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GENTE DE BOM COIIAÇÀO 

Joâo de Deus Raposo 
No mundo das 

Finanças, este filho de 
Sâo Miguel é um dos 
magos da economia, 
empenhados em fazer de 
todos nos, os que 
acordamos a tempo, 
novos milionârios antes 
de chegar aos anos da 
reforma. 

Conselheiro na area 
de investimentos, desde 
O seu escritorio na firma 

Daniel P. Reeve & Assocs. Inc. de Cambridge 
(Ontario), corn o Tel. 1-800-446-3774, Joâo de Deus 
nâo s6 esta disposto a orientar-nos por esses mares por 
vezes tormentosos das finanças, mas ainda tem tempo 
para participar em actividades filantrôpicas, como o 
Império Micaelense que cada ano envia milhares de 
dolares às instituiçôes hospitalares daquela area. 

0 empresàrio, John Povâo 
Em Leamington nâo 

falta Gente de Bom 
Coraçâo e hoje queremos 
destacar o empresàrio 
John Pavâo, casado corn 
D. Rina e dono da 
companhia da construçào 
civil J & R Trucking and 
Excavating Ltd. Foi 
Mordomo do Império de 
Leamington e nos ûltimos 
anos participou como 
organizador do Sun 
Parlor Rodeo que com o 

lucro arrecadado nas suas ultimas ediçôes ofereceu 
um Desfibrilador portâtil à unidade hospitalar da area, 
o quai representou uma angariaçâo total de $29.000 
dolares. Embora pareça na foto um dos bad guys da 
fita com o seu chapéu alla cowboy, podemos garantir 
solenemente que ele é um dos homens de bom coraçâo. 

DRC- AÇORES 

VISITA AO S.O. DO ONTÂRIO 

D. Aizira Seipa Silva visita 

comunidades em Setembro 
(veja pagina 15) 

XVI Govemo Consritucional 
O Executivo de 

Santana Lopes é composto 
por 19 Ministérios, dois 
mais que no Governo de 
Durâo Barroso. O novo 
primeiro-ministro escolheu 
para a sua équipa 8 nomes 
do anterior elenco gover- 
nativo, seis ministros e dois 
secretârios de Estado. 

A tomada de posse do 
novo Executivo teve lugar 
no dia 17 de Julho. 

Lista oficial dos novos Ministros 
Primeiro-ministro: Pedro Santana Lopes. 
Activs. Econômicas e Trabalho: Âlvaro Barreto. 

GRANDIOSO SUCESSO 
do "Sun Parlor Rodeo" 

(veja pâgina 15) 

Defesa Nacional: Paulo Portas. 
Justiça: José de Aguiar Branco. 
Administraçâo Interna: Daniel Sanches. 
Ambiente e Ordenamento: Luis Nobre Guedes. 
Obras Pûblicas e Transportes: Antonio Mexia. 
Finanças e da Administraçâo: Bagâo Félix. 
Estado e Presidência: Nuno Morais Sarmento. 
Cidades, Adm. Local, Habitaçâo e Des. Regional: 
José Luis Arnaut. 
Ciência e Ensino: Graça Carvalho. 
Saûde: Luis Filipe Pereira. 
Turismo: Telmo Correia. 
Cultura: Maria Joâo Bustorff Silva. 
Negocios Estrangeiros: Antonio Monteiro 
Agricultura e Pescas: Carlos da Costa Neves. 
Educaçâo: Maria do Carmo da Costa Seabra. 
Segurança Social: Fernando Negrâo. 
Adjunto do Primeiro-Ministro: Henrique Chaves. 
Assuntos Parlamentares: Rui Cornes da Silva. 
Secretârio do Conselho de Ministros: D. Jeronimo. 

Consulodo Honoràrio de 
London Definidos as 
Competêndos e Jurisdifôo 

Corn grande satisfaçâo fomos informados que ao 
Consulado Honoràrio de London jâ foram atribuldas 
as suas competêneias e area de jurisdiçâo. 

O Consul-Geral de Portugal em Toronto enviou em 
oflcio a alvissareira notlcia ao Rev. Lûcio Couto, que 
hâ um ano foi nomeado Consul Honoràrio. 

A Portaria n.° 799/2004 de 13 de Julho/04 define 
as competêneias dos Consulados Honorârios que hâ 
um ano foram criados e o Despacho n.° 13.57/2004 da 
ministra dos Negocios Estrangeiros define a area de 
jurisdiçâo territorial. 

As competêneias atribuldas à estrutura consular 
desta area abarcam as funçôes de registo civil e de 
notariado, e as do recenseamento eleitoral. 

Na area de intervençào juridiscional, o nosso 
Consulado Honoràrio estende-se até às localidades 
situadas a leste da linha formada pelas Road #6 de 
Owen Sound a Guelp e Road #7 até Waterloo e a Road 
#24 até Port Ryersy, as localidades de Simeoe, 
Waterloo, Cambridge, Kitchener, Brantford, e Port 
Ryersy ficam excluldas, assim como as localidades a 
oeste da Road #79. 

A tltulo informativo podemos acrescentar que o 
Consulado Honoràrio de Leamington também foi 
contemplado na Portaria e Despacho acima citados, e 
que a sua zona de intervençào começa onde fmda a 
area ocidental atribulda a London e estende-se até 
Windsor e localidades vizinhas. 
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Judeus Extremistas vs. Sharon 
Um forte grupo de judeus extremistas deseja a 

morte do primeiro-ministro israelita, Ariel Sharon, 
segundo declarou Avi Dichter, director do Serviço de 
Segurança Interna israelita, perante a Comissâo de 
Assuntos Exteriores e de Defesa do Knesset. Ele 
acrescentou que a maioria destes extremistas sâo 
colonos na Cisjordânia. 

As informaçôes de Dichter perante a comissâo 
parlamentar motivaram uma reacçâo vigorosa do 
Conselho dos colonatos da Judeia, Samaria e Gaza, 
organismo que dirige os colonos. Se as declaraçôes do 
Dichter sâo verdadeiras, ele estâ obrigado a agir 
contra aqueles que conspiram contra o primeiro- 
ministro e a nào se conformar em apenas informar o 
Knesset, afirmou a direcçâo do organismo. 

Aznar pagou para ter medalha de 
ouro do Congresso dos EUA 

Cadena SER noticiou que José Maria Aznar, ex- 
primeiro-ministro espanhol, teria pago dois milhôes de 
dolares a uma firma de advogados de Washington para 
promover a respectiva imagem como chefe do executivo 
espanhol e obter as assinaturas necessârias à atribuiçào 
da medalha de ouro que o Congresso dos EUA lhe 
concedeu.A fonte noticiosa assegura que Ramon Gil 
Eanes, ex-secretârio dos Negôcios Estrangeiros, 
reconheceu a existência do contrato, embora sem precisar 
se este incluia trabalhos a favor da concessào do galardâo. 

Très meses antes das eleiçôes, o contrato foi assinado 
corn Piper Rudnick Barrs, sendo financiado pelo 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros, através duma 
clausula de confidencialidade. Os fundos foram 
canalizados pela Secretaria de Estado para os Negôcios 
Estrangeiros e Iberoamérica. 

A relaçào estabelecida corn os advogados dévia 
apoiar o govemo de Espanha na diplomacia pûblica e 
comunicaçâo estratégica e reforçar as relaçôes corn a 
Casa Branca, mediante um pagamento inicial de 700 mil 
dôlares nos sete primeiros meses, e 100 mil dôlares nos 
meses posteriores, até completar os dois milhôes de 
dôlares. O documente nâo contemplava a relaçào 
contratual caso o PP de Aznar perdesse as eleiçôes. 

Na primeira fase, tratava-se de recolher apoios para 
que congressistas e senadores acrescentassem a sua 
assinatura à atribuiçào da medalha de ouro do Congresso 
ao ex-présidente do govemo espanhol. 

Antes de Aznar pronunciar o seu discurso no 
Congresso, a firma de advogados redigiu uma carta aos 
congressistas para descrever o sucesso alcançado pelo 
présidente Aznar nos oito anos em que chefiou o govemo. 
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Israel ignora decisao do TPI 
O Tribunal Penal Intemacional (TPI) sediado em 

Haia (Holanda), declarou que o muro de separaçâo 
construido por Israel na Cisjordânia é uma violaçâo da 
lei intemacional. Mas, o Governo de Ariel Sharon 
declarou que nâo respeitarâ a decisâo uma vez que nào 
reconhece competência ao referido tribunal nesta 
matéria. 

O TPI exige que o Governo de Ariel Sharon 
indemnize todos os palestinianos que foram 
prejudicados com a construçâo do muro nas suas 
propriedades. 

Para defesa daquele novo “muro da vergonha” 
Telavive argumenta que o muro de segurança é 
necessârio para impedir a infiltraçâo de bombistas 
suicidas em territôrio nacional. Para os palestinianos 
trata-se de uma forma de anexar uma parte do territôrio 
da Cisjordânia. 

Na sequência dos trâmites legais, o Conselho de 
Segurança das Naçôes Unidas reuniu-se e pôs em 
prâtica a decisâo do Tribunal de Haia. Sô que, para 
além do registo da condenaçâo e da “ordem” para que 
Israel procéda à demoliçâo do muro, nada mais poderâ 
ser avançado porque e como é usual quando estâ em 
causa a condenaçâo de Israel, os EUA corn o seu veto 
nâo permitem que a ONU ponha em execuçâo a suas 
prôprias decisôes. 

Encontre de Estrelas do Futebol 
em prol da Paz no Haiti 

Deixa corn os portugueses o 
uso das armas do futebol para 
prévenir uma guerra, magniTica 
ideia que confiamos vai trabalhar 
no Haiti. 

No Brasil, o Ministro do 
Desporto anunciou que a 
Selecçâo Nacional deste pais vai 
tratar de levar a paz ao Haiti 
organizando um encontro de 
futebol em Port-au-Prince corn 
uma selecçâo local. Parece que o 
povo haitiano é apaixonado pelo futebol, mas desta 
feita, os espectadores sô poderào assistir ao encontro 
entregando armas a troca do bilhete de entrada. 

Ronaldo e Ronaldinho, as famosas estrelas do 
futebol brasileiro, fazem parte da équipa que vai 
enfrentar a Selecçâo do Haiti neste mês de Agosto. E 
uma maneira de ajudar as tropas da ONU a desarmar 
as milicias de pessoal civil que cada dia combatem nas 
ruas, e começar a reconstruçào do pais devastado pela 
pobreza e por uma revoluçào sangrenta. 

A troca de armas por entradas para o jogo foi 
sugerida pelo Primeiro Ministro interino haitiano, 
Gerard LaTortue. Na sua opiniâo, na operaçâo de 
desarme das milicias que se combatem mutuamente, 
as estrelas do futebol brasileiro podem fazer mais do 
que milhares de soldados da ONU empenhados em 
manter a paz. 

