio 
o Desportivo Lajense comemorou no dia 1 de Abril 

80 anos ao serviço do desporto. Tudo arrancou corn a 
escritura, realizada na Madalena e confirmada pelo 
Govemo Civil da Horta, que constituiu o clube no dia 1 
de Abril de 1924. 

As cerimônias comemorativas abriram corn o içar das 
bandeiras logo de manhâ, na frente da sede e a celebraçâo 
duma missa de Aeçâo de Graças na igreja Matriz onde 
foram lembrados os fundadores, atletas e corpos dirigentes 
falecidos. O acte religiose foi seguido de um beberete 
corn bolo de aniversàrio na sede do clube Lajense, corn a 
presença de muitos sôcios, o présidente Luis Aço e esposa, 
e o sôcio mais veterano, o comendador Ermelindo Avila, 
que presidiu ao coite simbôlico do bolo. 

Prestamos homenagem ao simpâtico Clube da vila 
baleeira das Lajes do Pico, corn uma foto de arquivo da 
équipa de futebol que eu prôprio tirei hâ anos numa visita à 
ilha do Pico. 

FRANK RMENTEL 
WOODWORKING 

& TRIM INSTALLATION 

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

41 HART CRES., LONDON, ON N6E 3A3 
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CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

Sobre o ensino do Português 
Reunido em Manassas, Virgina, em Março do 

corrente, foi debatido o tema do ensino da lingua e cultura 
portuguesas nos EUA, Canada e Bermuda. Apos 
consultas nas suas areas, decidiu ser urgente insistir na 
aplicaçào das seguintes medidas. 
1. O nosso govemo devera implementar uma politica 

unica para o ensino da lingua e cultura portuguesas 
no mundo, e nao apenas para a Europa. 

2. O Ministério de Educaçâo deve acompanhar a 
situaçào dos professores das escolas das nossas areas 
que durante anos têm trabalhado no ensino da nossa 
lingua e cultura, actuando como activistas culturais. 

3. A SECP deve comprar e distribuir pelas escolas de 
português nos EUA e Canada o compêndio Bom 
Dia, publicado nos EUA e direccionado ao mundo 
americano com materials didâcticos para o ensino 
da lingua portuguesa, como segunda Imgua. 

4. A reciclagem de professores das nossas escolas 
portuguesas corn técnicas de ensino de português 
como segunda lingua, e formadores americanos que 
tenham conhecimento das novas técnicas de ensino. 

5. Promover o contacto entre as nossas escolas e o 
distrito escolar do govemo no pais de acolhimento, 
onde se lecciona o português, para que os alunos 
das nossas escolas recebam créditos vâlidos no 
ensino oficial dos EUA e Canada. 

6. Estabelecer acordos corn a RTP-i para facilitar a 
presença da TV portuguesa nas aulas do ensino onde 
se lecciona o português. 

7. Incentivar o intercâmbio de estudantes entre as 
escolas secundârias do Norte da América e as do 
nosso pals, dentro do Foreign Exchange Program. 

8. Que a FLAD (Eundaçâo Luso-Americana para o 
Desenvolvimento) apoie a formaçâo de professores 
de português nos EUA e Canada, particularmente 
os do ensino secundârio e os das nossas escolas. 

9. Um diâlogo assiduo das coordenaçôes do ensino corn 
os conselheiros e as comissôes de pais e alunos. 

10. Uma visibilidade dinâmica do Instituto Camôes na 
divulgaçào e ensino do português e na promoçào 
das artes nos principals centros da nossa diaspora. 

11. O Govemo português, através do Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros e do Ministério da Educaçâo, 
estabeleça uma consultoria de profissionais na area 
do bilinguismo e imigraçâo para minimizar o trauma 
que afecta os jovens que regressam a Portugal e os 
que pretendem frequentar escolas portuguesas ao 
abrigo do éstatuto emigrante. 

Girassol Seniors Foundation 
An Organization of people within the Portuguese 

Community who are compassionate about providing a 
care giving, supportive, safe environment for our seniors. 

MISSION 
To provide and ensure a good quality of life for our 
seniors, who, because of their language barriers, are not 
benefiting from services that are now provided in the 
current system. 

To provide proper care in an atmosphere where they are 
able to communicate freely and enjoy services and meals 
recognized by their culture. 

To enable seniors to participate in regular community 
programs. 

To support an independent, dignified lifestyle. 

To offer 3 levels of care for the community. 

1. Supportive Housing 
2. Retirement Home 
3. Day/OvemightAVeekly Programs 

IMMEDIATE GOALS 
Property/Location 
Information - number of seniors within our surrounding 
communities that require any of these programs. 
Financial Commitments: investments (i.e. shares), fund- 
raising. 

Time - Date for successfully obtaining the above. 

Dasilm Mornes Jne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

David Dasilva 

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

Congresso Nacional Luso-Canadiano 
Direcçào-Geral do SO do Ontârio 

ANNOUNCEMENT TO THE YOUTH 
Funded by the Ontario Trillium Foundation, the 

Federation of Portuguese Business and Professionals 
with the Portuguese Canadian National Congress is 
pleased to announce the first annual Essay Contest as 
part of our Portuguese History and Heritage Project, 
which aims at the preservation, celebration and pro- 
motion of Portuguese community heritage and to en- 
hance the pride and self-esteem among the youth of 
Portuguese-Canadian background. 

The contest will run from April 12,2004, until mid- 
night May 22, 2004, and is opened to all Ontario Stu- 
dents from grades 8 to 12 of Portuguese descent. Those 
wishing to participate are invited to submit short es- 
says between 300 and 500 words (1 to 2 double spaced 
pages) relating their views on the impact their cultural 
heritage has had on shaping their view of the world 
and their own sense of identity as Portuguese Canadi- 
ans. Prizes will be awarded to the winning entries at a 
ceremony as part of the Portugal week celebrations. 

Prizes 
Best overall essay (All grades): $1500.00 
Grades 11 & 12: First prize: $1,000.00, Second prize: 
$750.00, Third prize: $500.00. 
Grades 8 to 10: First prize: $1,000.00, Second prize: 
$750.00, Third prize: $500.00. 
School with the most submissions: $1,000.00. 

For further information contact the General Direc- 
tor of the Congress in S.O. of Ontario, Tony Costa - 
Tel. (519) 652-5419. 

Portuguese-Canadian National Congress 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 

1081 Bloor St. W., Ste. 300 - Toronto, ON M6H 1M5 
Tel: 416-532-3233 Fax. 416-532-8703 

Web: www.congresso.ca 

Ex-Combatentes: 
Continua a mîxérdîa governamental 

Ao mesmo tempo que o Secretario de Estado, José 
Cesario, visita às Comunidades Portuguesas com as 
maos cheias de nada, surge a proposta de lei do Govemo 
que altera o âmbito de aplicaçào pessoal da Lei n. ° 9/ 
2002, de 11 de Fevereiro, que régula o regime jurîdico 
dos perwdos de prestaçào de serviço militar de ex- 
combatentes, para efeitos de reforma e aposentaçâo. 

Hâ meses o Ministre Portas anunciou a criaçâo dum 
fundo de capitalizaçâo corn o fruto da venda de 
imobiliârio pûblico. Vieram logo noticias sobre a 
criaçâo dum fundo de investimento imobiliârio a partir 
de um negôcio corn um consôrcio bancârio. Hâ um ano, 
perante o proteste de ex-militares émigrantes, 
reconheceu a discriminaçâo existente e disse para 
“meterem o requerimento”. Agora, no projecto referido, 
vem de novo exigir-se que, num prazo de 60 dias, seja 
enviado o tal requerimento. Mas nâo se corrige a 
discriminaçâo existente ao excluir os émigrantes 
residentes em paises corn os quais Portugal nâo tem 
acordos de segurança social, como por exemple a Africa 
do Sul. 

O trabalho interministerial que durante vârios 
meses andou a estudar o assunto corn o objective de 
proper soluçôes para evitar as discriminaçôes, nâo 
serviu para nada. 

Considérâmes inaceitâvel que o goverho nâo tenha 
pedido previamente o parecer do Conselho das 
Comunidades sobre este projecto. Confirma-se assim, 
mais uma vez, o que vale para o govemo esta estrutura 
representativa dos émigrantes. 

DOE do PCP (30 de Janeiro de 2004) 

MARIO AVEIRO 
President 

“Industrial Contractors to the World... ” 

AVEIRO CONSTRUCTORS LIMITED 

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

Confentores com Comida e Roupo 
para Angola - "Projecto 100" 

Para combater a feme e 
miséria em Angola, uma 
republica da Africa Ocidental 
que esteve por anos sob o 
flagelo da mais cruel guerra 
civil, dirijo-me às 
comunidades portuguesas, 
canadianas e outras para 
ajudar no Projecto 100 e 
salvar muitas vidas. 

Acabo de chegar de 
Angola onde fui visitar a 
familia e vi muitas crianças P^- Correia 
abandonadas e orfas por causa de guerra. Voltei muito 
abatido com a extrema pobreza e miséria do povo. 
Morrem hoje lâ adultos e criancas por falta de comida 
e medicamentos. 

A falta de comida, de roupa e de medicamentos é 
tâo grave que peço a ajuda de todos para enviar 
contentores com comida, roupas e material escolar para 
as criancas mais pobres. Para tal fim espero contar com 
o apoio do povo e dos empresârios, para assim podemos 
salvar muitas vidas. 

Projecto 100 tratarâ de angariar fundos para, de 
inicio, enviar très contentores de comida, vestuârio e 
material escolar para as crianças vitimas da guerra. 

Angola foi durante séculos colonia portuguesa, mas 
a guerra civil destmiu o pais e as infrastruturas, ceifando 
vidas e deixando muita gente na miseria. Mas com a 
nossa ajuda, muita gente pode vir a conhecer dias 
melhores, gente que vai agradecer profundamente a 
vossa colaboraçâo 
PRECIS AMOS: 
Comida, sacos de arroz, diferentes classes de massa, 
acûcar, farinha, ôleo, feijâo, leite em p6, cereais, e tudo 
o que nâo se estraga. 
Sabâo, sabonetes, detergentes para lavar roupa, etc. 
Vestuârio, roupas em boas condiçôes para todas as 
idades, cobertores, lencôis, toalhas novas, etc. 
Material Escolar, cadernos A4, esferogrâficas, lâpis 
e sacolas para levar livres, etc. 

Pe. Manuel Correia - St. Michael’s Church - Leamington 
Tel. (519) 326-2934 

Jâ Sem Folhas 
Fernanda T. Raimundo 

Olho a rua... Tem um ar de abandonada 
Feia, pardacenta, gasta e desolada. 
Passou por ela aquele formoso garrido 
Que ao partir, deixou em tudo um dorido... 

Hâ apenas dias... vestida de arlequim. 
Era a minha rua uma princesa para mim. 
Mas agora sofrem as ârvores pela nudez... 
Semelhantes à mulher que sofre a viuvez. 

Sentem-se destitui'das, abandonadas 
Perdem o viço. E como que mutiladas... 
Pobres mulheres, pobres ârvores e ruas. 

Que ao findar dos Outonos contam as luas, 
Até que regresse de novo o vicejar 
Da mulher, da ârvore e da rua o alvejar! 

Anoitecer 
A noite desce... esvanece-se o dia... 
Florirthas em surdina batem palmas 
Pelo repousar das vivas aimas, 
E, o silêncio, calar a cotovia. 

Nostalgia!... Sentimento de tristeza, 
Invadindo-nos a aima de emoçôes... 
Jâ no céu o sol se desdobra em clarôes 
Rubros de sangue, que me fazem penal 

A noite escura cai intrigante 
A esbater mais um dia no poente, 
Vem por bem amolecer a aima da gente 
Cerrando a luz do astro rutilante. 

Jâ o meu menino dorme sonos lassos, 
E o borreguinho imita-o no redil, 
Revolve-se o lobito em seu covil, 
E aos sens... todas as mâes dâo os braços... 