Marion Brando morreu aos 80 anos 
Corn 80 anos de idade morreu Marion Brando, um 

dos vultos do cinema americano. Nascido a 3 de Abril/ 
1924, em Omaha, Nebraska, além de actor, foi realizador 
e produtor. O papel que o catapultou para a fama foi o 
do jovem Stanley Kowalski, no filme “Um eléctrico 
chamado desejo ”, de Elia Kazan, baseado no livro de 
Tennessee Williams, publicado em 1947. Alémdabeleza 
fisica que impressionou varias geraçôes, seu talento era 
reconhecivel em vârios papéis carismâticos. 

Do seu rico palmarès consta: Primeiro Prémio no 
Festival de Cannes (1952), a que se seguiriam muitos 
outros. Ficou conhecido por rejeitar o Oscar pelo papel 
de Vito Corleone em O Padrinho, de Francis Ford 
Copolla (1972). Numa atitude que surpreendeu a elite 
do cinema, Brando enviou no seu lugar uma rapariga 
vestida de india, para mostrar sua indignaçâo pela 
manifesta discriminaçâo dos nativos americanos. 

O actor, que encamou no cinema figuras como 
Napoleâo, Marco Antônio e Superhomem, sempre 
recusou pedestais, sendo raro fazer concessôes à indûstria 
cinematogrâfica americana. Era famoso por viver 
intensamente os personagens que lhe cabia desempenhar 
na tela. No primeiro filme, The Men (1950), passou um 
mês num hospital para veteranos de guerra para poder 
melhor desempenhar o papel de um soldado paralitico. 
Participou em mais de 40 filmes, incluindo o erôtico 
Ultimo Tango em Paris, super-sucesso de bilheteira que 
em Portugal deu azo a que se formassem filas e filas de 
espectadores às portas dos cinemas. 

Varias tragédias e uma vida atribulada foram ao 
encontro de Brando. Casamentos efémeros, paixôes 
explosivas, lutas no tribunal por causa de divôrcios, etc. 
Seu filho, Christian, em 1990 foi condenado a cinco anos 
de prisâo por matar a tiro o namorado de Cheyenne, a 
sua meia-irmâ, que no fim acabaria por suicidar-se corn 
apenas 25 anos de idade. Os amigos consideravam 
Brando como um homem afâvel na imtimidade. 

Como gesto final, o actor doou grande parte da sua 
fortuna a organizaçôes de caridade e sempre defendeu 
os que eram socialmente marginalizados ou 
discriminados. 
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Dados Biograficos do Primeiro 
Ministro, Pedro Santana lopes 

Nasceu em Lisboa no dia 
29 de Junho 1956, e é 
licenciado em Direito pela 
Universidade da mesma cidade. 

Em 1976 aderiu ao Partido 
Social Democrata (PSD) sendo 
hoje présidente do Partido. Fez 
parte do governo de Cavaco 

Silva como Secretario de Estado para a Cultura, e foi 
présidente do Sporting Clube de Portugal, e présidente 
da Edilidade da Figueira da Foz, cargo que cumpriu 
até ao fim do mandato. 

Nas Autarquicas de 2001 foi eleito présidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, cargo desempenhado até 
hâ umas semanas e que agora deixa para ocupar a 
liderança do Governo. 

Com a demissao de Durào Barroso do cargo de 
Primeiro Ministro de Portugal em 6 de Julho de 2004, 
por motivo da sua candidatura a présidente da Comissao 
Europeia, Santana Lopes, vice-presidente do PSD, 
assumiu a presidência do partido. 

Jorge Sampaio, Présidente da Republica, no dia 12 
de Julho convidou Santana Lopes a formar novo 
governo, tendo a 17 de Julho sido nomeado Primeiro 
Ministro da Republica Portuguesa. 

Durao Barroso eleito présidente 
da Comissao Europeia 

A votaçâo que no dia 22 de Julho colocou Durào 
Barroso na presidência da Comissao Europeia foi de 
413 votos a favor e 251 contra, havendo registo de 44 
abstençôes. 

Os votos a favor deram ao ex-primeiro ministro 
português a maioria necessaria de votos expressos para 
ser confirmado sucessor do italiano Romano Prodi, à 
frente do executive comunitario. 

José Manuel Durào Barroso vai assumir as suas 
funçôes no proximo dia 1 de Novembre, tomando-se 
no 11° présidente da Comissào Europeia. 

Como simples nota, deve-se destacar que Durào 
Barroso é o segundo politico a ocupar tal cargo nao 
sendo oriundo de um pais fundador. O primeiro foi o 
britânico Roy Jenkins (entre 1977 e 1981). 

Baixar os niveis de colesterol 
O présidente da Fundaçào Portuguesa de 

Cardiologia (FPC) admitiu haver a possibilidade das 
autoridades médicas virem a baixar este ano o nivel 
recomendado de colesterol, apos as recomendaçôes 
norte-americanas adoptadas no mesmo sentido. 

Segundo Manuel Carrageta, possivelmente no final 
de iSetembro, depois do Congresso Europeu de 
Cardiologia em Munique, a Europa deve reduzir os 
valores recomendados para os niveis de colestrol no 
sangue. 

O nivel maximo do mau colesterol (colesterol de 
baixa densidade) recomendado para pacientes de alto 
risco é de 100 mg/dl de sangue na Europa, enquanto 
que nos EUA o valor recomendado foi reduzido para 
70 mg/dl. 

O especialista declarou terem sido feitos varios 
estudos onde se verificou que os doentes em que se 
baixou mais os niveis lipidicos tiveram bénéficiés. 
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Crise no Partido Socialista 
Ao ser conhecida a decisào do Présidente da 

Republica que, contra a posiçào de Ferro Rodrigues, 
lider do PS e as dos partidos da oposiçào, decidiu 
chamar o présidente do PSD para formar governo, o 
secretario-geral do PS considerou que tal atitude o 
desautorizava. e decidiu demitir-se do cargo, abrindo 
uma crise de sucessào que tern assumido varies 
contornos e que s6 se resolverâ no future congresso. 

Para suceder a Ferro Rodrigues varias figuras jâ 
entraram na corrida: José Socrates foi o primeiro a 
apresentar publicamente a candidatura à liderança 
socialista na sede nacional do partido. Joào Soares, o 
ex-presidente da Câmara de Lisboa, apresentou-se para 
o cargo de secretârio-geral do PS e defendeu que o 
partido deverâ impor um tecto de despesas a cada 
candidate à liderança corn igualdade de meios de acesso 
aos ficheiros do partido e sedes distritais. 

Outre dos pesos pesados que se apresenta é Manuel 
Alegre vice-presidente da AR e principal elemento do 
clube Liberdade e Cidadania conotado como a ala 
esquerda do PS. 

Conselho Permanente das CCP 
MENSAGEM 

Corn o im'cio do XVI Governo Constitucional, este 
Conselho quer apresentar os sens cumprimentos ao 
novo Ministro dos Négociés Estrangeiros e das 
Comunidades Portuguesas, Antonio Monteiro, que 
sempre demonstrou sensibilidade para corn a nossa 
emigraçào. 

Félicitâmes também o novo Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas, Carlos Gonçalves, o 
primeiro emigrante a ocupar tào honrosas funçôes, o 
que é jâ um facto positive. Aos novos dirigentes 
desejamos uma gestào proficua, revestida de muito 
sucesso e efectivas realizaçôes. 

Este Conselho estarâ dispom'vel para dar a sua 
contribuiçào, aconselhando e recomendando o 
Govemo, no aproveitamento da experiência que tem 
junto aos nossos compatriotas emigrados. E, nesse 
diapasào, temos certeza de podermos ajudar para que 
seja implementada, finalmente, uma politica para as 
Comunidades capaz de satisfazer os anseios e carêneias 
de milhares de portugueses que vivem fora das nossas 
fronteiras. 

A palavra no momento é de esperança, no sentido 
de que os governantes tenham a vontade para o 
desenvolvimento duma aeçào concreta que garanta o 
cumprimento de questôes que ainda continuam a 
merecer providências e respostas adequadas. 

Os membres deste Secretariado do Conselho 
Permanente visitarào ambos governantes para levar, 
além duma palavra de felicitaçâo e esperança, um 
balanço e tomada de posiçào das principais questôes 
atinentes às Comunidades, nomeadamente no que diz 
respeito a reestruturaçâo consular e ao ensino do 
português no estrangeiro, e ao critério de verbas para o 
funcionamento das estruturas do prôprio Conselho. 

É precise assegurar a construçào de uma politica 
eficaz e efectiva para as Comunidades Portuguesas que 
contemple, em toda a plenitude, o significado e 
projecçâo que as mesmas têm na afirmaçào da 
universalidade do nosso pais e do nosso povo! 

Antonio Almeida da Silva, Présidente 
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London, Ontario N6B 2L2 Fax: (519) 673-3880 

XVI Governo Constitucional 
Secretarios de Estado 
A lista oficial acaba ser conhecida, mas ainda faltam 
designar dois nomes, um para a secretaria de Estado 
do Ministério da Defesa e outro para a secretaria de 
Estado do Ministério da Saûde. 
Actividades Economicas e Trabalho- Adjunto e do 
Trabalho, Luis Paes Antunes; Desenvolvimento 
Economico, Manuel Correia de Barros de Lencastre; 
Indiistria, Comércio e Serviços, Maria da Graça Proença 
de Carvalho; Assuntos do Mar, Nuno Maria Fernandes 
Magalhàes Thomaz. 
Conselho de Ministros- Secretârio Adjunto do 
Ministro da Presidência continua a ser Feliciano José 
Barreiras Duarte. 
Finanças- Orçamento, Manuel Teixeira. Assuntos 
Fiscais, Orlando Caliço. Tesouro e Finanças, Luis 
Miguel Morals Leitào. Administraçào Pûblica, Sofia 
Teixeira Galvào. 
Négociés Estrangeiros- Cooperaçâo, Henrique 
Freitas. Assuntos Europeus Mario d’Almeida 
David. Comunidades Portuguesas, Carlos 
Gonçalves. 
Administraçào Interna: Adjunto, Antonio Paulo 
Martins Pereira Coelho. Nuno Miguel Miranda de 
Magalhàes continua na Administraçào Interna. 
Habitaçào e Desenvolvimento Regional - 
Administraçào Local, José de Almeida Cesârio. 
Desenvolvimento Regional, José Eduardo Rego 
Mendes Martins. 
Justiça - Adjunto: Paulo Artur dos Santos Castro de 
Campos Rangel. Justiça, Miguel Bento Martins da 
Costa Macedo e Silva. Administraçào Judiciâria, 
Antonio Alberto Rodrigues Ribeiro, 
Agricultura- Adjunto, Carlos Manuel Duarte de 
Oliveira. Agricultura e Alimentaçào, David Ribeiro de 
Sousa Geraldes. Florestas, Luis Antonio de Pires 
Pinheiro. 
Educaçào- Adjunto e Administraçào, José Manuel de 
Albuquerque Portocarrero Canavarro. Educaçào, Diogo 
Nuno de Gouveia Torres Feio. 
Ciência e Ensino Superior- Ciência e Inovaçào, Pedro 
Miguel Santos de Sampaio Nunes. 
Saûde: Saùde, Regina Maria Pinto da Fonseca Ramos 
Bastos. Adjunto, Mârio Patinha Antâo. 
Segurança Social- Adjunta, Maria do Rosârio Cardoso 
Âguas. 
Obras Pûblicas- Adjunto Jorge Fernando Magalhàes 
da Costa. Transportes e Comunicaçôes, Jorge Manuel 
Martins Borrego. 
Cultura- Adjunto, José Manuel Amaral Lopes. 
Amhiente- Adjunto, Jorge Manuel Lopes Moreira da 
Silva. 
Türismo- Adjunto, Carlos José das Neves Martins. 
Juventude, Pedro Miguel de Azeredo Duarte. Adjunto 
do Primeiro-Ministro e do Desporto, Hermmio José 
Sobral Loureiro Gonçalves. 

POESIA 
Eu e o Silêndo 

Mârio Simôes 
Vou chorar sozinho pensando em ti! 
Vou chorar porque a solidào me visitou... 
Quando dei comigo assim, chorando ali, 
O amor de chorar por ti nào me deixou ! 

Foste o sonho grande de um paraiso; 
A chama duma fogueira que me aquece hoje! 
A flor da amplidào imensa do teu sorriso, 
É presença amiga quando tudo me foge! 

Foste a voz que falou à minha aima, 
E que me abriu o coraçào de par em par... 
O silêndo do etemo amor me acalma. 
Mais a saudade que fica comigo a chorar! 

Choro o caminho guiado pelo teu sorriso... 
Choro o pranto de cada lâgrima vertida... 
Choro os espaços lindos dum paraiso, 
Choro a realidade da minha vida. 

London (Ontario) 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd., 

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

Vinhedos do Pice sâe Palriménie Mendiai 

Os carrais das vinhas com a silhueta da montanha ao fundo 

Hâ jâ algum tempo, a 
paisagem da cultura da 
vinha no Pico tinha sido 
motivo de candidatura a 
Patrimônio mundial. 
Numa reuniào da 
UNESCO em Suzhou, 
Japâo, a candidatura 
açoriana enriquecida corn 
o acréscimo de 
significativas melhorias 
em relaçâo à primeira 
redacçào do projecto, que 
fora recusada, foi desta 
vez aprovada por 
unanimidade. 

Doravante, segundo o 
governante Hélder Silva, a paisagem da vinha do Pico 
sera sujeita a um piano de gestâo, através dum gabinete 
criado para gerir o patrimônio corn base em legislaçâo 
especîfica e corn apoios financeiros para recuperar 
vinhas que foram abandonadas e requalificaçâo de 
edificios. 

O projecto abrange nào s6 os cuirais de vinha tào 
tfpicos na ilha, mas também as casas solarengas, adegas 

e zonas de produçào de outras culturas. 
Nos campos de lava, a paisagem inclui vinhedos 

cercados por muros de pedra basâltica, as adegas tipicas 
da regiào e algumas espécies raras de fauna e flora na 
Europa, como o morcego diumo. 

A zona é composta por uma combinaçâo de 
arquitectura tradicional, desenho da paisagem e 
elementos naturais. 

Centro Polivalente no Corvo 
A ilha do Corvo terâ prôximamente um Centro de 

Visitaçào Ambiental e Cultural, cuja construçào esta 
orçada em cerca de 250 mil contos. O projecto résulta 
de uma parceria das Secretarias Regionais do Ambiente 
e da Educaçào e Cultura. 

A iniciativa, apresentada naquela ilha num acto que 
foi presidido pelo chefe do Govemo Regional, Carlos 
César, inclui a recuperaçào de dois imôveis degradados, 
na Canada do Graciosa, um dos quais classificado, 
revitalizando-os e dinamizando a sua envolvente no 
local. 

O edificio mais pequeno, corn um s6 piso e uma 
area ûtil de 31 metros quadrados, destina-se à area 
cultural, constituindo um espaço para galeria de 
exposiçôes diversas e de carâcter polivalente. Corn dois 
pisos e uma area ùtil de 72 metros quadrados, o edificio 
maior sera destinado à area ambiental e as actividades 
inerentes. Induira ainda um espaço para o vigilante da 
natureza, no segundo piso, tendo todo o restante espaço 
carâcter polivalente. 

O secretârio regional do Ambiente, Hélder Silva, 
aproveitou para revelar que o Governo vai investir la 
na area do Ambiente, cerca de 500 mil euros, corn 
ddstaque para a intervençâo na bacia hidrogrâfica do 
Caldeirâo e construçào do Centro aludido. 

ANEDOTAS 
- Paisinho, “Trânsito” é nome de bebida? 
- Nào, meu filho. Que disparate! 
- E que tenho ouvido falar muito em trânsito 
engarrafado! 

Um cavalheiro pétulante dizia a um pobre que lhe 
pediu esmola: 
- Mas, na semana passada, a histôria que me contou 
era outra... 
- Pois era, mas jâ ninguém acreditava nela, disse o 
pedinte. 

Um elefante ao passar pisou uma pulga. 
A pulga, aborrecida, virou-se para o mastodonte e 
diz-lhe: 
- Gostavas que eu te fizesse o mesmo? 

Regina T. Calado, Vancouver BC 

i New CasaAbriC 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 
Fully Licensed • Live Entertainment 

Catering 
Weddings, Baptisms, Banguets, 
Communions and other events 

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

Januârio Barros & 
Cesârio Bras 

Suspeitos de pedofilia 
a julgamento 

A dra. Sonia Teixeira juiza de instruçào no Tribunal 
de Ponta Delgada anunciou que todos os 18 arguidos 
do processo de abuso sexual de menores da vila da 
Lagoa, ilha de S. Miguel, vào a julgamento. 

Decidiu ainda alterar duas medidas de coaeçào. 
Uma diz respeito ao médico Luis Arruda, que estava 
em prisào domiciliâria e fica sujeito a apresentaçôes 
periôdicas às autoridades, nào podendo sair de Sào 
Miguel, além de lhe ter sido aplicada a cauçào de 25 
mil euros. A outra é a de José Luis Benzeiro, que passou 
de prisào preventiva para domiciliâria. 

Além destas alteraçôes, a magistrada diminuiu em 
oito o numéro de crimes de que os arguidos eram 
suspeitos, e que totalizavam 156 e que abrangeram os 
arguidos Luis Arruda, José Luis Benzeiro, José Augusto 
Pavào («Farfalha») e Mârio Jorge Martins. Desconhece- 
se de quantos crimes cada um dos quatro continua 
acusado jâ que o Tribunal nunca os especificou, 
informando apenas que vào desde abuso sexual de 
menores, actos sexuais corn adolescentes e incentive à 
prostituiçào (lenocinio). 

Os 18 arguidos do processo estào acusados de 148 
crimes e corn a ultima alteraçào das medidas de 
coaeçào, apenas cinco homens continuam em prisào 
preventiva em Ponta Delgada. 

O caso remonta ao final de 2003, altura em que foi 
detido pela PJ o pintor de construçào civil, Farfalha, 
que teria utilizado uma garagem sua no concelho da 
Lagoa, a poucos quilômetros de Ponta Delgada, para 
prâticas pedôfilas. 

O caso envolve à volta de duas dezenas de vi'timas, 
a maioria das quais de bairros pobres de Sào Miguel. 

IndustrialSopply 
Wide Selection of Carpet Cleaning Products, 

Waxes, Paper Products, Cleaning Equipment for Sale 
or Rental, Soaps, etc. 

Paul da Silva 

426 Hamilton Rd. (at Rectory) Tel.: (519) 438-8205 
London, ON N5Z 1R9 Toll Free: 1-888-220-2483 
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Do meu Posto de Obsenracao 
José do Urzal 

Iraque 
É confrangedor ver o que se estâ passando no Iraque 
que, de um pals dominado por um ditador que matou 
milhares sem que lhe tolhessem o passo, em poucos 
meses, entrou num estado de descontrolo absolute, sem 
rei nem roque, com as mortes jâ nos milhares e num 
crescendo que arrepia. 
Tudo porque, para mal dos pecados dos iraquianos, apos 
o abate do ditador que os governava, surgiram os 
ditadores da nova vaga, os democratas chamados 
George W. Bush, Tony Blair e subservientes como o 
ex-primeiro-ministro de Portugal, Durào Barroso. Eles, 
depois de inventarem uma série de mentiras, decidiram 
entrar pelo Iraque adentro com mâquinas de destruir, 
reduzindo a escombros uma naçào que antes era 
reconhecida como tal. 
Descobertas as mentiras do “Eixo do Bern” estâmes 
num impasse porque os autores da. grande façanha nào 
sabem como descalçar a beta. Nada melhoraram e, 
incompétentes para arcar com o pesado custo em vidas 
e na economia dos sens palses, acabarào um dia, como 
no Vietnam, Beirut e Somâlia, por sair às pressas numa 
confrangedora situaçào de desonra e sem gloria. 
Como classificar o govemo americano, empenhado em 
defender a vida na sua naçào, mas que passou a despejar 
toneladas de bombas no Iraque, destruindo haveres e 
vidas de pessoas indefesas? 
Serâ de esperar que, tào cede haja um govemo legal no 
Iraque, seja apresentada queixa no Tribunal Penal 
Intemacional, para que os responsâveis desta guerra 
injusta e ilegal sejam levados perante a justiça? Que 
pena a prisào de Spandau jâ ter sido demolida! 

Portugal 
Caiu como uma bomba a repentina “fuga” para 
Bruxelas do nosso Primeiro. Louvores, acusaçôes e 
crlticas e de todo o tamanho nào falataram. E sem 
estarem totalmente enxugadas as lâgrimas da derrota 
da nossa selecçào, nada melhor do que continuât o 
lagrimeiro e dal que o secretârio-geral do PS, Ferro 
Rodrigues, decide se melindrar porque o Jorge, seu 
amigaço, nào fez o que ele desejava. Nada melhor do 
que aproveitar a oportunidade e sair pela porta do 
cavalo. 
Se é verdade que o PS parece nào ter ninguém à altura 
para enfrentar a coligaçào centro-direita que govema a 
naçào dos ilustres navegadores cantada por Camôes, 
mesmo assim qualquer um que venha serâ melhor do 
que o cessante. 
Serâ tempo de chamar o serâfico o Eng° Guterres? 