Para ti, noite: Que teu labor seja pequeno, 
Ao ergueres d’Aurora novo raiar. 
Deixa que agora o Sol possa brilhar. 
Para que outro Pôr-do-Sol desça sereno. 

Fernanda T. Raimundo, Richmond, B.C. 

POESIA 
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COISAS E.„ LOISAS 
Votos 
Corn quase oito milhôes de émigrantes clandestinos nos 
EUA, George W. Bush apresentou a sua nova reforma 
na politica da emigraçào. Afirma que hâ que dar aos 
milhôes de ilegais os trabalhos que o povo 
norteamericano desdenha. Isso acontece em Portugal 
também, por serem trabalhos pesados, rudes ou mal 
pagos! E assim haverâ contratos de trabalho por très 
anos, renovâveis, mas nâo indefmidamente. 
Sondagens nâo oficiais afirmam que nos EUA vivem 
de 12 a 14 milhôes de indocumentados e Bush vai 
trabalhar logo neste assunto. E que nâo perça tempo. 
Novembro esta ai e da gente que vai votar, 69% sâo de 
origem mexicana! 

Grandes Sâbios 
O Pe. Manuel Antonio Gomes Himalaia que viveu entre 
1868 e 1933, foi um cientista de invulgar valor. Foi 
inventor, fisico, ecologista, humanista, pedagogo e 
praticante de Naturapatia ou medicina Hipocrâtica. 
Recebeu o Primeiro Prémio da Exposiçâo Universal de 
St. Louis, Missouri em 1904, onde foi nomeado membro 
do juri pela sua invençào, o Pireliôforo, um aparelho 
produtor de calor (mais de 3.600° C) por energia 
solar.Estudou medicina, iridologia, botânica, fitoterapia, 
naturopatia, e o método hidroterâpico do Pe. Kneipp. 
Nasceu em Arcos de Valdevez, viveu em Braga e estudou 
no Seminârio, no Porto, Coimbra, Vila Real, Barreiro, 
Lisboa e Amadora (onde existe uma rua corn o seu 
nome). Era vegetariano e escreveu sobre a alimentaçâo. 
Como médico usou dois métodos: o Ocidental e o 
Oriental (acupunctura - fitoterapia), uma das mais 
antigas do mundo. 

A Blasfémia... 
No livro “Os Versiculos Satânicos” Salman Rushdie, 
ensina serem falsos os dizeres da fé islâmica, e por isso 
meteu-se em grande sarilho, sendo condenado à morte 
em 1989. Vive escondido no Reino Unido, onde jâ foi 
assassinado alguém que o quis matar e que, por isso, é 
considerado mârtir. Agora é outra a sentença e dâo-se 
$100 mil dolares a quem matar o au tor sacrflego do livro 
ou alguém da sua famflia... Estarâ o diabo sabedor disso? 

Avareza 
Consta que o rei D. Dinis era algo avarento e no seu 
tempo o valor do dinheiro era altissimo. Quando se 
procedia à construçâo da vila de Miranda do Douro, o 
rei declarou que nâo parassem as obras por falta de 
dinheiro e, num assomo de Mecenas, mandou que se 
des^em as arrecadas (brincos) da rainha que tinham 
custado 5.000 reis! La ficaram as orelhas de D. Isabel! 
Mais tarde, mandou ao Porto uma escolta de cavalaria 
conduzindo 30.000 reis para a construçâo e abertura 
da rua das Flores. 

Poesia 
o Pe. Moreira das Neves deixou 
estes versos a lembrar a 
Independência de Portugal 
(1642): 
Onde se levanta algum cruzeiro 
Quem o passa pode tal quai 
Falando à Rosa dos Ventos, 
Gritar aos ventos do espaço: 
Aqui passou Portugal 

Achados 
Foi encontrada viva uma tartaruga gigante no areal em 
Peniche, corn 400 Kgs de peso e 1,88 metros de 
comprimento. Foi enviada ao Instituto Natural de 
Berlenga onde descobriram que o bicho apresentava 
sintomas de estar doente. 

Grandezas 
Para aumentar o porto maritimo de Monaco, foi 
construido outro porto ancorado ao jâ existente. Foram 
necessârias 44 mil toneladas de betâo (tanto como o 
Arco de Triunfo). O pontâo tem 163 mil toneladas e e 
tem vez e meia a massa metâlica usada para erguer a 
Torre de Eifel. Foi construido na doca seca do estaleiro 
de Algeciras (Espanha), levou 150 mil horas e foi 
puxado até ao local onde agora se encontra por dois 
potentes rebocadores ao longo de 1.500 Kms de âgua. 
Isto faz lembrar a construçâo dos tempos faraônicos. 

Animais nossos amigos 
Consideram-se assim os gatos, os câes e os cavalos (às 
vezes). Os outros sâo animais de estimaçâo e que temos 
de respeitar... Respeitar, sim, pois sâo seres que como 
nos sentem a dor, sofrem corn a separaçâo (veja-se a 
mâe e as suas crias), e corn o tratamento que recebem 
de quem deveria ser civilizado. 
Nâo venho lembrar aqui as touradas que deviam ser s6 
espectâculo de exibiçâo pacifica, nem os galos de rixa, 
que sâo preparados de maneira selvagem para se 
engalfinharem uns nos outros corn ôdio, nem nos 
infelizes patos scrificados horrivelmente para se obter 
o foie-gras, etc. Sem esquecer os jumentinhos 
carregados brutalmente e fustigados pelo chicote... 
Mas venho lembrar o procedimento incorrecto dos 
homens sem aima, sem escrùpulos, que transportam os 
animais para os açogues onde sâo abatidos. Sem lugar 
proprio para a “espera de vez”, nem antes nem depois 
de serem descarregados dos vefculos que, contra a lei, 
transportam os animais vivos, uns em cima dos outros, 
sem ar respirâvel, sem espaço para se mexerem! 
Portugal jâ foi sancionado pela Comissâo Europeia, 
mas é tudo à Portuguesa e nem os trabalhadores têm 
formaçâo profissional, nem as leis sâo cumpridas! 

Agua no Porto 
As famllias de mais de quatro elementos passam a 
beneficiar de um desconto monetârio nas tarifas do 
consumo de âgua. A Associaçâo Portuguesa de Famflias 
Numerosas aprovou a iniciativa da Câmara do Porto e 
apela às autoridades para que o exemplo seja seguido 
em todo o pals. Boa Nova para este ano em curso! 

Vancouver, B.C. 

Resumo da Historié de Portugal 
Compilado por Fernanda T. Raintundo 

Capitulo XIV 
Enquanto D. Henrique continuava entregue aos seus 

estudos, Nuno Tristâo usando pela primeira vez uma 
caravela, navegou até ao Cabo Branco. Em vida do 
Infante toda a costa africana ficou descoberta e 
cartografada até à Serra Leoa. E isto graças aos 
navegadores Dinis Dias, Diogo Gomes, Antonio de Noli, 
Pedro Sintra e outros herois a quem Portugal muito deve. 

D. Afonso deu seguimento à conquista que o seu 
avô, D. Joâo I, iniciara em Marrocos. Conquistou Alcâcer 
Ceguer, Arzila e, mais tarde, Tânger que foi tomada sem 
luta, pois os mouros apavorados pelo destemor dos 
portugueses, abandonaram a cidade. Por estes feitos, D. 
Afonso V passou a ser conhecido por o “Africano”. 

Em 1460, na vila de Sagres, morria o Infanto D. 
Henrique apôs uma vida de trabalho dedicada ao serviço 
da Pâtria. Tudo gastara de seu em preparar as naus que 
iam à descoberta de novas terras e para recompensar os 
mais destemidos marinheiros. O pals vivia na altura uma 
época de esplendor. 

No reinado de D. Afonso V feriu-se a batalha de 
Toro, entre portugueses e castelhanos. O nosso rei 
julgava-se corn direito à coroa de Castela, pelo seu 
noivado corn a filha de Henrique IV. Os castelhanos 
venceram os portugueses numa luta renhida em que se 
distinguiu D. Duarte de Almeida que sô largou a bandeira 
quando lhe deceparam os dois braços. 

Entre as maiores decobertas efectuadas em vida de 
D. Afonso V, contam-se as ilhas de Cabo Verde, em 1460, 
por Diogo Gomes e Antonio de Noli, e as de S. Tomé e 
Principe, em 1471, por Joâo Santarém e Pedro Escobar. 
Foi no reinado de D. Afonso V que se estabeleceu a 
primeira imprensa em Portugal. 

D. Joâo II, um rei de costumes muito rigorosos, 
procurou evitar os abusos da nobreza, pela quai o rei D. 
Afonso V tinha dividido muito da fortuna do pals. Por 
isso, os nobres conspiraram duas vezes contra a vida do 
soberano. Da primeira, foi decapitado o duque de 
Bragança, D. Fernando, e da segunda, o proprio rei 
apunhalou o duque de Viseu. 

No reinado de D. Joâo II proseguiram os 
descobrimentos. Diogo Câo descobriu o Zaire e o rio 
Congo. Diogo de Azambuja, na costa da Guiné, fundou 
Sâo Jorge da Mina; e em 1486 Bartolomeu Dias 
conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas, logo chamado 
Cabo da Boa Esperança por D. Manuel. 

O maior sonho dos portugueses era chegar à India 
donde vinham raras especiarias, por caminhos longos e 
muito dispendiosos de tempo e dinheiro. Para tal fim se 
começou a construir uma esquadra, sob os ausplcios do 
monarca que nâo ignorava quanto beneficiaria o pals 
uma ligaçâo mais râpida e fâcil corn terras tâo ricas. 

Richmond, BC 
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0 30.** Aniversàrio do 
25 de Abril 

Com pompa e circunstância, os 
organismos do Governo 
celebraram o aniversàrio da 
Revoluçào dos Cravos. No 
hemiciclo de Sâo Bento, a 
efeméride teve o sen ponto 
maximo, com duas intervençôes de 
fundo que sacudiram o torpor de 
uma sessao feita à medida do 
cansaço duma naçâo descrente face 
aos resultados das prometidas 
conquistas de Abril. 

Mota Amaral, o Présidente da AR, num discurso 
dinâmico afirmou: Os parlamentos sâo o derradeiro e 
mais forte garante da democracia, considerando os 
mesmos essenciais nas suas funçôes de controlo do 
aprofundamento europeu. Para ele, o 25 de Abril foi 
um generoso marco histôrico de liberdade, de 
democracia e desenvolvimento, nào esquecendo de 
referir que é missâo do Parlamento responder às 
questôes mais complexas e embaraçosas corn que se 
confronta hoje a sociedade portuguesa. 

Referiu ainda a revisâo efectuada ao Regimento 
da AR que aumentou os poderes de intervençâo da 
oposiçâo e reforçou os instrumentos de fiscalizaçâo do 
executivo. Congratulou-se corn a conclusâo do processo 
de revisâo constitucional, realçando o aumento de 
competência ds autonomias dos Açores e da Madeira e 
enalteceu valor do debate sobre o actual sistema de 
Justiça. 

Jâ o Présidente da Repûblica, procurou pautar o 
discurso recorrendo a uma forma de exposiçâo que 
pudesse ser entendida pela via mais fâcil de cn'tica. 
Apontou a convicçâo de que a aposta do Govemo em 
medidas de contençâo do défice baseando-se na 
esperança de que a retoma europeia chegue, nâo é uma 
estratégia que se aceite. Opôs-se a quem afirma que a 
contençâo orçamental nâo foi responsâvel do 
agravamente da crise, contrapondo que, para além das 
dificuldades internas, os cortes no investimento publico 
e as provisoes erradas dos agentes econômicos também 
contribuiram para a crise. 

Considérâmes que se é facto que o percurso do 
novo Portugal nos abriu as portas da democracia e nos 
fez participar de pleno direito nos areôpagos 
intemacionais, hâ que reconhecer que em muitos dos 
seus aspectos se conduziu por vias sinuosas e, se as 
mudanças foram benéficas para a naçâo, nâo hâ razôes 
para embandeirarmos em arco porque, num bom 
numéro de areas, nomeadamente na emigraçâo, o 
Portugal de Abril ainda nâo se cumpriu. 