Coisas do Arco da Velha 
A expressào pareceu boa para définir o ataque duma 
seita de auto-proclamados crlticos sociais que trata de 
enxovalhar alguns llderes e vultos comunitârios da 
Mega Cidade. 
London nào fugiu aos aleivosos insultos desta raça de 
clnicos, embora, na nossa optica, enquanto estes càes 
ladram, vemos que a caravana comunitâria vai 
avançando, ignorando tais necedades e graças ao bom 
trabalho dos que os clnicos fustigam 
Quem olhar o exemplo de Toronto vê a futilidade de 
embrenhar-se pelos esconsos caminhos da mâ lingua a 
pataco. É inûtil tratar de pôr razào na cabeça oca de 
tais bandarilheiros de meia tigela. Especialistas no 
arremesso de farpas sempre que seja sem dar a cara e 
desde a protecçào da barreira, têm o descaro de se 
considerarem guardiàes da “moral” pûblica, e vivem 
imersos no medo de que as suas imoralidades venham 
a ser descobertas. 
Ficam tolhidos dando azo a que os visados se riam a 
bom rir pois sabem que, por detrâs do escarcéu todo, 
hâ uma fortlssima dor de cotovêlo, prôpria de quem 
por ser desequilibrado de mente e hipôcrita, sô busca o 
lado escuro da vida. Incapazes de fazer sequer algo 
parecido ao que os llderes fazem, refocilam-se como o 
escaravelho na bosta da sua prôpria negatividade. 
Sô quando se reveste de elementos justos, a crltica pode 
ter autoridade, nào quando baseada na mentira ou no 
ataque ao que a pessoa é em lugar de atacar o que a 
pessoa afirma. E, acima de tudo, a crltica é boa quando 
se rodeia de humanidade. 
E para rematar a faina corn uma certeira estocada, 
podlamos subsidiar a lamentâvel carêneia de dados 
histôricos e geogrâficos da Ilustrlssima insolêneia, 
afirmando que os maus, assim como os bons ventos e 
casamentos circulam nos dois sentidos para aquem e 
para além da raia? 
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Coroa de Sao Joâo 
AGRADECIMENTO 

Os Mordomos da Coroa de Sâo Joào para o ano 
2004, Horâcio Costa e Luis & Gilda Cordeiro, por 
este meio agradecem a todos quantos lhes deram o seu 
apoio para levar a efeito esta Festa anual, pois graças a 
sua ajuda o evento foi um grande sucesso. Apresentam 
também à Comunidade os Mordomos de 2005: Jaime 
& Maria Tavares e Manuel & Jorgelina Da Costa, a 
quem endereçam votos de muito êxito no desempenho 
do seu cargo. 

À Descoberta dos Raizes 
Nas ilhas do Pico e Faial teve lugar a 16.® ediçâo 

de À Descoberta das Raizes um curso de Verâo que 
reuniu 31 participantes dos EEU, Canada, Brasil e 
Uruguai entre os dias 10 e 16 de Julho. Destina-se a 
professores de histôria, lingua e cultura portuguesas, 
inclulndo também cada ano animadores culturais das 
nossas associaçôes e estabelecimentos de ensino na 
Diaspora. O contacto corn a Regiâo Autônoma dâ aos 
participantes um conhecimento actualizado da realidade 
polltica e sôcio-cultural, regressando apos o curso para 
as suas comunidades enriquecidos corn os valores 
patrimoniais do arquipélago açoriano. 

Foram apresentadas varias palestras relativas à 
Histôria, Lingua e Literatura dos Açores, a Defesa do 
Ambiente, Instituiçôes Autonômicas, Histôria Natural, 
etc. junto com a perspectiva da sociedade e economia 
açorianas actuals. 

Visitaran-se vârios pontos de interesse cultural 
como o Museu dos Baleeiros no Pico e a Sessâo de 
Encerramento teve lugar no Hotel Fayal, presidida por 
D. Alzira Serpa Silva, da DRC 

Uma iniciativa do Govemo Regional Açoriano corn 
a quai pretende deixar impressa a sua pegada cultural 
na aima das Comunidades da Diaspora. 

Silva Charters Agora Présente na Ârea de London 

o grupo de turistas portugueses que visitou as Provîncias Marüimas do Canadâ este ano 

Em Maio do corrente, a firma de Kitchener 
especializada em excursôes de autocarro foi pela 
primeira vez a London para tomar passageiros corn 
destino à Califômia, uma viagem de sonho. 

Quem nào se lembra em criança de ver chegar 
émigrantes, popularmente chamdos calafonas, todos 
cheios de nove horas e a bâter nas algibeiras cheias de 
trocos. Na taberna, eles mandavam vir rodadas de 
vinho, dizendo: Vocês deveriam ir p’ra aquela terra 
de fartura! 

Todos sonhâvamos corn a gente da Califômia e suas 
lindas raparigas a passear pela praia. Os rapazes 
almejavam poder um dia arranjar um passaporte e ir 
pdra a América. O sonho tomou-se realidade para os 
émigrantes portugueses do Canadâ, corn a iniciativa 
da Silva Charters. O proprietârio, José Silva, tem o 
prazer de mostrar estas terras a quantos queiram ir nas 
excursôes programadas pela sua firma. 

O Sr. José Silva, proprietârio da firma Silva Charters 

Hoje pôde gabar-se de ser o primeiro português a 
organizar para gente destas comunidades, viagens de 
mar a mar. Em 2000 visitou desde Terra Nova na costa 
atlântica, até Vitôria, na Colômbia Britânica, e nos anos 
seguintes, Silva Charters foi à Califômia e visitou San 
Francisco, Los Angeles, Hollywood, San Diego, Las 
Vegas, Grand Canyon do rio Colorado, Sedona e mais 
regiôes que séria prolixo descrever num pequeno artigo 

de J ornai. 
Silva Charters veio a London para recolher os 

passageiros da excursâo pela costa atlântica que foi 
visitar Halifax, New Brunswick, Prince Edward Island, 
e Terra Nova. O grupo turistico de London foi 
incansâvel em agradecer a Silva Charters por ter-se 
lembrado desta nossa comunidade, distribuindo os 
programas da excursâo atempadamente nesta ârea. 

Os donos da firma Silva Charters, José Silva e sua 
mulher, declararam: Foi para nos um grande prazer 
ter connosco os passageiros de London. Pois hâ dez 
anos que organizâmos estas excursôes de autocarro e 
nào tmhamos ido a London. Um grupo de pessoas nos 
chamou efoi assim que iniciâmos la a divulgaçâo dos 
nossos projectos turîsticos. Foi um verdadeiro sucesso. 
OBRIGADO LONDON por preferir os serviços de 
SILVA CHARTERS 

A agenda de excursôes para 2005 jâ estâ quase 
definida. Vejam na ultima pâgina do jomal o piano de 
visitas a diversas cidades deste imenso continente 
norteamencano. 

A Redacçào 

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiào Dentista 

Consultas disponiveis à tarde e aos Sébados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tratamentos Dentârios Estéticos 
Branqueamento de Dentes ^r. Frank L Ferreira 
Implantes, Pontes e Coroas ‘"Senindo a comunidade 

Aceltamos todos os pianos de Seguro. Portuguesa desde i99o~ 

Nossos preços estâo dentro das tabelas da 'Labourers' Union’ @8@'0OO@ 
151 Pine Valley Blvd., London, ON N6K 3T6 

MARIO AVEIRO 
President 1^1 

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

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

LONDON 

Festa do Divino - Coroa de S Pedro 
A ultimas festas em honra do Divino em 2004 neste 

Verâo tiveram lugar nos dias 17 e 18 de Julho corn as 
celebraçôes da Coroa de sâo Pedro, uma irmandade 
que desfruta de um certo aboengo nesta comunidade e 
que de uns anos a esta parte trabalha em prol do Clube 
Português, onde tem lugar a festa social do evento. Os 
Mordomos deste ano, Daniel de Melo & Marcelino 
Resendes, juntamente corn as suas mulheres, deram 
provas da grande devoçâo ao Espirito Santo, nâo 
poupando esforços para a festa ter o relevo e solenidade 
que lhe corresponde. 

Os Mordomos na chegada do Cortejo às portas do Clube 

No Sâbado, o cançonetista povoaçense, Marc 
Dennis, veio até nôs desde Fall River, deixando todo o 
pùblico desta ârea, nâo sô os filhos da Povoaçâo, 
empolgados corn a sua arte e a boa performance em 
palco. Havia anos que Marc nâo pisava estas praias do 
S.O. do Ontârio e ele demonstrou que a sua voz é como 
o vinho que corn os anos melhora, tomando-se mais 
argentina. Foi motivo de orgulho e alegria para muitos 
a presença no Cortejo e no Arraial da nova banda de 
mûsica da comunidade, a Filarmônica de Santa Cecilia 
que, reforçada corn elementos doutras bandas 
portuguesas, alguns até vindos de Brampton, estreava- 
se em London, sob o baton do prestigiado Maestro 
Eduardo Raposo. Foram estes dois novos elementos, 
juntamente corn a presença do grupo musical Nossa 
Moda que nâo nos visita corn muita frequência, o prato 
forte do elenco musical da festa que, de resto, decorre 
em paralelo e à semlhança de muitas outras festas do 
Divino nesta ârea. 

A Filarmônica de Santa Cecüia fechava o Cortejo efez 
um bom papel no Arraial 

Magnifico e sumptuoso foi o Império onde as 
coroas visitantes fazem honra à da casa. Decorado corn 
flores e panos de gaze pelas Sras Mordomas, deram 
um toque feminino de bom gosto numa festa que, doutro 
modo, é quase totalemtne controlada e dirigida pelos 
homens. 

A bandeira vermelha no fim do dia foi entregue 
aos Mordomos de 2005. Marcelino Resendes vai ser o 
Primeiro Mordomo, sendo coadjuvado por Jaime De 
Melo. A ambos muito sucesso na sua Mordomia. 

A Redacçào 

SPORT LONDON & BENFICA 

Domingo, dia 29 de Agosto 

Viagem de autocarro para Ajax 

Venha animar a nossa équipa no 

ENCONTRO DE MEIAS-FINAiS 

da Taça do Ontario • Divisâo Premier 

LONDON BENFICA VS. OTTAWA RfYALS 

$25/PESSOA 

Réservas pelo Tel. 667-0770 
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COISAS... E LOISAS 
A Nossa Histôria 

Quem se lembra dos reis da Segunda Dianastia em 
Portugal? Quase ninguém! Vamos lembrâ-los: 
D. Joào I, O de Boa Memôria (1385-1433) 
D. Duarte, O Eloquente (1433-1438) 
D. Afonso V, O Africano (1438-1481) 
D. Joâo II, O Principe Perfeito (1481-1495) 
D. Manuel I, O Venturoso (1495-1521) 
D. Joào II, O Piedoso (1521-1557) 
D. Sebastiào, O Desejado (1557-1578) 
D Henrique, O Cardeal, O Casto (1578-1580) 
D. Antonio, O Prior do Crato (1580) que perdeu o 
direito à Coroa, corn os Reis Filipes II, III e IV que 
reinaram em Portugal até 1640, Ano da Restauraçào. 
As Dinastias da Monarquia Portuguesa, por sua ordem 
foram: l.“ Afonsina, 2.'* Joanina, 3.“ Filipina, e 42 
Bragantina. 