Referimo-nos a areas que englobam a Protecçâo 
Social, os Consulados, a Educaçâo corn deficiências 
na afirmaçâo e ensino da lingua portuguesa, hoje em 
Clara regressâo, corn muitos cursos encerrados e o 
Institute Camôes incapacitado de desempenhar a sua 
funçâo por falta de verbas. 

Os émigrantes têm plena razâo para exigir que 
se cumpra Abril porque somos portugueses de corpo 
inteiro. 

Samuel Andrade, London (Ontario) 

P.S.- As palavras despropositadas, deselegantes e 
tendenciosas do jornalista do Expresso, proferidas na 
radio para classificar deputado Victor Cruz, a quem o 
PSD incumbiu de ser o seu porta-voz na sessâo solene, 
nâo nos cairam bem. Temos o direito de as 
classificarmos de afronta ao povo açoriano que vê em 
Victor Cruz um dos seus dedicados defensores que tem 
honrado o parlamento nacional. 
O jornalista, se nâo esta documentado e desconhece o 
nome do ilustre deputado deveria ter ficado calado e 
nâo usar o tempo de antena para bolsar dislates daquele 
jaez. 

Nossa Romaria da Quaresma 

Tinham como fmalidade pedir a Deus que poupasse as 
vidas dos habitantes e os livrasse daqueles desastres 
da Natureza. Os Romeiros micaelenses nâo iam a Roma, 
mas davam a volta à ilha visitando as suas freguesias. 
O bordâo, o xaile e o famel representam a cana, a coroa 
de espinhos e a cruz que Jesus, respectivamente. O 
Rosario faz também parte do dia-a-dia do Romeiro. 

Na nossa Diaspora, hâ comunidades que fundaram 
Ranchos de Romeiros que na altura da Quaresma saem 
em procissâo penitencial pelas ruas. A tradiçâo foi 
iniciada em London hâ seis anos. Na Sexta-Feira Santa 
um grupo heterogéneo de homens, mulheres e crianças 
seguiu o percurso desde o St. Peter’s Cemetery até à 
Igreja da Santa Cruz. Apos a liturgia da Paixâo e Morte 
de Jesus, reuniram-se no Salâo Paroquial onde muitos 
deles quebraram o jejum tomando um pequeno 
refrigério. Foram 96 Romeiros e entre eles um grupo 
de 25 mulheres, porque num pais democrâtico, nâo 
devemos excluir ninguém. Mais uma vez ouviram-se 
aquelas mûsicas ancestrais e oraçôes elevadas a Deus 
pelos Mestres do Rancho. A Romaria é uma iniciativa 
religiosa que nasceu entre o povo, foi preservada pelo 
povo e o clero viu sempre corn bons olhos esta prâtica 
religiosa. 

A. Seara, London (Ontario) 

Romeiro tem a ver 
corn Roma, centro 
ocidental do Cristianismo 
e Romaria é uma 
caminhada penitencial do 
cristâo. Ele saia da sua 
terra e visitava os 
santuârios da Cidade 
Etema, onde os mârtires 
deram testemunho da fé 
nos primeiros séculos do 
Cristianismo. 

A caminhada até 
Roma era fruto de uma 
promessa a Deus por uma 
graça recebida ou era 
tomada como penitência 
por um pecado publico. 
Ao regresso eles eram 
chamados Romeiros, e os 
que iam até Jerusalém e aos Santos Lugares eram 
Palmeiros, porque traziam um ramo de palma como 
testemunho da viagem. Os que iam até Compostela na 
Galiza eram Peregrinos e o seu distintivo era a Vieira. 
A viagem durava meses e até anos, dependendo do 
destino e o ponto de partida. Os que nâo tinham 
condiçôes para viajar a lugares tâo distantes, podiam 

Os Mestres do Rancho de Romeiros corn o Pâroco Pe. Lûcio 

arrecadar o mesmo privilégie indo até à ermida deste 
ou aquele lugar, nas festas do orago, ou Remarias, 
palavra que no Português e no Galego ganhou o 
significado de peregrinaçâo e festa popular. 

Em Sâo Miguel, as famosas Remarias começaram 
no s. XVI, apos o terremoto e erupçâo vulcânica que 
assolou a antiga capital da ilha, Vila Franca do Campo. 

Igrejas Baptistas celebram 26." Conferência da Pàscoa 

PHOTO by A. Seara 

Aspecto da Igreja Novos Horizontes de London 

A Convençâo de Igrejas Baptistas no Canadâ 
começou a implantar igrejas de lingua portuguesa hâ 
26 anos. O tempo de Pâscoa sempre serviu para reunir 
os portugueses desta denominaçâo num culte especial 
de louvor a Jesus. 

Com o aumento do numéro de igrejas mais razâo 
houve para tais celebraçôes se tornarem num p61o 
aglutinador e numa festa de louvor a Deus. 

Celebrado este ano na Igreja Novos Horizontes de 
London, o encontre reuniu na Sexta-feira Santa todos 
os que vieram de outras âreas numa igreja repleta de 
gente. Houve cânticos, leituras biblicas, e o Pr. Jack- 
son Rondini foi convidado para anunciar a Palavra de 
Deus. Finda a celebraçâo, viveram-se horas de 
confratemizaçâo, participado de um jantar. 

Além da Convençâo Baptista do Quebeque e do 
Ontario, as igrejas de lingua portuguesa fundaram uma 
Associaçâo que engloba as congregaçôes que se 
estendem numa faixa de Montreal até Strathroy. 

DO 

ES 
RlGIONAl ' AÇOIBS 

ALZIRA MARIA SERRA SILVA 

Colônia Alemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 
9901 014 HORTA (FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON  

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

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

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

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

m SCOTIABANK 
Para Hipotecas, Investimentos, Empréstimos, etc. 

Contacte o Gerente • 

TED RIQUINHA 
TEL. 451-2007 

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

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London's finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL WEAR 
RENTALS • SALES 

194 Wellington Street 
London, Ontario 
N6B 2L1 

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

www.josephsformalwear.com 



8 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Abril 2004 

Deducting Interest Costs 
- Proposed Changes Looming 

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

The federal government has been 
assembling new rules that will dra- 
matically affect the Income Tax Act 
as it relates to deducting interest. Pres- 
ently, deducting interest costs is al- 
lowed in a number of areas from bor- 
rowing to buy stocks, to deducting 
mortgage interest costs on rental 
propertie, to borrowing to purchase a 
business, etc. Proposals have been 
prepared that will tighten up the rules 
and provide restrictions and are set to 
take effect January 1, 2005. Studying some typical fi- 
nancing structures is probably the best means to illus- 
trate the impact of the changes. 
Borrowing to Invest in Stocks 

Many people borrow to invest in stocks and then 
deduct their interest costs on their yearly income tax re- 
turn. At present, Canada Customs and Revenue Agency 
(CCRA) has an informal policy that allows this to hap- 
pen. The new rules will restrict this current common 
practice. Interest will only be deductible when the bor- 
rowed funds are used to purchase dividend paying stocks 
with a dividend payout history in excess of the interest 
rate on the loan. For example, a widely held stock such 
as Nortel does not have a regular dividend paying his- 
tory. Effective 2005, any person that has borrowed money 
to invest in Nortel will not be able to deduct the interest 
charges on the loan. Many individuals have very formal 
leverage structures in place that will be greatly affected 
by the new rules. Most people invest with capital gains 
in mind. Stocks that provide growth primarily or only 
with capital gains will not enjoy the benefit of being 
eligible to allow interest deductibility. 

Loans with Multiple Uses 
With today’s low interest rates and with equity built 

up in a home, financing with a line of credit secured by 
a home at prime is very common. If this line of credit 
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has been used to buy stocks, invest in a business, pur- 
chase a personal vehicle, and to provide a down pay- 
ment on the family cottage, problems will arise. The new 
rules will tighten up the requirement that a particular 
loan cannot be split up and applied to different uses. A 
loan must be obtained for a particular type of use only. 
A connection between the source and use of funds has 
to be demonstrated. 

An example of how someone can fall into a trap 
would be useful. Take for example an individual that 
borrows $100,000 to purchase a business and uses his 
home as collateral. A few years pass, and that strictly 
100% business use loan has come down to $60,000. 
Suppose that individual sells his old home and in turn 
terminates the original loan, then purchases a new home, 
transports the $60,000 balance on the loan to a mort- 
gage on the new home, but also borrows another $90,000 
used to finance this new larger home. If this chain of 
events were to transpire, the entire loan would not be 
deductible for tax purposes. The connection between the 
source and use of the borrowed funds would have been 
broken. The new mortgage would be considered a new 
financing arrangement without any connection to the 
original business loan. 

What to Do 
What can be learned from this is that it is now very 

important to ensure a clear connection between the 
source and use of funds. Loans cannot be tainted by out- 
side nonbusiness or non-investment uses. The rejigging 
of some loans currently in place may be required. 

London (Ontario) 

Mais Valia: lucro Real ou Ficfâo? 
A mais valia é a diferença do preço da compra e da 

venda que nâo é mais do que a subida do custo de vida 
ou seja a inflaçâo criada pela ma administraçâo do 
Governo. Mas este faze-nos pagar impostos pela 
inflaçâo, pretendendo que lucrâmos corn a diferença, 
O que nâo é verdade. 

Por exemplo, alguém comprou uma casa hâ dez 
anos em Portugal e pagou talvez 10.000 contos, mas 
por um motivo qualquer quer ir viver para um outro 
sitio e vende a casa por 20.000 contos, que é o novo 
preço do mercado, corn a intençâo de comprar outra 
casa no lugar onde vai viver. 

Na realidade tal pessoa nâo faz lucro nenhum, antes 
pelo contrario perde o seu poder de compra porque o 
govemo obriga-a a pagar um imposto sobre a mais valia 
de 10.000 contos, considerado como um lucro mas que 
nâo é. 

Resultado: o contribuinte para comprar uma casa 
idêntica à que tinha, nécessita dos 20.000 contos ! Mas 
ele jâ nâo os tem porque os impostos comeram-lhe uma 
boa parte. Depois de pagar a taxa talvez s6 lhe fiquem 
15.000 contos. 

L. Conceiçâo 

DIGA 
QUE 
VIU 
NO 

Guia 
4) 

COMERCIAL 
PORTUGUÊS 

Estamos perdendo a luta 
contra o SIDA 

o mundo esta perdendo a luta contra o SIDA e 
précisa gastar mais no combate à doença, disse o chefe 
do Fundo Global para o Combate à SIDA, à 
Tuberculose e à Malaria. “Começamos a ver apenas a 
grande magnitude desse horror e falta muito por fazer”, 
disse Richard Feachem, diretor-executivo do fundo. 

Os paises ricos ainda nâo perceberam o tamanho 
da devastaçâo mundial que o SIDA jâ provocou em 
muitos palses. Feachem, em visita à Australia, cujo 
governo prometeu doar $20 milhôes de dolares ao 
fundo, declarou que alguns palses do sul da Africa estâo 
ruindo por causa da doença. 

O Programa da ONU para o HIV/Aids (Unaids) 
estima que cerca de 26,6 milhôes de pessoas estâo 
infectadas na Africa subsaariana. A Africa do Sul 
possui o maior grupo de vi'timas, corn 5,3 milhôes de 
portadores do virus. “Olhando para o mundo actual, 
vemos que estamos perdendo a batalha, e por isso o 
Fundo Global financia hoje o inicio de um grande con- 
tra-ataque”, disse Feachem 

Desde a sua criaçâo, em 2001, o Fundo recebeu 
$5.500 milhôes de dolares em doaçôes e corn este 
dinheiro patrocinou 225 programas em 121 palses. A 
organizaçâo précisa de $1.600 milhôes de dolares para 
manter os programas de 2004. 

— — — — — 
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Em Louvor da Mulher 
No ini'cio da criaçâo, Eva podera ter induzido o 

homem a comer do fruto proibido, resultando na 
expulsao dos dois do Parai'so, segundo as Escrituras, 
mas a verdade é que o homem nunca Ihe perdoou tal 
incidente. Pelo contrario. 

A degradaçâo da mulher começou nas praias 
distantes da antiguidade, quando era oferecida pelo 
marido e pelo pai aos ilustres visitantes que por ali 
desembarcavam e usufruiam dos favores sexuais delas, 
conforme era costume da regiao e se tinha em 
consideraçâo como grande honra, mas, igualmente, na 
simples ironia delà ter nascido de uma costela de Adâo, 
facto que a fez relegar para segundo piano. 

Ademais, é injusto que sobre a mulher tivessem 
recaido o onus da procriaçào, o encargo por tudo que é 
relacionado com a educaçâo dos filhos e a vida 
doméstica. Isto levar-se-ia em consideraçâo quando o 
homem se mostrava ser o unico ganha-pao da familia. 
Mas hoje, na medida em quea mulher tern vindo a dar 
o seu dia fora, nao deveriam recair sobre ela o ultimar 
as responsabilidades do lar, o arrastar das compras para 
casa, etc. 

Nao julguem que as obrigaçôes domésticas sâo 
qualquer passatempo favorito, ao qual a mulher se 
entrega deleitantemente. De facto, é precise que a 
pessoa seja bem organizada para levar a cabo tudo 
quanto Ihe é exigido. 

Nao obstante isso, o homem teima em manter a 
mulher em constante estado de subjugaçâo, até ao ponto 
de abusar delà fisicamente. No Quebeque cifram-se em 
mais de 300 mil os casos de mulheres vitimas de abuso 
fisico. 

No campo da sexualidade, ocorrem os mesmos 
abuses. Ja nao basta manipular as prostitutas para ganho 
pessoal, como ainda se précipita o incesto familiar, 
numa disputa que favorece o mais forte, e se instiga a 
pomografia juvenil, quando se explora a ingenuidade 
dos orfaos e de outros delinquentes abandonados em 
instituiçôes publicas. 

E false o conceito de que a atracçâo sexual pelo 
homem é a primeira coisa que a mulher vislumbra. Isto 
apenas mostra quao pouco sabemos a respeito delà e 
constitui uma falta de consideraçâo pelos sens 
sentimentos. 

A mulher é levada ao matrimonio ou mantém 
relaçôes com alguém do sexo oposto sempre através 
de um ideal extremamente romântico. A atracçâo fisica 
que a impele para a outra pessoa é muito mais de 
veneraçâo, e o acto sexual segue-se-lhe como um 
complemento natural e parte intégrante da relaçâo a 
dois. Isto até nos casos das lésbicas. 

A mulher nâo tem a bestialidade do instinto tào 
caracterlstica do homem e que, frequentemente, logo a 
deixa marcada desde a sua primeira experiência sexual. 
Poderâ existir uma ou outra, cujo apetite é capaz de a 
levar a devorar um individuo, mas via de regra, ela 
apresenta-se ao homem frâgil e sequiosa de meiguices 
e galanteios. Como sâo extraordinârias sua capacidade 
de amar, a ternura e o força corn que ela sabe consular 
todo o sofrimento do mundo! 

Sofisticada e influente, a mulher moderna tem 
forjado a sua emancipaçâo corn perseverança, dando 

PAGINA rmmm/i 
Vivendo corn VIH: Amarguras e Experiência duma Mae e seu Bébé 

Os olhos de Daniela enchem-se 
de lâgrimas ao falar da sua filha de 
seis anos, Koki. Sempre que olho 
para ela a tomar os remédias e fico 
maldisposta, disse a mâe. 

Tanto Daniela como Koki sâo 
seropositivas e cada dia têm de 
tomar uma mistura de medicamentos 
para permanecerem saudâveis o 
tempo suficiente para irem uma para 
o trabalho e a outra para a escola. A 
mâe, Daniela, nâo sabia que era 
seropositiva durante a gravidez e nâo 
tomou quaisquer providências para 
evitar que a doença fosse transmitida 
delà para a sua filha. Hâ dias em que 
me limita a chorar e a ficar quieta, 
diz Daniela, que transmitiu a doença 
à filha, Koki, durante a gravidez, o 
parto ou a amamentaçâo. 

A maior tragédia da histôria de Daniela e Koki é 
que a situaçâo podia ter sido evitada. Hâ vârios anos 
ficou provado que a mulher seropositiva que recebe 
tratamento na gravidez pode reduzir as hipôteses de dar 
à luz crianças seropositivas. Desde entâo jâ foram 
descobertos novos tratamentos e hoje as mulheres 
seropositivas que seguem os tratamentos indicados têm 
uma probabilidade de 97 a 99 por cento de darem à luz 
bébés saudâveis. 

Em 1998, apos a descoberta, o Ontârio começou a 
oferecer o despiste de VIH rotineiro a toda mulher 
grâvida e a quantas estivessem a pensar engravidar, 
independentemente do risco. Daniela, que imigrou para 
o Canadâ vinda do Uganda hâ doze anos atrâs, nunca 
imaginou que fosse seropositiva. Pouco tempo apos o 
nascimento de Koki, descobriu que a doença lhe fora 
transmitida pelo seu ex-namorado. 

Como os testes à hepatite B, Siftlis e Rubéola, o teste 

prova da sua inegâvel capacidade de exercer igual ou 
melhor, funçôes tradicionalmente desempenhadas pelo 
homem. 

Todavia, sua campanha de libertaçào peca no caso 
de grupos femininos extremistas que teimam em alienar 
o homem, em vez de o fazer compreender as suas 
légitimas reivindicaçôes. Resultado, hâ cada vez mais 
solidâo. E quâo cruel nâo é ir-se pela vida fora sem 
ninguém corn quem a compartilhar ou a quem amar! 

Outrossim, nâo comprendo que depois de tantos 
esforços para acabar-se corn a barreira que mantinha a 
mulher à distância, a mulher moderna teime em aceitar 
de braços abertos e em nome da voga, as extravagantes 
concepçôes impostas por Christian Dior, Yves Saint- 
Laurent, Versace e os costureiros da alta moda, cuja 
existência continua a fomentar a eterna vaidade 
feminina. 

Antonio Vallacorba (Atlântico Expresse) 

ao VIH faz parte da rotina de cuidados pré-natais 
recomendados pelo Ministério de Saüde, disse Stan 
Read, Chefe do Serviço de Doenças Infecto-Contagiosas 
do Toronto’s Hospital for Sick Children. Este teste 
voluntârio ao sangue foi introduzido para garantir que 
as grâvidas seropositivas mantenham um nivel de vida 
saudâvel durante e a seguir à gravidez, e evitar a 
transmissâo do VIH de mâe para o bébé. 

Infelizmente, apesar deste programa universal de 
despiste, 20 por cento das grâvidas de Ontârio nâo sâo 
testadas ao VIH e, como resultado disso, continuam a 
nascer crianças seropositivas. Se tivesse sabido da 
existência do teste, tê-lo-iafeito de imediato, diz Daniela. 

Hâ mulheres que se recusam fazer o teste porque 
pensam nâo estar em risco e hâ outras que nâo o fazem 
porque nâo lhes foi proposto pelo seu médico de familia. 
Isto é trâgico porque assim continuam a nascer bébés 
seropositivos. 

Embora Daniela e Koki tenham uma vida dificil, 
tomando remédios que provocam efeitos secundârios 
desagradâveis, Daniela nâo sente qualquer mâgoa em 
relaçâo à pessoa que lhe transmitiu a doença. Mas estâ 
decidida a evitar que outras mulheres caiam na mesma 
situaçâo que ela. Por isso diz: Aconselho toda a gente a 
ser testada ao VIH, porque nunca se sabe. 

Ministério de Saüde do Ontârio - Nomes Fietteios 

Churrasqueira 

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

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

Proprietdria: D. Rosa Cruz ^ 

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

tM atural 

miles S' 
tM atural 

miles 

The Denture Specialists 
• Full and partial denture service. 

* fabricated p Denturist 
Damien Hiorth D.D., Denturist 

S' 
Specialistas em Dentaduras 

• Dentaduras complétas 

on premises 
• Repairs, relines and 

adjustments same day. 
• Tooth whitening and 

Mouth Guards. 
Dois Consultorios em London 

para melhor servir a nossa clientela 

433-5484 
120 Hamilton Road 

Falamos Português 
naturalsmiles.ca 

ou parciais. 
• Dentaduras feitas à medida 

no nosso laboratorio. 
• Consertos, ajustes, 

alinhamentos no mesmo dia. 
• Branqueamento dos dentes 

JÊ A A e Protectores 452-4894 de Boca. 
1480 Huron St. 



“PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Abril 2004 

Fernando Cruz Gomes À beira de um “ataque de nervos. 

Os votas em branco de uma certa angûstia 
Hâ quem se interrogue 

sobre o valor real da mais 
recente diatribe do escritor José 
Saramago. No seu nowo Ensaio 
sobre a'Lucidez, faz uma 
apologia do voto em branco; 
apologia que, vindo de quem 
vem, é capaz de ter um certo 
peso. E, mesmo para os que 
gostam do nosso Prémio Nobel 

da Literatura, hâ muitas dûvidas sobre este estilo de 
“ser lûcido”. 

Sào mais que muitas... as razôes para se estar 
inquieto corn toda uma turbulência de factos que se 
acastelam por sobre a cabeça dos comuns mortais que 
nos somos. Mesmo por sobre a cabeça de quem estas 
linhas traça que até aprecia José Saramago e a sua forma 
de escrever. Talvez por isso haja quem prefira esperar 
e ver se reaparece o escritor quando o politico - que é 
de politica que se trata neste caso - for embora e deixar 
de ir a causas perdidas... e atirar às mal vas a sua filiaçào 
partidâria que, pelos vistos, lhe coarta a liberdade de... 
ser lùcido. 

E que, quem se der ao trabalho de falar corn o povo 
real, chegarâ à conclusào que Portugal esta mesmo 
cansado. Mais do que cansado, começa a ficar farto da 
politica e dos politicos. Hâ como que uma descrença 
real nas figuras de proa dos que vâo fazendo a politica 
em Portugal. E quando assim é, parece estar mais do 
que justificado um alheamento epidémico. Muitos 
refiugiaram-se na ideia de nâo votar, pondo a abstençâo 
em niveis nunca vistos. 

E se é facto que muitos pensam nâo ser isso 
importante, hâ quem se interrogue sobre o caminho que 
a politica em Portugal estâ a cavar para o futuro. É 
que, ao lado, bem ao lado, quase que a par, hâ sinais 
inquiétantes para o actual equilibria. Os que ainda 
pensam, repararam, certamente, na derrota do Partido 
Popular em Espanha, e igualmente devem ter visto que 
o Governo Francês acaba de ter um certo rêvés. A 
mudança na direcçâo politica da Polonia é capaz de 
ser, igualmente, um dado a sopesar. E tantos outros que 
vâo surgindo no dia-a-dia. 

E neste contexte que aparece José Saramago a 
apelar ao voto em branco. Uma figura de “fazer 
politica” que... nâo existe. E como, segundo dizem,em 
politico, o que parece, é... somos bem capazes de 
raciocinar que José Saramago, que aparece agora nas 
listas do PCP às eleiçôes europeias, estâ a fazer que 
anda sem andar. Ele sabe que dificilmente o seu Partido 
vai a lado algum. Sabe - porque sabe - que os 
comunistas em Portugal serào, quando muito, uma 
escassa minoria corn ideias de tentar influenciar o 
eleitorado. A jeito de fiel de balança. O voto em branco 
é assim a modes que uma razâo para se dizer que nâo 
se ganhou... porque o povo nâo votou. 

Hâ uma espécie de resignaçâo da parte dos 
comunistas e de José Saramago. Confirmam o que 
muitos hâ muito sabiam. Os comunistas continuam a 
ser “papôes” sem “papo”. Vâo a todas... sabendo, no 
entante, que nâo podem ficar em nenhuma. E uma 
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técnica que pode, no fundo, baralhar ainda mais uma 
cena politica jâ de si bem baralhada. 