Ciência 
Foi encontrado na Inglaterra o fossil dum animal 

marinho ao ser extraido duma formaçâo rochosa que 
tinha 425 milhôes de anos. Segundo os cientistas, a 
peça passou a ser o fossil mais antigo de um animal 
macho até hoje conhecido. 

Natureza 
A Mae Natureza é uma maravilha inexplicâvel. 

Numa regiào do Sul da Asia, hoje conhecida como 
Bangladesh, hâ uma ârvore que pode redundar numa 
pequena floresta, a partir de um s6 tronco. Chama-se 
Figueira de Bengala (Ficus Benghalensis). Parte-se dum 
tronco que cria umas ramagens que se afastam 
inclinando-se. Estas criam rai'zes aéreas que descem 
até ao solo onde se enterram e vào-se procriando assim 
troncos e ramas, das que nascem troncos que se vâo 
afastando do tronco-màe. Embora este possa secar ao 
fim dalgum tempo, os outros filhotes vâo engrossando 
e dando mais rebentos... A ârvore mais célébré da 
espécie é a do Jardim Botânico de Calcula que cobre 
uma superficie de 1 Km quadrado. Este tipo de plantas 
é muito cultivado perto de templos por ser considerada 
a espécie planta sagrada. 

UNESCO 
A autoridade chinesa pediu ao nosso pais para 

apoiar a candidatura dos monumentos portugueses 
antigos em Macau para serem declarados patrimonio 
da humanidade em 2005. Foi assim acordado entre 
ambos pafses que as Ruinas de Sào Paulo, a Igreja de 
Santo Agostinho, o Teatro D. Pedro IV, e a Casa do 
Mandarim (Templo de A-Ma) fossem candidatos ao 
galardào adjudicado pela UNESCO. 

J Apôs a Espanha e Itâlia, a China é o pais corn mais 
nomes na lista da UNESCO, contando corn 19 
monumentos e paisagens classificadas, entre as quais 
destacam o Palâcio Imperial da Cidade Proibida e a 
Grande Muralha, até hoje, o ùnico monumento feito 
pela mào do homem que pode ser visto desde a Lua. 

Energia Eléctrica 
Jâ funciona a Central 

Hidroeléctrica de Alqueva, a 
maior do Sul do pais e em 
potência a terceira mais 
importante em Portugal. 
Instalada na Barragem do 
Alqueva, no Alentejo, a Central 
esta preparada para abastecer um 
cidade de 250.000 habitantes. 
Foi o grande sonho de varias 
geraçôes e ai esta a alterar o modo de vida duma regiào 
tâo carecida de âgua e de energia eléctrica. 

Monumentos da Antiguidade 
Dos muitos monumentos antigos em Portugal, 

talvez nenhum seja tâo velho como a Sé de Braga que 
remonta, em parte, ao berço da nacionalidade e até a 
épocas anteriores. Sofreu através da histôria varias 
alteraçôes. Foi contemporânea dos alvores do Condado 
Portucalense e era mosteiro ao ser doado por D. Teresa, 
màe de D Afonso Henriques, à Sé. Hoje tornou-se uma 
reh'quia secular onde pode ver-se o passar do tempo na 
nossa Histôria. 

Religiâo 
Em Lourdes, no dia 11 de Fevereiro de 1858, a 

Virgem apareceu a Bernadete Souvirous, uma garota 
de 14 anos de idade. Por duas vezes ela apareceu sem 
dar uma fala. Sô na terceira apariçào se iniciou o diâlogo 
entre a santa, que apareceu mais de 17 vezes naquele 
lugar, e a jovem a quem declarou o seu desejo de que 
fosse ali construida uma capela. Assim se fez e sào 
milhares os visitantes que cada ano vêm ao Sul da 
França visitar aquele centro de fé e devoçào. 

Vancouver, BC 
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Resumo da Histôria de Portugal 
Capitulo XVII 

Compilado por Fernanda Raimundo 
A 20 de Maio der 1498, a esquadra chegava a 

Calecut na costa Malabar da India, apôs sofrerem os 
maiores sacrifi'cios. Estava realizado assim o sonho do 
Infante D. Henrique, a que D. Joào II dera todo o seu 
apoio, mas, afinal, séria D. Manuel I quem ia ter a 
grande ventura de ver descoberto no seu reinado o 
Caminho Maritimo para a India. 

Dois anos mais tarde, um descobrimento muito 
importante colocava Portugal à frente de todas as 
naçôes do mundo. Pedro Alvares Cabral, ao navegar 
para Ocidente, descobriu a Terra da Vera Cruz, que 
mais tarde receberia o nome de Brasil. Por seu turno, 
Caspar Corte-Real descobriu a Terranova, e Joâo da 
Nova, as ilhas de Ascençâo e de Santa Helena. 

Embora ao serviço dos reis da Espanha, Fernào de 
Magalhàes, navegante português, distinguiu-se na 
mesma altura. Corn cinco navios e uma tripulaçâo de 
265 homens, o famoso marinheiro iniciou a primeira 
circum-navegaçâo da terra, que veio ser completada 
por Sebastiào Elcano, marinheiro espanhol, apôs a 
morte do piloto português quando lutava corn os 
indtgenas num ilhéu filipino. 

Lisboa tornou-se a cidade mais rica da Europa. Os 
barcos vindos da India corn os porôes carregados de 
fabulosas riquezas, aportavam aqui, elevando a urbe 
portuguesa a grande centro comercial. A Lisboa vinham 
abastecer-se mercadores de pafses distantes. Nào nos 
faltavam honrarias nem glôria, nem fortuna na hora 
em que Portugal viveu o maior esplendor da sua 
histôria. 

Para se manter a nossa soberania na India, foram 
nomeados vice-reis que representavam o monarca de 
Portugal naquela terra. D. Francisco de Almeida, o 
primeiro deles, foi bravo guerreiro e administrador 
hâbil, destruindo uma poderosa esquadra inimiga em 
frente de Diu e fundando as fortalezas de Cochim e 
Canon 

Sucedeu-lhe D. Afonso de Abuquerque, grande 
militar que fortaleceu a nossa posiçâo na India corn a 
conquista da importante cidade de Goa. Os turcos que 
nào viam corn bons olhos a nossa infiltraçào na India 
onde eles se abasteciam, passaram a ir a Malaca 
recolher as especiarias de que precisavam para o seu 
comércio. 

O Sultào do Egipto organizou uma poderosa 
esquadra para combater os portugueses, pois os seus 
interesses comerciais também se viram gravemente 
afectados. A primeira batalha feriu-se em Chaul, e as 
caravelas portuguesas, comandadas pelo filho de D. 
Afonso de Almeida, mais nào puderam fazer que 
defender-se corn a bravura prôpria da raça. 

D. Lourenço de Almeida foi morto e o pai jurou 
vingar-se de tào duro golpe. Em 3 de Fevereiro de 1509, 
D. Francisco de Almeida enontra a esquadra egfpcia 
em frente de Diu. Embora dispondo de menos forças 
ataca-a corn tal denodo que logo a destrôi por completo, 
o que levou o Oceano Indico a ficar sob o nosso dommio 
mais de cem anos. 

Richmond, B.C. 
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SANJOANINAS DA nRCEIRA 
Antonio Azevedo 

Hâ quern afirme que Sâo Joâo é 
dos très santos o mais popular e é, 
neste contexte que, cada ano, no dia 
23 de Junho, na popularmente 
chamada Noite de Sâo Joâo, um 
pouco por todo o Portugal 
continental e insular se comemora 
o santo tâo querido do povo. 

Na ilha Terceira as Sanjoaninas 
sâo sem dûvida as maiores e mais 
populates festas do arquipélago e 
umas das maiores em todo o pais. 
Pode-se dizer que o evento tem 

atingido um cartaz de renome tanto a nfvel nacional como 
além fronteiras, atraindo até à ilha lilas milhares de 
forasteiros do Continente e das outras ilhas, junto com 
uma multidào de émigrantes e turistas que visitam a ilha 
para presenciar estes festejos de longa tradiçào. 

Um dos pontos mais altos das Sanjoaninas, para além 
do Cortejo de Abertura, é a Noite das Marchas. Cada 
ano, neste dia 23 de Junho, apos o Pôr-do-Sol, do Alto 
das Covas saem os grupos de Marchas que, desfilam 
pela Rua da Sé abaixo, convergendo logo para a Rua de 
Sâo Joâo. Rua das Minbas Terras, e Rua Direita, indo 
terminât a sua actuaçâo na Praça Velha, junto à Câmara 
de Angra. 

No seu desfilar, as Marchas dâo um colorido especial 
às artérias que vâo percorrento, devido aos mais 
diversificados trajos que envergam, e também à 
coreografia que executam perante o publico. Este ano, 
as Sanjoaninas contaram corn dezanove grupos de 
marcha entre as quais destacou de modo especial a 
Marcha das Comunidades, integrada por pessoas vindas 
da Diaspora Emigrante Portuguesa: do Brasil, Bermuda, 
Canada, Uruguai, EUA, sem esquecer os que vieram do 
Continente e do arquipélago açoriano. A comunidade 

''THE BEST OF PORTUGAL" 

de London, na provmcia do Ontario, esteve representada 
pelo Pe. Lûcio Couto, a minha mulher, Josefina, e eu 
proprio. No nosso grupo, as mulheres envergavam uma 
blusa branca corn os punhos e gola estampados corn 
bandeiras dos paises de acolhimento; a saia rodada 
mostrava-se de cima abaixo estampada em serigrafia corn 
o mesmo tema decorativo. Os homens desfîlavam corn 
calça prêta, sendo a camisa toda ela decorada corn as 
bandeiras dos paises representados. Era um conjunto de 
cores berrantes e vivas que jâ por si atraia o olhar de 
toda a multidào que enchia as beiras das ruas A letra e a 
magnifica coreografia da Marcha das Comunidades 
foram idealizadas pelo conceituado poeta açoriano. 
Alamo de Oliveira, que além de um dos mentores e 

Eugénie Luz 
Este foi o nome de uma excursâo 

que hâ pouco realizei, organizada, e 
muito bem se diga de passagem, pela 
Trafalgar Tours, a Portugal, que foi sem 
dûvida uma maravilha. 

Percorremos, o nosso, cada vez 
mais belo Portugal num autocarro de 
luxo corn todas as comodidades, assim 
como também um guia fantâstico corn 
conhecimentos sem limites do nosso 
Pais. Um 
condutor 

também muito simpâtico, 
fizeram corn que estas 
férias fossem memorâveis. 

Lisboa esta cada vez 
mais linda esta alfacinha 
vaidosa, princesa da 
Europa estava mais bêla 
agora, toda engalanada 
corn as cores da Bandeira 
para receber os principes 
da Europa, os Reis do 
Futebol para o Euro 2004. 

De norte a Sul de 
Portugal se vê um 
desenvolvimento enorme, 
as estradas amplas e boas 
contribuiram para uma 
viagem magnifica, todos os 

A Torre de Belém nas margens do Tejo 

Hotéis onde paramos eram de classe superior assim como 
o arreio de iguarias da cozinha Portuguesa que nos era 
apresentado. 

Portugal é sem dûvida um Pais corn uma Historia 
linda, talvez, das mais velhas da Europa, e tudo o que 
estudei em criança quando na escola Secundaria de Ponta 
Delgada, me veio a memôria, e foi tâo bonito pôr os 
factos corn os lugares aonde os feitos heroicos do meu 
Povo, da nossa Raça aconteceram. 

Texto e Fotos por Eugénio Luz 

Deste lindo Portugal que tive a possibilidade de 
agora ver e admirar, foi sem dûvida o Norte do Pais que 
mais me impressionou, os seus vales e montes 
verdejantes, me faziam lembrar corn saudades os meus 
Açores. Lindas paisagens nas beiras do Rio Douro corn 
as suas vinhas quase prontas para a colheita deste ano, 
que começarâ em Setembro, foi de admirar, e foi a cidade 
do Porto a que mais gostei, linda, oponente nas margens 
do seu rio, o Porto é sem dûvida a cidade invita ou etema 
como a chama. Os seus Palacios e monumentos corn a 

sua historia sâo um 
verdadeiro ponto de 
admiraçâo e interesse para 
quem os visita. Nas 
vésperas de Sâo Joâo as 
maiores desta cidade, o 
Porto, quando este deixei 
rumo a Lisboa, estava todo 
em festa, as ruas lindas e 
bem enfeitadas davam a 
cidade um torn festivo que 
combinava tâo bem corn a 
euforia do Euro 2004 que 
estava a acontecer em todo 
o Pais, de longe vi o estâdio 
do Dragâo e como sou 
Portista gostei do que vi, 
nâo me foi possivel visita- 
lo por dentro por motivos 
de segurança da UEFA, 

mas pude ver de fora a grandeza do Estâdio do Dragôes, 
gostei e admirei muito o que vi. 

Fâtima foi também ponto de paragem desta nossa 
excursâo e embora nâo estivéssemos muito tempo lâ, 
foi o suficiente para podermos admirar aquele lugar 
sagrado, aonde a Mâe de Deus, e Mâe nossa fez as suas 
apariçôes em 1917 aos Pastorinhos na cova da Iria. E 
como diz no slogan “em Fâtima rezei por ti” eu também 
o fiz e pela paz do mundo. 
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O escritor corn sua mulher, Josefina, e o Pe. Lûcio 

ensaiadores do grupo de marcha, participou como um 
dos 34 pares, desfilando corn D. Alzira Serpa Silva, a 
Directora da DRC-Açores. 

Foi um dos gmpos de Marcha mais aplaudidos, dado 
o grande nûmero de émigrantes entre o pûblico que se 
identificavam corn o conceito Comunidades, e por ser 
um dos conjuntos mais coloridos de toda a parada. A 
sua coreografia deleitou os milhares de espectadores que 
deram fortes salvas de palmas na passagem do nosso 
grupo. 

Grupo de participantes das Marchas Sanjoaninas em 2004 

No dia seguinte, os orgâos de informaçâo foram 
unânimes ao dedicar rasgados elogios ao Grupo das 
Comunidades. A Marcha foi um grandioso sucesso, 
embora a maioria dos participantes s6 teve tempo para 
frequentar cinco ensaios antes do evento. Merece 
destaque também a boa camaradagem entre todos os 
elementos que compunham o nosso grupo. Parecia que 
éramos amigos de longa data. 

Parabéns à Comissâo de Festas Sanjoanina, e a todos 
os participantes, organizadores e ensaiadores, sem 
esquecer a Direcçâo Regional Comunidades, sem a quai 
nâo teria sido possivel levar a efeito na Noite de Sâo 
Joâo a Marcha das Comunidades que deixarâ no coraçâo 
de todos uma grata recordaçâo e uma nostâlgica saudade. 

Para fmalizar, nota 10 para a Marcha e o pûblico 
que em todo o percurso nos aplaudiu e nota baixa para o 
Santo que naquela sua data, nâo estando pelos ajustes, 
nâo nos brindou corn o chamapanhe a que deveras éramos 
merecedores, mais sim corn uma chuva fina e constante 
quando nos encontrâvamos quase na metade do percurso, 
fazendo corn que, ao encerrar o desfile, junto aos Paços 
do Concelho, estivéssemos todos encharcados até à 
medula, mas felizes e contentes pelo dever cumprido de 
termos levado até ao fim e corn todo o brio a Marcha 
das Comunidades nas Sanjoaninas de 2004. 

Angra do Heroîsmo, Junho de 2004 

Do Algarve ao Minho Portugal é um sonho que nâo 
se esquece facilmente, e sinto-me muito satisfeito por 
ter podido realizar esta viagem, este sonho que guardarei 
para o resto da minha vida. 

Quero dar um agradecimento muito especial a Kevin 
Medeiros da Acadia Travel de London pela maneira 
profissional como conduziu os pormenores da viagem, 
pois nâo tive o menor problema. Obrigado! 

Trafalgar Tours é sem dûvida um nome que vou 
guardar como parte das recordaçôes deste maravilhoso 
passeio e se tomar a viajar para a Europa nâo exitarei 
em contactar de novo esta Organizaçâo. Portugal no 
coraçâo, nas recordaçôes, vai ficar para sempre comigo, 
e tu Lisboa menina e moça, toalha à beira-mar estendida, 
serâs sempre para mim, mulher da minha vida. 
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Groœan 
F#RD LINCOLN 

DT” J 

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

AL FERREIRA 
Sales Rep. 

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

BUSINESS WORLD 
TAX CONSULTANTS INC. 

“ITS NOT WHAT YOU EARN, IT’S WHAT YOU KEEP THAT MATTERS” 

• CORPORATE RETURNS 
■ FINANCIAL REPORTS 
■ FINANCIAL SERVICES 

■ PERSONAL RETURNS 
■ STATEMENTS & CASH FLOWS 
■ GST/PST REBATES 

580 CLARKE ROAD 519-455-1400 
LONDON ON N5V 3K5 1-800-598-8770 

www.businessworldtax.com 

JASON CABRAL & JEFFREY DA COSTA 
Owner/Operators 

London's finest formal wear centre 

OSEPH’S 
FORMAL 
RENTALS 

194 Wellington Street 
London, Ontario 
N6B 2L1 

WEAR 

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

www.josephsformalwear.com 



8 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” Julho 2004 

Electricidade ao dobro da de 
Espanha 

A electricidade em Portugal é 50% mais cara que 
em Espanha, foi a conclusâo da Organizaçâo para a 
Cooperaçâo e Desenvolvimento Economico. 
Concluiram que em cada 100 kilowatts/hora um 
português paga em média sete euros e 73 cêntimos. 
Em Espanha, pela mesma quantidade de energia paga- 
se cerca de cinco euros e 18 cêntimos, ou seja menos 
de 50 por cento. 

A clivagem torna-se mais acentuada se tivermos 
em conta o menor poder de compra dos portugueses 
face aos espanhôis. O sector da indûstria portuguesa 
também é fortemente penalizado. 

Portugal é o oitavo pals da OCDE corn a 
electricidade mais cara. Suécia, Noruega e França sâo 
os paises corn energia mais barata. 

Ex-Emigrantes dispensados de 
devolver dinheiro ao Estado 

Os serviços da Direcçâo-Geral dos Assuntos 
Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP) 
tinham exigido aos ex-emigrantes na Venezuela o envio 
ao MNE, no prazo de 30 dias, de cheques à ordem da 
Direcçâo-Geral do Tesouro para devolver a importância 
despendida pelo nosso Consulado-Geral em Caracas 
corn a sua repatriaçâo. 

Mas, ao saber da exigência, Teresa Gouveia, 
ministra do MNE do ultimo governo, decidiu que os 
custos do auxüio prestado por aquele Consulado de 
Caracas aos portugueses evacuados da Venezuela 
cabem exclusivamente ao Estado. Para a govemante, 
tratou-se duma evacuaçào, nâo dum repatriamento, que 
geralmente acontece por falta de meios, razôes médicas 
ou expulsâo. 

Por isso foi decidido que fossem arquivadas as 
exigências de reembolso feitas aos ex-emigrantes e que, 
a todos os que jâ tinham pago, fosse devolvido o 
dinheiro. 

Oriundos da Madeira para onde regressaram, a 
maioria dos ex-emigrantes insurgiu-se contra uma tal 
medida, garantindo que nunca lhes foi dito que teriam 
de pagar a viagem e que nâo têm dinheiro para 
reembolsar a quantia exigida pelo MNE. 

O regresso forçado dos émigrantes venezuelanos 
ficou a dever-se às inundaçôes e enxurradas de lama 
que ocorreram em Dez./1999, no estado de Vargas onde 
centenas de nossos émigrantes perderam os sens 
haveres. 

i 
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Tempo de permanência nas auto- 
estradas 

Muitos émigrantes que regressam a Portugal para 
férias foram confrontados corn pagamentos onerosos 
nas auto-estradas do pals. Um português residente na 
Suiça informa que, ao entrar na A2 em Setûbal, cerca 
das 19H00, parou na area de serviço de Palmela para 
jantar e pemoitou naquele local. No outro dia seguiu 
viagem e ao passar na portagem Coina/Barreiro em vez 
de 1,10 euro cobraram-lhe 50,00 euros. A razâo 
apresentada é que levou mais de 12 horas entre a hora 
de entrada e a hora de sai'da na auto-estrada. 

Hâ cidadâos que optam por interromper viagens 
longas demais e descansam entre a entrada e saida da 
auto-estrada, respondendo ao apelo de os condutores 
pararem e descansarem em viagens demoradas. 

Em paises vizinhos, como França e Espanha o tempo 
de tolerância para permanecer na auto- estradas é de 
48 e 24 horas respectivamente, o que facilita 
naturalmente o combate à sinistralidade. 

Perante tais dados, o nosso Governo deveria ter 
disponibilidade para optar por um regime similar aos 
de outros paises europeus, que permita criar mais 
segurança nestas vias râpidas. 

Luisa Mesquita, Deputada na AR 

Incompetêncîa que nos envergonha 
Os acontecimentos no consulado em Londres sâo 

um exemplo da incompetência do nosso Governo que 
é por demais évidente tendo em conta que os motivos 
que levaram à révolta dos émigrantes portugueses 
naquele consulado (falta de condiçôes de atendimento 
e falta de pessoal), é a simples repetiçâo do que jâ o 
ano passado na mesma altura aconteceu e que levou ao 
encerramento do posto. 