Talvez por isso, era preferivel que Saramago 
continuasse a escrever... s6 a escrever. A politica nunca 
foi o seu forte. E entende-se bem que este voto em 
branco nâo tem pemas para andar porque, de hâ muito, 
e infelizmente, o povo português se manifestou 
descrente nos actuais valores da politica. E é por isso 
que engrossa cada vez mais as fileiras da abstençâo. 

Toronto, Ontario 

My Grandmother^ Celebraçâo 
da Terceira Idade 

Rogers OMNI Television anuncia a estreia de My 
Grandmother, um documentârio de 60 minutes 
produzido independentemente que célébra a vida e as 
contribuiçôes de quatre mulheres canadianas de vârias 
etnoculturas. Na sua Série de Documentârios, OMNI 
Television destaca semanalmente historias de origem 
etnocultural canadiana tomadas possiveis por iniciativa 
de produtores Independentes da OMNI. My 
Grandmother foi produzido em vârias linguas nâo- 
oficiais, além do Inglês. A versào Portuguesa foi 
emitida no 24 de Abril às 21:00 boras na OMNI.l. 

Os que vieram antes de nos ajudaram a moldar o 
Canadâ de hoje e, embora de diferentes paises, as 
mulheres perfiladas em My Grandmother reflectem a 
ligaçâo universal que partilhamos corn as historias 
pessoais (Ingrid Berzins Leuzy, co-produtora corn Anita 
Aloisio de My Grandmother). A histôria destas quatre 
mulheres pode ser partilhada em vârias linguas 
lembrando que, independentemente de quem sejam ou 
de onde vieram, é aceitâvel hoje entre nos ter orgulho 
do passade. 

Isto s6 foi possivel corn o fmanciamento a 100% 
da Iniciativa de Produtores Independentes da OMNI 
TV, ûnica fonte de financiamento para a produçâo 
independente de programas em linguas nâo-oficiais. 

My Grandmother retrata a força e espirito de quatre 
pessoas que chegaram ao Canadâ de vârios paises por 
razôes diferentes e, no entante, tocam-nos a todos. 

A OMNI Television transmite em uma grande 
variedade de linguas programas orientados a grupos 
etno-culturais do Ontârio, atingido perte de 40 nûcleos 
europeus, latinos, caribenhos, africanos e pan-asiâticos. 

Andrea Gagliardi, Relaçôes Pûblicas 
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OPINIAO 
A Situaçâo Presente e o Futuro 
do nosso Associativismo 

O CRCP (Conselho Regional das Comunidades 
Portuguesas) aponta a crise que afecta o movimento 
do associativismo português no Canadâ e EUA. 

Hoje, organizaçôes com uma longa tradiçâo e a 
mais solida situaçâo financeira nâo conseguem achar 
elementos para as gerir, e verifica-se que os jovens se 
têm afastado das organizaçôes comunitârias. Tais factos 
combinados com a diminuiçâo da emigraçâo portuguesa 
para o Canadâ e EUA, estào a originar um 
envelhecimento nos corpos directives de clubes e 
associaçôes, o que virâ afectar a preservaçâo da cultura 
e lingua portuguesas. 

E uma situaçâo que irâ eventualmente afectar as 
relaçôes economicas entre Portugal e os paises de 
acolhimento, diminuindo o numéro de consumidores 
dos produtos portugueses, e o turismo para Portugal. 
Embora a soluçâo do problema résida de facto no seio 
das Comunidades, o Governo Português deveria 
envolver-se activamente neste assunto. Muito tem side 
jâ feito por entidades govemamentais a nivel nacional 
e regional, mas a intervençâo do Governo central 
português nécessita de melhor coordenaçâo e iniciativa. 
Assim sugerimos: 
- Que a SECP, em colaboraçâo corn o CCP, considéré a 
criaçào de um Gabinete dedicado à soluçâo deste grave 
problema. 
- Maior utilizaçâo de organizaçôes existentes como, 
Congresso Nacional Luso Canadiano, PALCUS, 
A.C.A.P.O., Luso-American Education Foundation, 
Câmara de Comércio Luso-Americana, etc. 
- Que a SECP dedique menos recursos à criaçâo de 
acontecimentos recreativos em grande escala em 
Portugal e promova mais o intercâmbio corn as 
comunidades nos paises de acolhimento. 
- Envio de animadores culturais às comunidades, 
especialmente às mais remotas, assim como material 
de promoçâo de Portugal. 
- Fomentar o intercâmbio entre jovens portugueses e 
luso-canadianos/americanos. Serâ mais fâcil atingir a 
juventude da diâspora através doutros jovens, do que 
através de pessoas idosas. 
- Encorajar e ajudar projectos criados por jovens e 
para jovens, como o caso do carrefour em Montreal e 
projecto diploma em Toronto. 
- Melhorar a coordenaçâo entre o Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros (Comunidades Portugesas) e 
outros Ministérios particularmente, o da Educaçâo, 
Cultura e Economia. 
- Uma coordenaçâo eficaz dos apoios concedidos às 
Comunidades Portuguesas pelas entidades Regionais 
e Nacionais. 

DA PONTE S 
CUSTOM DRAPERIES INC. N 

Sheers • Valances 
Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
• ^ Alterations 

FREE ESTIMATES ly 

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

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
BAKERY 

A Prlmeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

TEL: (519) 434-6533 • FAX: (519) 434-6185 
338 BURWELL STREET, LONDON, ONTARIO N6B 2V9 
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25 de Abril, 1974 
TVinta Anos Depois... 

Como cada dia, fui ao trabalho 
pelas 9H00. Era o encarregado de 
abrir as portas do Stand Guiod de 
Castro, frente à Sé de Angra. A meia 
manhà, no dia 24 de Abril de 1974, 
o patrâo, Luis Guiod Castro, 
encontrou-me a alinhar os discos nas 
prateleiras da discoteca. Além deste 
encargo, era responsavel pelos 
outros artigos do Stand, desde os 
electromésticos até às mobilias 

Com ar grave o Sr. Luis diz-me: 
- Nunes, algo grave se pas sou no Continente. Acabo 
de ouvir as noticias da emissora nacional. Falam de 
uma revoluçâo militar e de muita gente pelas ruas em 
Lisboa. Liga o rddiopara ouvir o que se estâ apassar... 

Sintonizei e ficamos os dois colados a ouvir as 
noticias sobre uma revoluçâo ainda confusa. Sabia-se 
que o exército em Lisboa tinha-se apoderado das 
estaçôes de radio e TV, do Quartel do Carmo e da PIDE, 
com quase todo o pais sob seu contrôle com uma 
resistência quase nula. O povo tinha saido à rua a apoiar 
as Forças Armadas neste Golpe de Estado incruento. 
Foi derrubado o Fascismo de Salazar, de Marcelo 
Caetano e Américo Tomaz, que vigorara em Portugal 
por mais de 40 anos. Lembro-me dos factos como se 
estivessem a passar numa tela de cinema, embora jâ la 
vao 30 anos. 

Os dias seguintes foram de confusâo e ninguém 
sabia ao certo o que a revoluçâo ia representar para o 
pais. Alvitrava-se que tinhamos saido duma Ditadura 
Fascista para cair na Ditadura Militar, depois de ter 
sido criada a Junta de Salvaçâo Nacional, liderada pelo 
General Spinola, que estaria no poder s6 até ser criado 
um Governo Provisôrio. Nos Açores as forças armadas 
da regiâo puseram-se de imediato ao lado da revoluçâo 

Falavam de democracia, socialismo, comunismo e 
de tantas coisas que no passado eram proibidas. Os 
presos politicos e quem estivera exilado voltavam ao 
novo Portugal onde cada dia fundavam-se partidos e 
associaçôes. Sa Carneiro fundou o PPD (Partido 
Popular Democrâtico) e Mario Soares, o Socialista 
(PS), enquanto o Partido Comunista Português tinha 
como dirigente Alvaro Cunhal, e o CDS (Centro 
Democrâtico Social) era controlado por Freitas do 
Amaral. Eram os grupos politicos mais importantes, a 
navegar num mar de partidos e movimentos que 
nasciam e morriam cada dia. 

Na Terceira e Sâo Miguel, apareceu Movimento 
de Autodeterminaçâo para os Açores (MAPA) que era 
encabeçado por figuras de proa da sociedade ilhôa. 
Havia simbolos politicos por todo o lado e, panfletos 
colados nas paredes, tornando cidades e vilas numa 
lixeira politica. Este Portugal à dériva decidiu 
abandonar as Provincias Ultramarinas, onde em poucos 
anos tanta vida fora ceifada. Começou a 
Descolonizaçâo, a Grande Nôdoa e a Vergonha da 
Revoluçâo que entregou de mâo beijada as colonias, 
sem receber nada em troca. 

Antonio Azevedo 

Os Cravos surgiram de repente, quando o povo subiu 
aos tangues. Ficaram famosos em todo o mundo 

No tempo dos Governos Provisôrios surgiu nos 
Açores a Frente de Libertaçâo dos Açores (FLA), 
movimento rotulado de separatista corn pessoas dojer- 
ieiaçoriano nos quadros directivos. Muitos deles foram 
presos na época Gonçalvista e enviados para a cadeia 
de Angra, sô por discordarem da esquerda Marxista 
que tentava dominar Portugal e derrubar a Democracia. 
De certa forma estes nobres açorianos queriam a 
independência do arquipélago e livrâ-lo das garras da 
esquerda totalitâria. Talvez, por causa da persistência 
do FLA, o Governo Central passou a ver corn simpatia 
ambos arquipélagos, dando-lhes a Autonomia, embora 
lhes negasse a independência! 

Trinta anos mais tarde, os Açores e a Madeira, 
ûnicas joias que restam a Portugal do seu império, 
evoluiram para melhor. Vive-se democraticamente e a 
mordaça nunca mais foi posta no boca do povo desde o 
longinquo 24 de Abril de 1974, em que um punhado de 
capitâes e homens corn coragem abriram a porta das 
prisôes e quebraram as correntes que escravizaram o 
povo por mais de 40 anos. 

Oxalâ que a nova geraçâo nascida na liberdade, 
apôs o 25 de Abril, saiba preservar o valores sociais 
corn tan to esforço conquistados, para juntos termos a 
coragem de bradar: O Povo Unido Jamais Sera 
Vencido! 

London, Ontârio 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

548 Winblest Ave., 
London, Ont. N6C 3C1 

FREE ESTIMATES 

685-6726 

SABIA QUE...? ^ 
- o novo estâdio de futebol do F.C. do Porto tem 
capacidade para 50.106 espectadores e os arquitectos 
que o construiram foram Manuel Salgado e Jorge 
Estriga? 
- A construçâo do assim chamado Estâdio do Dragâo 
levou a Câmara Municipal do Porto a modificar o nome 
dalgumas artérias que dâo acesso ao campo, em cuja 
estructura foram empregadas 280 toneladas de aço e 
da nascente tem uma altura équivalente a um prédio de 
14 andares? 
- O primeiro emigrante português que se fixou em 
Hudson na Nova Inglaterra foi José Maria Tavares, 
natural da ilha de Santa Maria (Açores) em 1886? 
- A primeira transplantaçâo do figado e do pâncreas 
operada na Europa foi feita a um português de nome 
Victor dos Santos em 1997, e que ainda estâ vivo? 
- O primeiro agente corante das rochas é o Ferro e o 
colorido que lhes dâ varia conforme o seu grau de 
oxidaçâo? 
- O Santuârio de N“ S“ dos Remédios em Lamego tem 
686 degraus de escadaria? 
- Alvaro Cunhal fez 90 anos hâ poucas semanas? 
- O desmantelamento da Rûssia comunista começou 
em 1991 e corn o derrubar daquele regime, inûmeros 
paises da Europa ficaram livres, tais como Estonia, 
Letônia, Lituânia, Hungria, Ucrânia, Polonia, etc 
- Em Outubro de 1763, hâ 241 anos, foi assinado o 
Tratado de Paris que pôs termo à Guerra dos Sete anos 
e através do quai a França cedeu à Inglaterra os 
territôrios do Canadâ? 
- Uma das primeiras cidades cristâs no Oriente foi Efeso 
onde, séculos antes do nascimento de Cristo, Herâclito, 
um dos homens mais cultos do seu tempo, afirmou que 
o Fogo era o agente transformador do universo e o 
Pensamento orientava todas as coisas? 
- Em Arouca, na serra da Freita, é possivel assistir ao 
fenomeno de pequenas pedras de granito que se soltam 
da pedra-mâe e ninguém conseguiu explicar até hoje 
como nascem e saltam estas pedras? 
- A palvra portuguesa Fiche (alcatrâo) e a palavra 
inglesa Pitch têm origem na palavra latina picis que 
designava a mesma substância viscosa e prêta? 
- No grande complexe comercial de Lisboa, as lojas 
Colombo, as âleas (corredores entre os stands da 
mercadoria) têm nomes como Vasco da Gama, Âlvares 
Cabrai, Descobertas, etc. 
- Em Março de 1914 nasce em Portugal a entidade 
ligada ao desporto, a Uniâo Portuguesa de Futebol? 
- Em Lisboa, o Palâcio de Sâo Bento onde estâ o 
Parlamento tem um século de existência? 
- Portugal nasceu no dia 5 de Outubro de 1147 e que na 
mesma data, mas em 1910, ocorreu a implantaçâo da 
Repùblica Portuguesa? 