A tâo propagandeada reestruturaçâo consular nâo 
é para melhorar os serviços consulares e somente esta 
a ser usada para encerrar postos consulares em diverses 
paises numa perspectiva economicista e de obediência 
às restriçôes orçamentais, prejudicando os portugueses 
que necessitam recorrer aos consulados e causando 
prejuizos séries à imagem de Portugal no estrangeiro. 

Esta situaçâo é tanto mais intolerâvel quando hâ 
menos de um mês, a 23 de Junho, o Secretârio de Estado 
das Comunidades Portuguesas José Cesârio, foi a 
Londres para inaugurar as novas instalaçôes do posto 
consular. Agora é o consul que diz: “enfrentar 
seriamente a hipôtese de ser despejado do local” 

Os portugueses na Inglaterra e os trabalhadores 
consulares têm carradas de razôes para protestar con- 
tra esta politica que corn este Secretârio de Estado, 

como corn este Ministre, irâ manter-se. 
Organizaçâo na Emigraçâo do PCP 

ECONOn/IIA 
Pronunciamento da Shell Oil Co. 

Apôs très incidentes nos quais um telemovel active 
inflamou o combustivel durante a operaçâo de 
enchimento de tanques de gasolina, a Shell Oil Co. 
preparou estas informaçôes. 

No primeiro caso, o telemével, colocado sobre o 
compartimente traseiro do carro na altura em que era 
abastecido de combustivel; o telefone provocou um 
incêndio ao receber uma chamada, ficando o carro e a 
bomba de gasolina totalmente destruidos. 

No segundo, a pessoa sofreu fortes queimaduras na 
face quando se incendiou a gasolina ao responder a uma 
chamada no telemovel enquanto abasteciam o seu carro. 

E, no terceiro, um individuo sofreu queimaduras no 
quadril e virilha corn o incêncio do combustivrel quando 
o telemovel que tinha no seu bolso tocou no momento 
em que punha gasolina no carro. 
E importante voce saber que: 
- Os telemôveis podem incendiar combustiveis 
- Os telemôveis que se acendem ao serem ligados ou 
quando tocam, libertam força suficiente e capaz de 
provocar uma fafsca que pode iniciar um incêndio . 
- Os telemôveis nâo devem ser utilizados em postos de 
gasolina, ou quando estiver abastecendo barcos, 
mâquinas de cortar a relva, etc. 
- Os telemôveis devem ser desligados se houver por perto 
materiais que possam gerar gases inflamâveis ou 
explosivos ou poeira gasosa (i.e. solventes, elementos 
qui'micos, gases, etc.) 
Ouatro Regras para o Abastecimento Seguro 
1) Desligue o Motor 
2) Nâo Fume 
3) Deixe o telemôvel no carro e desligue-o! 
4) Nâo entre no veiculo durante o abastecimento 

Trata-se de informar as pessoas sobre o risco de 
incêndios résultantes da electricidade estâtica em postos 
de gasolina. 

Eis o resultado duma anâlise de 150 casos: 
1) A maioria deles envolveu mulheres. 
2) Os casos ocorreram quando a pessoa reentrava no 
carro enquanto o bocal da bomba estava bombeando 
gasolina. Conclufdo o abastecimento, a pessoa retomou 
para retirar o bocal e o incêndio foi iniciado por causa 
da estâtica. 
3) A maioria das pessoas usava sapatos corn solas de 
borracha. 
4) A maioria dos homens nunca entra de novo no carro 
sem o abastecimento estar terminado. Essa é a razâo 
porque os homens raramente estâo envolvidos nesse tipo 
de incêndio. 
5) Nunca use telemôveis ao abastecer seu vei'culo. 
6) Sâo os vapores emitidos pela gasolina que causam 
incêndios, quando submetidos a cargas estâticas. 
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A Infânda e o Excesso de TV 
Estudo neozelandês sugere que ver muito a TV na 
infância pode dar como resultado hâbitos pouco 
saudâveis na idade adulta. 

Divulgado pela revista cientifica The Lancet, o 
estudo afirma que os adultos que foram espectadores 
avidos de TV na infância têm maior probabilidade de 
serem obesos, fumar e ter colesterol alto. Ainda segundo 
a pesquisa, esse impacto pode ser esperado caso as 
crianças vejam a TV além de duas boras por dia. 

Para chegar as suas conclusôes, os pesquisadores 
da Universidade de Otago, Nova Zelândia, nesta 
sondagem entraram em contacto com mais de mil 
pessoas, nascidas em 1972 e 1973, dos très aos 26 anos 
de idade. 
Amostra e Resultados 

Durante a infância das pessoas pesquisadas, os 
cientistas entrevistaram os pais em diferentes etapas da 
vida; depois, na adolescência, os proprios jovens, para 
saber quantas boras passavam cada dia na frente da TV. 
Quando os participantes completaram 26 anos de idade, 
foram avaliados a saude e os hâbitos dos pesquisados, 
com atençâo especial aos m'veis de colesterol e pressao 
sangiimea, a estatura, o indice de massa corporal, se 
estavam em forma e se fumavam. 

Foi concluido que 17% dos problemas de peso, 15% 
de colesterol alto, 17% dos fumantes e 15% da baixa 
aptidao cardiovascular poderiam estar em relaçào com 
o habito excessivo de ver TV durante a infância e 
adolescência. O estudo nao fez relaçôes apenas entre a 
televisao e a pressao sanguinea. 

Robert Hancox, que chefiou a sondagem disse que, 
embora os indicadores de saude nao apontem para 
problemas clinicos jâ aos 26 anos de idade, eles podem 
estabelecer factores de risco para doenças 
cardiovasculares e até mesmo morte précoce. 

Segundo ele, menos duma bora por dia de TV séria 
o ideal, mas reconheceu que essa é uma tarefa dificil 
para os pais. Na opiniao dos pesquisadores, os pais 
deveriam liderar pelo exemplo e desligar a TV. 

Centenario mata mulher por amor 
Um homem de cem anos matou a mulher doente 

de 87 anos de idade, para aliviar-lhe o sofrimento. O 
idoso britânico disse que o gesto foi um acto de amor, 
um argumente que, aliado à idade, terâ salvo Bernard 
Heginbotham da prisào. 

Perante o juiz, o idoso explicou que ficou cego de 
raiva quando soube que a mulher, que vivia num lar, 
séria transferida para um outro estabelecimento para 
idosos, mais distante. 

Bernard passava corn a mulher cerca de oito boras 
todos os dias e, ao saber da transferência ficou 
desesperado e matou a companheira corn um corte de 
faca profundo na garganta. 

O juiz, no seu pronunciamento disse que tinha sido 
um gesto de desespero feito como um esforço para 
acabar corn os seus sofrimentos, quando o idoso estava 
submetido a uma pressâo intolerâvel. Tratava-se, de 
facto, de um acto de amor e nâo hâ dùvida de que ele 
sofreu alteraçôes médicas no momento do 
acontecimento. Por tudo isto a responsabilidade esta 
reduzida substancialmente. 

O anciâo escapou à prisào mas foi condenado a 
uma pena simples de 12 anos de trabalbos sociais. 

PÂGiisr A r En ININ fl 
Curiosidades dum Provérbio 

No Clube Recreativo da Familia Portuguesa, em 
San Leandro da Califorlândia, estava a saborear uma 
bica, que aqui chamam espresso, quando alguém me 
atirou a queima-roupa a seguinte pergunta: 
- O sô Moreno, quai é o significado do provérbio que 
diz Aféé que nos salva e nâo opau da barca? 

Sem pestanejar, retorqui: 
- Dar-te-ei a resposta numa das minhas cronicas. 

E como prometido é devido, vou apresentar o 
resultado do que consegui escarafunchar, apôs uma 
laboriosa noite de trabalbo. Finalmente, era jâ de 
madrugada quando, entre os recortes da imprensa 
regional relativos à Tradiçôes, Costumes & Turismo 
(N0V./7I), deparei corn umas preciosas referências de 
Carreiro da Costa acerca de um curioso estudo de 
Armando da Silva, em que entra como frase-chave o 
supra-cidado provérbio. 

Aparentemente, uma rapariga, muito doente e 
desenganada dos médicos, havia pedido ao noivo que, 
no seu regresso de Jerusalém, lhe trouxesse um pedaço 
de madeira da Cruz em que Cristo fora supliciado. A 
rapariga esperava recobrar a saûde se bebesse vinho 
corn o farelo dessa reh'quia do Santo Lenho. 

Ora aconteceu que o namorado esqueceu-se por 
complète do pedido da noiva, mas p’ra aliviar a 
consciência acabou por cortar um bocado de madeira 
do navio em que andou embarcado e, no regresso a 
casa, entregou-o à rapariga. Totalmente ignorante do 
logro, ela dissolveu a madeira no vinho e depois de 
beber ficou curada. O rapaz, entào, entrou a dizer: A fé 
é que nos salva, nanja o pau da barca. 

Uma variante deste conte fala-nos dum homem 
afligido corn grandes sezôes. Quando um amigo foi a 
uma terra onde havia um santo milagreiro, advogado 
contra as sezôes, o doente pediu ao amigo que lhe 
trouxesse umas raspaduras dos pés do santo, pois tinha 
fé que séria curado. 

A histôria repete-se. O amigo esqueceu-se das 
raspaduras. Porém, ao atravessar um rio, serviu-se dum 
pau da barca e lâ conseguiu arranjar umas raspas de 
madeira que levou ao doente. Este tomou-as logo num 
copo d’âgua e curou-se. Ao ver o sucedido, 0 tal amigo 
nâo se conteve e exclamou: O que salva é a fé e nâo o 
pau da barca. 

Tenho ainda um conte semelhante, embora corn 
conclusào diferente. Trata-se duma mulher que vivia 
mal corn o marido, que a espancava sempre que chegava 
do trabalho. Um dia ao ir à fonte, a mulher pôs-se a 
chorar e lhe apareceu uma velhinha que, condoida, 
procurou indagar o motivo das lâgrimas. E apôs a 
mulher ter-lhe contado a vida que levava corn o o 
marido, a velhinha disse-lhe: 
- Volta p’ra tua casa e, assim que o teu marido chegar, 
toma uma bochecha da âgua desta garrafa. porque 
enquanto a tiveres na boca, o teu marido nâo hâ-de 
tratar-te mal. 

Dite e feito! Daf a dias, jâ ela vivia muito bem 
corn o marido, mas a âgua acabou-se e a mulher foi 

FERREIRA MORENO 
procurar a velhinha, que lhe 
apareceu e lhe disse: 
- A âgua que te dei era âgua da 
fonte, mas enquanto a tinhas na 
boca, nâo podias responder ao 
marido e por isso ele se calava. Vai 
p’ra tua casa e quando ele ralhar, 
imagina que tens a boca cheia e se 
queres viver em paz, nâo lhe 
respondas. 

Reza o caso que dali por diante 
eles nunca mais viveram mal. E 
assim podemos acrescentar: Aféé que nos salva, nanja 
a àgua da fonte. 