Vancouver, B.C. 

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 Occasions 

JOE & FILOMENA MEDEIROS, Proprietarios 

420 HAMILTON ROAD, LONDON, ONTARIO N5Z IR9 

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

Carga solta 

www.viso-viseu.com 

CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL 
0 mais compléta serviço para o envio do seu 

contentor e carga sotta. 

Grande Especial 

s...Conm 
nos nossos 

serviços pois 
todo 0 cuidadi 

epouco! 

Contentores 
para o 
Brasil e 

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

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

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELECTRIC 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

FOGÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 

FRIGORIFICOS 

CONGELADORES 

MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

RADIOS E TELEVISÔES 

FOGÔES A LENHA E A GÂS 

APARELHAGENS 

VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÀO EM 

ELECTRODOMÉSTiCOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANGUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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ECOS PA SOCIEDADE 
Adeus Adolescência 
A Kaila Gonçalves Pereira 
que fez 12 anos no 27 de 
Abril em London, muitos 
beijos e votos de felicidade 
dos avos Joâo e Lourdes 
Pereira, pais Joâo Pedro e 
Graça e tios Sylvia e 
Ricardo. We are proud of 
you! 

Bodas de Ouro 
Marcelino e Monica 
Rafeiro celebraram 
50 anos de amor 
matrimonial no dia 
24 de Abril passado. 
Parabéns da parte dos 
filhos, noras netos e 
demais famflia que 
lhes desejam muitas 
felicidades. 

London, da irma Justine 
Ferreira. 

Primeiro 
Aniversârio 
Nicole Sophia, lindo 
botào da famflia 
Ferreira fez o seu 
primeiro ano no dia 1 
de Maio. Parabéns da 
parte dos avos: Susie 
(patema) e Manuel & 
Palmira Gonçalves de 

e dos pais Joe e Ivette 

Ed Howard 
Congratulations to Ed Howard, 
recently appointed General 
Manager of St. Peter’s 
Cemetery in London. Ed has 
many years of experience in 
this area, being endowed, at the 
same time, with a great 
knowledge on the history of the 
city of London in reference to 
burial sites and modern 
developments. 

Novo Présidente 
Parabéns ao Sr. Nelson 
Medeiros, eleito em Abril do 
corrente para a Presidência do 
Executivo no Portuguese 
Community Club of 
Leamington Inc., clube no 
qual ele hâ varios anos vem 
trabalhando com todo o 
empenho. Uma boa admini- 

straçâo e muito sucesso no proximo biénio do seu 
mandate! 

A D. Fernanda T. Raimundo 
de Richmond (B. C.) 
agradecemos os inspirados 
poemas, lindos sonetos e os 
capitules da Historia de 
Portugal que em cada ediçào 
do PN ajudam a lembrar as 
paginas gloriosas da nossa 
Historia. Nesta ediçâo nos 
chegou a sua fotografia e 

descobrimos que ela também gosta de pintar 
quadros com paisagens. Obrigado, D. Fernanda! 

Agradecimento 

Nicholas Silva 
Os babados avos de 
London, M.“ Gabriela 
e Fernando Cabral 
(maternes), Lufs e 
Humberta Silva 
(paternes) da Horta 
Faial enviam votos 
de muitas felicidades 
ao querido neto que 
fez um ano no dia 27 
de Abril. We Love 
You Very Much! 

Ofereça aos seus pais idosos ou 
amigos uma assinatura anual do nosso 

Jomal Comunitario. 
Sera um grandioso presente por 

apenas $35.00/Ano. 

NECROLOGIA 

Conceiçâo Ferreira 

No St. Joseph Hospital de London faleceu com 
90 anos de idade no dia 19 de Março. Era 
natural dos Arrifes (Sao Miguel) e casada com 
Lufs B. Ferreira (falecido), sendo mâe de 
Duarte (Zenadia) de Taunton. Mass., Eduarda 
(Rolando Matos) falecida, e Lufs Filipe 
(Sussie) falecido. A extinta tinha 7 nestos, 13 
bisnetos e 2 trisnetos. Conduzidas pela firma 
O’Neil Funeral Home & Chapel as exéquias 
tiveram lugar na Igreja Holy Cross, indo 
enterrar ao St. Peter’s Cemetery. A famflia 
enlutada agradece a todas as pessoas que 
estiveram ao seu lado no acto funeral ou Ihes 
apresentaram as suas condolências. 

Hermano De Melo 
No Hospital Parkwood de London, faleceu no 
dia 19 de Abril com 80 anos de idade. era 
casado com Adelaide Leite (falecida) e irmao 
de Maria (Manuel GRande) de London, Maria 
Assunçâo Pereira de Otava, Maria do Carmo 
(Manuel de Melo) e Jaime de Melo (Gloria) 
de New Bedford, Mass. O enterro foi dirigido 
pela firma O’Neil Funeral Home & Chapel 
com missa de corpo presente na Holy Cross 
Church, indo enterrar no St Peter’s Cemetery. 
A famflia do finado agradece as atençôes de 
todas as pessoas que nesta hora estiveram ao 
seu lado ou Ihes apresentarem sentidos 
pêsames. Descanse em Paz! 

Luzia Valtelhas 
Apos celebrar o seu 100." aniversârio no dia 
13 de Dezembro de 2003, findou-se assim de 
repente, sem doença ou ataque aparente. Foi, 
de facto, seu tempo que acabou. Deixa muita 
saudade, pois o seu funeral teve bastante 
assistência. Cumpriu-se o seu ultimo desejo 
que era o de descansar para sempre no lugar 
que seu neto, falecido hâ 7 anos, ocupara. Que 
Deus a tenha em Paz ! 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLEU DA SAGRADA FAMILIA 
HORAS DE VISITA 
das 8:00 am às 8:00 p.m. 

ESCRITORIO ABERTO 
Seaundas - Sextas 
8:00 am - 5:00 pm 
Sabados 
8:30 am - 3:00 pm 
Domingos 
Meio-dia - 3:00 pm 

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

as facitidades de pagamento sem juros visite: 

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

Tel (519) 451^9120 

CONTACTE UM DOS 

NOSSOS AGENTES 
E CONSELHEÎROS 

QUE LHE PODERÂO 

AJUDAR NA 

SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 
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Novidades do Pe. Joôo Duarte no Haiti 
Hâ cinco anos paitiu da St Michael’s Church de 

Leamington e ainda se ouvem as perguntas: Que foi do 
Pe. Joào? Ainda é padre? Efeliz? A pessoa carismatica 
inspira a curiosidade do povo, porém, posso assegurar que 
a resposta a cada uma destas perguntas é afirmativa 

Em Janeiro/2003, procurando o piano que Deus tinha 
reservado para a sua vida, o Pe. Duarte partiu com destino 
a Fatima. La, com o apoio da tia freira, Irma Conceiçào 
Correia, descansou a mente e ajudou em varias paroquias 
de Leiria. Bern aceite por todos, adorando Portugal e a 
proximidade dos Açores, ele viveu feliz, mas sempre a 
ouvir 0 chamado do Haiti que nunca esteve longe do 
coraçâo desde a primeira visita em 
1991. Apos dez meses, com um 
amigo seu do Brasil, Josanias 
Barbosa, que também andava à 
procura de novo destino, 
aterraram em Haiti. 

Pe. Duarte é Présidente e 
Fundador de Hearts Together for 
Haiti (HTFH) que trabalha em 
prol das crianças e pobres daquele 
pals. O dinheiro angariado no 
Canada é cem por cento destinado 
à alimentaçâo, escolas, clmicas, 
etc. E como a senhora que servia 
de elo entre a Direcçào de HTFH 
e a comissào no Haiti teve de ir 
tomar conta dos sens pais em Aus- 
tralia, o posto foi preenchido pelo 
Pe. Duarte que, corn tudo o que 
faz, pode chamar-se elo e Administrador de Hearts To- 
gether for Haiti. 

De momento ele o o J6 moram em casa alugada mas 
no futuro poderâo constmir uma residência corn quartos 
para amigos e voluntârios que vêm ao Haiti para trabalhar 
e conhecer a pobreza daquele pals. E, enquanto o J6 trata 
da parte doméstica, o Pe. Duarte dirige projectos, distribui 
o dinheiro, incluindo o do Programa Patrocinador das 
Crianças, faz reuniôes corn comissôes da vila, informa- 
nos do que se passa por la, etc. Além disso, quando têm 
la voluntârios, orienta a experiência e anda corn eles pelo 
Haiti para que tenham uma viagem segura. Passa muitos 
dias corn as pessoas que precisam de ajuda e s6 se deita 

quando nâo pode mais manter os 
olhos abertos. 

Em Fevereiro e Março o Haiti 
ficou devastado pela guerra civil 
que causou mortes, fome, e tristeza. 
As embaixadas do Canada e EUA 
aconselhavam os cidadàos salr de 
Haiti. O Pe. Duarte recusou-se pois 
o Haiti era a sua terra, sua casa e, 
por bem ou por mal, nâo a la abandonar, e mais tarde jâ 
nâo havia vôos. Foi o que aconteceu quando tentou vir 
para o Jantar de Angriaçào de Fundos em Leamington no 

fim de Fevereiro. 
A imprensa do Ontario 

recebeu notlcias através dele e 
quem lia as histôrias nâo sabia se 
havia de lhe chamar herôi ou 
doido. A sua presença neste tempo 
ruin, deu muita esperança ao povo. 
Corn a Internet e telefone, o povo 
da area pôde manter contacte corn 
familiares que estavam longe, e 
saber novidades do que se passava 
no pals. Agentes da Pollcia 
Nacional isolados na montanha e 
sem contacte corn a cidade vieram 
bater-lhe à porta para poder 
receber ordens dos chefes. Quando 
Elle Almajor foi abatido por um 
dos rebeldes, levaram-no para a 
casa do Pe. Joâo e la um médico 

cubano da Cllnica HTFH fez-lhe a cura. Enquanto o Elle 
recuperou, a casa tomou-se hospital e a esposa do Eli esteve 
ao lado do marido. 

Talvez ainda queiram saber se ele esta contente. Ele 
diz que gosta de trabalhar para HTFH e ajuda o pâroco de 
Labadie quando précisa, vivendo entre o povo simples. 
Custa-lhe habituar-se ao calor e nâo ter electricidade a 
maior parte do tempo, e esta à procura da perfeita rotina 
do seu dia-a-dia, mas até ter saudade da famllia e amigos 
que estâo longe, nâo lhe faltarâo fé e amor, e tendo estes, 
nada lhe falta. 

Kingsville (Ontârio) Visite o site www.htfhaiti.org 

LEAMINGTON 

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

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

Nelson Medeiros, novo Présidente 
Eleito do Clube Português 

Reunidos em Assembleia 
Gérai no Domingo, dia 18 de 
Abril passado, os socios do 
Portuguese Community Club of 
Leamington Inc. escolheram a 
candidatura de Nelson Medeiros 
para a Presidência da Direcçào 
para o biénio 2004-2006. 

Nelson é pessoa bem 
conhecida na comunidade, pois 
foi Mordomo do Império de 

Leamington (1990) e tem assumido os cargos de 
Tesoureiro e Secretârio do Clube em Administraçôes 
transactas. Por isso pode dizer-se corn toda propriedade 
que ele conhece de primeira mâo a vida e o movimento 
do Clube e tem competência bastante para assumir o 
cargo que lhe foi encomendado. 

Nelson Medeiros é natural da Lomba do Pomar, 
Concelho da Povoaçâo (Sâo Miguel), tem 46 anos de 
idade, metade dos quais passou em Portugal. Casado 
corn D. Sonia e sâo pais de Marcia (22 anos) e Brian 
(17 anos). Hoje trabalha na Homested, fâbrica de 
conservas de produtos alimentares em Wheatley. 

Auguramos ao Présidente eleito grande sucesso no 
desempenho do seu cargo. Ele prôprio pediu-nos para 
agradecer por este meio o voto de confiança que os 
socios depositaram na sua pessoa e garantir que tudo 
farâ para manter os serviços do Clube à comunidade e 
cumprir à risca os regulamentos da Constituiçâo que 
rege os destinos da colectividade. 

Na proxima ediçâo prometemos dar aos nossos 
leitores a Lista compléta da Direcçào Executiva. 

A. Seara (Photo cortesia de N. Fortune) 

Pe. Joào Duarte com uma criança do Haiti 

Lucilia Alonso 

Nelson Medeiros 

IMPÉRIO 

DO DIVINO ESPfRITO SANTO 

hsiM Auim dm E9|)0dtot SmcfoL/2004 
Sâbado, 8 de Maio Recolha e Apresentaçâo do Gado na Fazenda do sr. Joâo Pavâo 

(Concession 4, 1835 Country Rd., Ruthven). 

Domingo, 23 de Maio Entrada Solene da Coroa do Império para a Casa dos Mordomos, Gilberto e Lûcia 
Oliveira. O Cortejo sairâ corn destino à sua residência em 1521 Road 2 East, 
Ruthven, Ontario. 

PROGRAMA DA PESTA 
Sâbado, 29 de Maio Bênçâo da Carne e Distribuiçâo das Pensôes 

17H30 - Jantar dos Criadores na Sede do Clube Português 
e Baile Social. 

Domingo, 30 de Maio 1IHOO - Missa Solene e Cortejo até à sede do Clube. 

Tradicional Jantar • Arraial • Folclore • Bazar, etc. 

Os Mordomos de 2004, Gilberto e Lûcia Oliveira convidam 
todas as comunidades do S. O. do Ontârio a participarem 
nestas grandiosos festejos. 

Todos 
sâo 

Bem-vindos! 
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From Windsor,, with Love! 
Miss Teen Canada Scholarship/04 

Nos dias 2, 3 e 4 de 
Abril teve lugar o evento 
no Wolf Performance Hall, 
na linda cidade de London, 
Ontario, sediada também 
nas ribeiras do Rio Tamisa 
{Thames River), como a 
outra do mesmo nome que 
é capital do Reino Unido. 

Participavam no 
Concurso de Talento e 
Beleza à volta de 50 
concorrentes, entre elas a 
nossa jovem Andrea 
Lapas, Miss Teen do 
Condado do Essex na 
provincia do Ontario. 
Queremos destacar que 
esta jovem luso-canadiana 
conseguiu classificar-se 
entre as dez fmalistas o que 
per se représenta uma 
grande honra, ao competir 
entre tantas jovens 
inteligentes e bonitas. 

No centro da cidade, 
foi local de encontre nos 
très dias o Delta 
Armouries Hotel, magnifico prédio de muitos andares 
construido entre os muros duma estrutura do século 
XIX (forte e quartel das tropas inglesas) respeitando a 
arquitectura antiga mas corn todo o conforte da 
hotelaria moderna. Foi um belo espectâculo, sem 
dûvida! 

T’EU " AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

lym&erïSckRESTAURANTE 
Q SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÜNICA NA COZINHA PORTUGUESA 

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

Casa do Espirito Santo - Windsor 
Carta aos Associados e Amigos 
Estimados Senhores e Senhoras: 

Abrimos as portas da Casa do Espirito Santo e 
encontrâ-mo-la desarrumada. Mas para devolver-lhe o 
mesmo calor que tinha dantes decidimos criar uma 
Comissâo Reorganizadora, integrada por Joaquim & 
Maria Bârtolo, Manuel Madruga, Luis & Aida da Ponte 
(Mordomos de 2004), Antonio & Deolinda de Sousa e 
Fernando & Fernanda Rocha. 

Na anâlise da situaçâo, o nosso grupo encontrou 
dividas, pagamentos em atraso, o seguro e licenças que 
nâo tinham sido renovados, avarias na mâquina do 
aquecimento por falta de manutençâo e pouco dinheiro 
na conta bancâria. 

Corn o esforço dos acima nomeados e também do 
Grupo da Terceira Idade podemos anunciar que hoje 
temos novamente a nossa sede em condiçôes de poder 
ser utilizada. E assim, por este meio, pedimos a todos 
que participem na campanha “Migalhas para a Casa 
do Espirito Santo”. Précisâmes da ajuda de todos 
quantos quiserem colaborar e garantimos que esta 
Comissâo vai manter uma transparência total no que 
diz respeito à parte fmanceira. 

Para detalhes sobre a campanha ou para dar a sua 
ajuda, contacta-nos pelos Tel. (519) 250-9200 ou 735- 
2729. 

A Casa do Espirito Santo précisa de todos nos. 
Sejamos generosos, cientes de que o Divine Espirito 
Santo nos ajudarâ também! 

A Comissâo Reorganizadora 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

pdejesus@rosecityford .com 

6333 Tecumseh Road East • Windsor • Ontario • N8T 1E7 
www.rosecityford.com • info@rosecityford.com • 888-ROSECITY 

Andrea Lapas 

Daniel Lapas 

Homenagem Merecida 
Hoje reformada devido às 

limitaçôes impostas pela idade e 
saûde, a Prof D. M“ Amélia 
Brilhante Da Silva vai receber uma 
homenagem por completar 34 anos 
de serviço no ensino da Lingua de 
Camôes. 

No proximo Domingo, dia 2 de Maio, no Clube 
Camôes de Harrow às 12H00 haverâ um Almoço de 
Confratemizaçâo corn todo o grupo dos seus alunos, 
os antigos, os veteranos e também os novos, e todos 
quantos desejarem participât neste acte de merecida 
homenagem à nossa Professera. 

Devemos amor à nossa 
màe porque ela nos deu a vida, 
e a quem nos ensinou a falar 
correctamente a lingua 
materna, devemos respeito e 
homenagem. Muito mais 
quando se trata do ensino na 
diaspora, onde o Português fica 
absorvido pela lingua oficial do 
pais de acolhimento. Hâ 
émigrantes que têm câ a mania 
de esquecer a sua lingua e criam 

uma mistura ou calao sem grande valor literârio, um 
hibrido que lhes serve para comunicar-se no dia-a-dia. 

No dia 2 de Maio vamos todos a Harrow para 
prestar uma merecida homenagem a D. Amélia que 
ensinou a lingua e cultura portuguesas a geraçôes de 
émigrantes e nâo s6, pois era professera diplomada em 
Portugal, antes de vir para a emigraçâo. 

Para réserva de bilhetes contactem Lûcia Graça 
Leal, Tel. (519) 733-9463) em Kingsville. O preço de 
Entrada é $10.00/pessoa e queremos ver o Clube de 
Harrow cheio de alunos de D. Amélia. 

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

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

' ' HENRY SLAATS, Sales Representative 
335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

VANCOUVER Dio Intemocional da Mulher na Comunidade 
A data foi assinalada na comunidade com uma 

homenagem à mulher 
portuguesa, num 
ambiente festivo ao qual 
assistiu o Cônsul-Geral 
de Portugal, Laranjeira de 
Abreu, o Advogado 
Manuel Azevedo e outros 
convidados de honra. 
Houve palavras de 
apreço, enaltecendo a 
presença da mulher na 
vida da Humanidade. 
Sem ela nâo haveria 
gente no mundo, é claro! 

A exibiçâo de 
trabalhos de artesanato, tais como rendas de bilros e de 
arraiolos, bordados e pinturas de dois artistas comunitarios, 

Livro de poemas 
Ocorreu hâ dias o lançamento do livro “Beijo da 

Abelha” da poétisa de origem açoriana, Maria das Dores 
Beirâo, radicada na California. O livro foi muito bem 
aceite e foi vendido um bom nûmero de exemplares 
durante o jantar de gosto açoriano, onde nâo faltaram 
os inhames e o cozido à potuguesa. 

Na mesma efeméride actuaram os Amigos do Rico 
corn chamarritas, e o grupo de dança Folclore da 
Madeira. Também ouvimos vârios fados corn a 
cançonetista Salomé e Très de Portugal, um solo de 
viola da ilha Terceira executado por Hélio Beirâo, e 
mais, muito mais. Foi um bom serâo. 

seguiu-se a mostra de cultivo do linho, desde sua plantaçâo 
até ao trabalho artlstico feito corn esta fibra natural que 

outrora em Portugal servia para tecer 
toalhas, lençôis, e outras peças do 
nosso vestuârio. Destaque ainda 
para duas expositoras corn colchas 
de retalhos feitas corn bom gosto e 
imaginaçâo, e para o certame de 
trabalhos manuals e peças de 
cerâmica dos alunos da Escola 
Portuguesa de bP S“ de Fâtima. 

Na parte cultural foram lidas 
obras das poétisas contemporâneas: 
M. L. Agapito, Suzanna Soares, e 
Fernanda Raimundo, e também de 
poetas clâssicos portugueses como 
Miguel Torga, Camôes, Antonio 

Botto e Antonio Feijô. Abrilhantaram logo a parte musical 
do espectâculo cantores deste burgo, entre os quais 
merecem destaque Eduardo Dias, Salomé, José Santos, 
Suzana Amaral, e J. Redondo. 

New CasaAbriL 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 

Januârio Barras & Licensed • Live Entertainment 
Cesârio Bras Cfttenn^ 

Weddings, Baptisms, Banquets, 
Communions and other events 

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

Aspecto geral da grande assistência de publico 

A singela homenagem contou com o patroclnio de 
Portuguese Benevolent Society, LusoArtists.com, 
Portuguese-Canadian National Congress, e também de 
Portuguese-Canadian Seniors Foundation. 

Vancouver, B.C. 

ANEDOTAS 
- Engrâcia, desta vez é que tive sorte. A minha nova 

empregada é um verdadeiro achado. E economica, 
asseada, trabalhadora e... de toda a confiança! 

- Hâ quanto tempo a tens ao teu serviço, Balbina? 
- Ela começa a trabalhar amanhâ! 

- Mamâ, como é que cabe tanta genta na Costa da 
Caparica? So se ouve dizer: Vou p’ra Costa! Vou 
p ’ra Costa! Mas aquilo é assim tâo grande? 

- É sim, minha filha. Portugal sempre teve as costas 
largas. 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

D. Regina Calado e o 
Advogado, Manuel Azevedo, 

foram os Apresentadores Fernanda T. 
Raimundo lendo 

um dos seus poemas 
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NOITE DE FADOS 
Um soberbo elenco arti'stico vindo de Montreal, abriu 

as portas do Clube na primeira Noite de Fados do ano. 
Pelo nûmero de mesas preparadas para o evento, 
adivinhava-se que esperavam um sucesso de bilheteira, 
mas nao foi assim. Apenas uma elite de amantes do fado 
marcou presença e foi pena, porque o espectâculo foi 
realmente grandioso. 

Apos O jantar e corn as luzes semiapagadas para criar 
um ambiente de intimidade, um trio de fadistas corn 
Jardilina Benfeito (divina), Antonio Horâcio (magistral) 
e a jovem promessa, Silvia Moniz, actuaram em palco 
servindo ao publico o melhor do seu repertôrio musical, 
acompanhados pelos artistas da guitarra e viola clâssica 
Antonio Moniz e Libério Lopes. O publico présente que 
se sentia um pouco perdido na imensa sala, tudo fez para 
acarinhar corn o seu calor, simpatia e aplauso os artistas 
vindos de tào longe para actuar no palco de Strathroy, e 
notava-se uma aura de simpatia a uni-los no abraço de 
amor que o Fado inspira em toda aima portuguesa e nâo 
s6. 

Os Maestros Libério Lopes e Antonio Moniz 

Nos proprios, vindos de fora para fazer a reportagem, 
questionâvamos se o povo português, apos tantos anos na 
diaspora terâ esquecido o legitimo gosto por aquilo que é 
a sua mûsica, a melodia preferida na naçào mâe, e dâvamos 
as culpas ao facto de o evento nâo ter sido anunciado corn 
tempo para que o povo de Strathroy, de Sâmia e de London 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiâo Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sabados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tcatamentos Dentàrios Estéticos 
Branqueamento de Dentes ^ 
Implantes, Pontes e Coroas “Servtndo a comunldade 

AceitamOS tOdOS os pianos de Seguro. Portuguesa desde 1990- 

Nossos preços estào dentro das tabelas da ‘Labourers’ Union’ G8S-0OOG 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

A Respeito de Ares e Arzinhos 
Toda a gente sabe muiti'ssimo   

bem O que seja propriamente oare FERREIRA MORENO 
rèspectivos atributos. Por isso, 
dispenso-me de ajuntar explica-çôes 
desnecessârias. O ar esta por toda a 
parte e à nossa volta, na natureza das 
coisas e das pessoas. O meu intento 
é ir além e observât a presença do ar 
como parcela essencial e acessôria 
em determinadas situaçôes e 
interpretaçôes do que se vê e se sente. 

Decidi abalançar-me a empresa 
apos a leitura de um trabalho de 
Carreiro da Costa, publicado em Fevereiro de 1973, a que 
adicionei outro material da minha responsabilidade. 
Começo por recordar que Um ar da minha graça foi o 
titulo corn que meu irmâo-emigrante Antonio de Medeiros 
Silva, baptizou o seu livro de rimas. Conhecido por Zé da 
Chica, as suas gazetilhas semanais no Portuguese Times 
de New Bedford, gozam de uma popularidade deveras 
extraordinâria. 

Dar um ar da sua graça é mostrar agrado e cortesia, 
ao contrario da frase um ar que lhe deu que significa que 
tal facto se consumou num instante. Enquanto ir ao ar 
significa rebentar, e ir aos ares é irritar-se, ir pelos ares 
entende-se explodir. Tomar ar é ir passear, e andar no ar 
é andar corn o juizo pouco assente. E também usa-se a 
expressâo andar no ar p’ra indicar que consta ou diz-se. 

Dar ares aplica-se a alguém que pretende parecer o 
que realmente nâo é. Por outro lado, beber os ares (por 
alguém) manifesta ter grande afecto por essa pessoa. A 
par dos ares de parvo e ares de esperto, temos outros ares 
de fidalgo, de plebeu, de vilâo, e de ladrâo. 

Ter ar é dispor de boa aparência. Mas ir ao ar é ruir 

STRATHROY 

Sorridentes no fim da noite Süvia Moniz, 
Antonio Horâcio e Jardilina Benfeito 

acordasse e fosse la desfrutar daquele espectâculo artistico 
tâo fino e delicado. 

Confiamos que a nova Direcçâo a que preside Charlie 
Milhomens, tenha mais sucesso noutras iniciativas 
artisticas e festivas no resto do seu mandate e que nâo 
seja esta Noite de Fados motivo de desânimo para o futuro. 

A Redacçâo 

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

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

Charlie Milhomens • (519) 245-9552 

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

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

Grosun 
Ff RD ^ LINCOLN 

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

AL FERREIRA 
Sales Rep. 

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

LONDON 

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

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

por falência no caso de certos projectos e negocios. Ouve- 
se dizer por brincadeira que quem vai ao ar perde o lugar, 
e quem vai ao vento perde o assento. 

O ar é bom ou mau, agradâvel ou desagradâvel, airoso 
ou desairoso, salubre ou insalubre. Corn respeito à 
Natureza, temos os ares da serra, do monte e do campo. 
Por sua vez, o mar oferece uma variedade de ares, incluindo 
humidade, sal e iodo, bem como ares de bonança e de 
tempestade. Além de ares frios e quentes, temos ares 
relacionados corn a claridade (ar de did) ou o escuro (ar 
de noite), e oarpardo (da manhâ ou da tarde), vulgarmente 
chamado alpardo ou alpardinho. 

No referente aos seres humanos, mencionarei os ares 
de boa ou ma pessoa, inteligente ou estûpida, esperta, 
morta, mimosa ou esquisita, nâo esquecendo os ares de 
câo vadio, de burro, e de galinha choca. E, por mais 
estranho que pareça, temos ainda ares do demônio, dos 
endemoninhados, das feiticeiras e dos gabarolas. 

Se hâ ares saudâveis, em contrapartida existem ares 
doentios. Dai provém o caraten'stico arzinho frio, que 
causa constipaçôes e paralisias. Deste tipo de arzinho nem 
os padres se livram. Ouçamos o que diz Gaspar Erutuoso: 
“Na ilha Terceira, no mesmo ano de setenta e sete, se foi 
para o Reino o padre jesuita. Luis Pêro Pinhâo, que por 
lhe dar o ar em um braço e estar perigoso a lhe tolher mais 
outro membro, por consenso dos médicos o mandaram” 
(Saudades. Livro VI, pg. 50. Ed. do Instit. Cuit, de Ponta 
Delgada, 1998) 

Um valioso testemunho é-nos oferecido por Frutuoso 
na pg. 258 do Livro FV das suas Saudades da Terra, onde 
se diz: “É esta ilha de Sâo Miguel de tâo bons ares e sadia 
que vivem os moradores muito tempo nela, e muitos assim 
homens como mulheres chegaram a cem anos e passaram, 
que por serem muitos nâo nomeio todos”. 

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 

FESTA DOS CAÇADORES 
As espingardas portuguesas estiveram prontas para 

defender a boa fama dos artilheiros do nosso pais que 
outrora lutaram contra mouros e corsârios e hoje, tanto 
em Portugal como na Diaspora, vivem a mesma 
experiência dos sens antepassados no Tiro aos Prates e 
nas caçadas de Inverno que ajudam a manter um 
equihbrio entre a nossa sociedade e a dos animais que 
compartilham connosco o planeta. 

Vârios caçadores da comunidade deram o conduto 
para este jantar magnifico corn que o Clube de Chatham 
obsequiou os seus sôcios na noite de 17 de Abril. O 
grupo da senhoras cozinheiras fez um optimo trabalho 
no alimente e nos condimentos, pois nos prôprios, que 
por natureza somos via de regra sobrios no corner e 
beber, sentimos o chamado para retrucar e apanhar o 
combôio uma segunda vez. 

Concluiu corn um sarâo dançante animado pelo 
grupo musical de London, PIRI-PIRI, que jâ é famoso 
naquelas praias e ribeiras de Chatham. 

Ao Sr. Présidente, Antonio Trigo, e à Direcçâo um 
Muito Obrigado pelo convite e pelas atençôes 
recebidas na data. O novo Director do Congresso no 
SO do Ontario, Antonio Costa e eu proprio fomos 
bafejados corn a boa hospitalidade da casa. 

Antonio Seara 

Por que usamos o Fio Dental? 
Précisâmes escovar e limpar os 

dentes com fio dental. Posso 
afirmar, porém que a maioria s6 
gasta para escovâ-los um terço do 
tempo recomendado e outra grande 
maioria julga que nâo tem tempo 
para limpar os dentes com o fio 
dental e que isso faz parte apenas 
da higiene dental de meninas moças 
na TV. 

Mas esta suficientemente 
provado que a bactéria agarra-se aos 
dentes apôs cada refeiçâo e aquele sedimento amarelado 
que se deposita em volta dos dentes (chamado em 
português târtaro ou sarro) s6 pode ser eliminado corn 
O fio dental, pois a escova nâo consegue la penetrar. Sô 
O uso do fio dental na prâtica diâria da higiene da boca 
pode garantir umas gengivas saudâveis. 

Numa sondagem recente foram atingidos estes 
resultados: De 900 entrevistados, très quartas partes 
comem uma ou duas vezes no trabalho, mas sô 145 
deles escovam os dentes apôs cada refeiçâo, embora 
todos afirmam que uns dentes saudâveis sâo a parte 
mais atraente de um sorriso e o ponte positivo duma 
boa aparência. 

Hâ vârias maneiras de usar o fio dental e limpar os 
dentes. Peça informaçôes ao seu técnico higienista 
quando realizar a prôxima visita à ch'nica dental. 

Agradeço à comunidade toda a simpatia e apoio 
recebidos desde que tranferi meus serviços para o White 
Oaks Mall Dental Centre. 

(Veja anüncio na ultima pâgina) London (Ontario) 

Dr. Paulo Viana 
Dentista 

Na minha Ribeira Grande, onde G. Erutuoso exerceu 
seu ministério sacerdotal, arquivei os nomes de Catarina 
Gonçalves, Branca Roiz e Antônio Martins (cem anos ou 
pouco mais), Catarina Lopes e Inès Gonçalves (105), 
Catarina Pires (109) e Bartoleza Franca (110). 

Carreiro da Costa escreveu que ir a ares (veranear) 
difere de ir aos ares (zangar-se) e ir pelos ares (destruir), 
no entante, andar pelos ares traduz caminhada râpida, e 
fazer castelos no ar implica banalidades. Apanhar as 
coisas no ar significa perspicâcia, e viver do ar é viver 
corn muito pouco. Falta de ar é bronquite ou asma. 

Quero ainda lembrar os poços de ar, quando se viaja 
de aviâo, e ainda as bolhas de ar, as câmaras de ar, os 
filtros e as caixas de ar, terminando corn um piquenique 
aoar livre! 

Deixo-vos corn um par de adâgios populares: “Livra- 
te dos ares que eu te livrarei dos males “Ares que limpam 
de noite e mulher de outrem, nâo hâ que fiar”. 

Oakland, California 
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WHITE OAKS MALL 
DENTAL CLINIC 

South/Jalna Entrance by the Bombay Store 
Cosmética Dental 

Service Complete para toda a Famüia 

DR. JACK BOTTNER • DR. STEVE DOUBT 
DR. KAREN BOLAND 

Falamos Português 

TELEPHONE 

686-6200 

DR. PAULO VIANA 

ACEITAMOS NOVOS PACIENTES - ASSISTÊNCIA EM CASOS DE URGÊNCIA 
/ Comprehensive Examination & Treatment Planning 

/ Cosmetic Dentistry / Bleaching / White Fillings 

/ Veneers / Crowns, Bridges & Implants 

/ Denture Service Electronic Claims 

Horàrios: 
de Segundas - Quintas 9H00 - 21HOO 

Sextas 9H00-18H00 
Sabados - Consultas Marcadas 

426 Hamilton Rd. (At Rectory) 
London, ON N5Z1R9 

Phone: (519) 438-8205 
Fax: (519) 438-8527 

1-888-220-2483 

Open to the Public! 

m Offer a Wide Selection of 
**Spedaity'* Maintenance Problem Solving Products 

Aerosols 
Dispensers 
Equipment 
Hand & Body Care 
Housekeeping & Washroom Products 
Kitchen and Laundry 
Safety Items 
Recycle Containers/Receptacles 
Waste Containers/Receptacles 
Paper Products 

Building Maintenance 
Carpet Care 
Drains and Sewers 
Floor Care Chemicals/Equipment 

We Accept Interac and all Major Credit Cards 

For More Information contact - PAUL DA SILVA 