Carreiro da Costa menciona igualmente a crença 
antiga e popular dos châmsiào^pôses-de-toca-amor, isto 
é, 0 famoso pô que se vendia na botica muito em 
segredo que tinha por fim atrair a afeiçào dalguém que, 
duma forma ou outra, andasse arredio. 

Conta-se que um rapaz muito ti'mido apaixonou-se 
por uma rapariga da sua terra, porém, faltava-lhe a 
coragem p’ra declarar abertamente o seu amor. Por isso, 
dirigiu-se à botica p’ra comprar o ta\pâ-de-toca-amor. 
O boticârio, por brincadeira, vendeu-lhe uma mistura 
de pô de talco e bocarbonato de sôdio e, assegurando 
ter efeitos milagrosos, explicou: 
- Basta que à saida da missa, quando a rapariga tocar 
corn o pé no degrau, assopres o pô por cima delà. 

O rapaz seguiu o conselho ao pé da letra, mas a 
mâe da rapariga parece que também apanhou a sua dose 
de pô e excomungou o rapaz diante de toda a gente. A 
rapariga, no entanto, apercebeu-se que o rapaz 
simpatizava corn ela e, depois de sossegar a mâe e os 
irmàos, acabou por casar corn ele. 

Sô me resta acrescentar que o boticârio foi 
convidado p’rô casamento e, no brinde aos noivos, disse 
num torn misterioso: Afé é que nos salva, nanja os pôs 
da botica! ^ ^ ■ Oakland, California 

Federaçâo de Empresârios e Profissionais 
Luso-Canadianos 

Boisas de Estudo/2004 
o projecto de Boisas de Estudo continua em 

2004. Trata-se duma maneira de encarar o objective 
da FPCBP que é “olhar pela comunidade que serve, 
dando provas évidentes do progresse à sua volta, e 
tentar a organizaçâo de coisas ùteis, abrindo novos 
horizontes para a percepçâo do que nos rodeia”. 

A exemplo do ano passado, a FPCBP antecipa 
que um grande numéro de jovens da Comunidade 
vâo estar interessados em receber boisas de estudo. 
As candidaturas devem ser submetidas, junto com a 
documentaçâo pertinente, antes do dia 8 de Outubro/ 
04. Os interessados podem obter os formulârios no 
site http://www.fpcbp.com 

José Carlos Freire - FPCBP 

722 College St., Suite 301, Toronto, ON M6G 1C4 
Email: fpcbp@bellnet 
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Vice-Campeôes no Futebol, Campeôes do Mundo Português 

Alegria exultante no Bar Desportivo do Sport London & Benfica corn a vitôria da nossa selecçào 

Carlos Pereira, vice- 
presidente do Conselho das 
Comunidades Portuguesas 
acredita que a euforia em 
tomo da selecçào nacional 
tem sido um bom sinal da 
aproximaçâo dos luso- 
descendentes a Portugal e 
à identidade lusa, enquanto 
a sociôloga Alice Tomé, da 
Universidade da Beira In- 
terior, destaca o acordar 
duma portugalidade que 
estava apenas adormecida. 

Seja quai for a 
explicaçào, ninguém 
desmente que as vitorias da 
selecçào portuguesa no 
Euro/04 transmitiram um renovado orgulho às 
comunidades portuguesas, até as mais remotas. 

Quem a visse em Lisboa a gritar por Portugal, 
envergando a camisola da selecçào nacional corn as 
cores da bandeira em toda a cara, nâo adivinharia que 
a sul-africana Sonia estava pela primeira vez no pais e 
nem sequer falava a nossa lingua. Apesar de ser fdha 
de português, passou a sua vida na Africa do Sul e s6 
aos 16 anos veio a Portugal, conhecer o resto da familia 
e o pais que sente como seu. 

Para ver os jogos ou para sentirem como é estar 
em Portugal durante um tomeio europeu de futebol, 
muitos émigrantes chegaram corn um friozinho na 
barriga, que se transformou logo numa sequência de 
momentos de pura alegria. 

Envergando camisolas da selecçào, dialogavam em 
inglês, apesar de todos falarem português corn maior 
ou menor fluência. Sotnos canadianos, mas filhos de 
portugueses, explicou um deles, adiantando que vieram 
de Toronto para assistir ao torneio. 
Registaram-se concentraçôes de adeptos portugueses 
em todo o mundo desde que a selecçào passou aos 
quartos-de-final. Nas cidades onde residem, Caracas, 
Toronto, Newark, Bruxelas, Paris ficaram as ruas 
tingidas de rubro e verde, vendo-se miûdos de 15 ou 

16 anos nascidos em França, gritarem histéricos por 
Portugal nos Campos Ellseos. Foi algo ûnico que ainda 

faz arrepios pelo corpo todo. 
O sentimento de Portugal mudou completamente 

nos ûltimos dez anos e a euforia do Euro/2004 foi s6 o 
culminar de uma série de eventos que acordaram o 
patriotisme dos émigrantes, desde a atribuiçào do 
Prémio Nobel a José Saramago, passando pela Expo 
98 de Lisboa 

Antes os luso-descendentes em França evitavam 
deixar-se identificar como portugueses e recusavam 
visitar o pais, mas hoje corn camisolas da selecçào, 
agitam bandeiras e gritam a pleno pulmâo que o seu 
maior desejo era estar em Portugal. 

A mudança deve-se a uma descoberta comum entre 
os portugueses de Portugal e os descendentes nas 
comunidades. O que eles antes conheciam de Portugal 
era a aldeia dos pais, o rancho folclôrico e as 
dificuldades economicas. Mas hoje os jovens sâo os 
que mostram aos pais “o outro Portugal” de que 
realmente se orgulham. 

O Euro/04 levantou uma onda de nacionalismo e 
foi como um arejamento da nossa identidade lusa que 
estava um pouco adormecida. 

Mundo Português Online 

Mais do mesmo, nâo! 
A remodelaçâo govemamental, causada pela fuga 

para Bruxelas de Durâo Barroso e a estrondosa derrota 
nas eleiçôes para o Parlamento Europeu, s6 foi possivel 
pela récusa do Présidente da Repûblica em convocar 
eleiçôes antecipadas para a clarificaçào da situaçào 
politica. 

Tal como o Présidente da Repûblica exigiu e o ac- 
tual 1.° Ministro afirmou, o Governo PSD/PP ira 
continuar o essencial das politicas do anterior, fora da 
mudança de pessoas e de estilo. 

No que respeita às Comunidades Portuguesas, o 
Governo PSD/PP tem tido uma politica contraria aos 
interesses dos portugueses que trabalham e vivem no 
estrangeiro, tendo os dois ûltimos anos sido de forte 
contestaçào à sua politica. 

A substituiçào de Teresa Gouveia por Antonio 
Monteiro (um diplomata), assim como a mudança na 
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas de 
José Cesârio que passou a Secretario de Estado da 
Administraçâo Local por Carlos Gonçalves, significa 
apenas outras caras para executar a mesma politica. 

Nâo se vislumbra qualquer sinal significativo de 
mudança nas orientaçôes politicas que venham a ser 
seguidas. Carlos Gonçalves, como deputado do PSD 
mostrou-se sempre solidârio corn as politicas para as 
Comunidades Portuguesas do Governo PSD/CDS-PP, 
como no encerramento de consulados, no pouco 
respeito pelos direitos dos funcionârios consulares e a 
reduçào de pessoal nos postos; a reduçào de cursos e 

SEAKI9WAY 
PLUMBING & HEATING 

CANALIZADOR PORTUGUÊS 

• RESIOENCIAL • COMERCIAL • INDUSTRIAL 

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

Certified tester of 

Backfiow Preventers 

WIRSBO™ 
IN-FLOOR HEATING 

CONTACTE: FERNANDO 
OU AIDA FERREIRA 

Cel: 495-3967 
Fax: 686-3956 

de professores de português no estrangeiro e a ausência 
de diâlogo corn as estruturas sindicais dos professores; 
o estrangulamento do Conselho das Comunidades 
Portuguesas, sem prestar atençào às recomendaçôes 
aprovadas por este ôrgâo eleito pelos émigrantes... 

As comunidades Portuguesas mais do que 
governantes mais ou menos simpâticos, precisam uma 
politica que tenha em conta os problemas reais da nossa 
diaspora numa perspectiva de defesa dos interesses 
nacionais. 

Organizaçâo na Emigraçâo do PCP 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 
 —   DOMINGOS: 

09H45 - Culto de Louvor 
- English Sunday School 

' T ,:^jr 11H15- English Worship Service 
• 19H00 - Estudo BIblico 

OUARTAS FEIRAS 
19H00 - Culto de Oraçâo 
TELEFONE DA PAZ: 

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

^ TObds^ÂO BEM-<TKib6sr 
ouvir, e o ouvir 

é pela palavra de Cristo 

OPINIÂO 

É ENGRAÇADO?... Pr. Joâo Batista 

Nâo é engraçado como $10 
dolares parece ser tanto dinheiro 
quando o levamos à igreja e tào 
pouco numa boutique de roupa 
elegante? 

Nâo é engraçado como uma 
hora no serviço de Deus é tào longa, 
mas tào curta quando assistimos a 
um jogo de futebol? 

Nâo é engraçado como nâo 
achamos as palavras quando 
oramos, mas elas estâo sempre na ponta da lingua para 
conversarmos corn um amigo? 

Nâo é engraçado acharmos cansativo 1er um 
capitule da Biblia mas é fâcil 1er 100 paginas do ûltimo 
romance de sucesso? 

Nâo é engraçado querermos sempre as cadeiras da 
frente no teatro, mas preferimos sentar-nos no fundo 
da igreja? 

Nâo é engraçado precisarmos duas semanas para 
agendar um compromisse na igreja, mas para outres 
programas estâmes sempre disponiveis? 

Nâo é engraçado termes dificuldade de aprender a 
evangelizar; e ser tào fâcil contar o ûltimo boato? 

Nâo é engraçado como acreditamos nos jomais, 
mas questionamos a Biblia? 

Nâo é engraçado que todo mundo quer ser salvo 
desde que nâo tenha que acreditar ou fazer nada? 

Nâo é engraçado como mandâmes por e-mail 
milhares de piadas, mas mensagens sobre o Senhor 
Jesus nâo as reenviamos para ninguém? 

Esta pensando? - E engraçado que quando você 
for repassar esta mensagem, vai excluir um monte de 
gente que você acha que nâo acredita em nada? 
- Nâo é engraçado? Nâo. E triste! 

E espero que ao 1er isso você pare para pensar e 
reflita no que achamos das coisas de Deus... 

London, Ontârio 

Greco e Luso-Canadianos na 
Final do Euro/2004 

O Congresso Nacional 
Luso-Canadiano félicita a 
comunidade greco-canadiana 
apôs a ârdua vitôria da 
Selecçào da Grécia contra a 
de Portugal na final do 
campeonato de futebol Euro/ 
2004. 

Os greco-canadianos 
devem estar orgulhosos da 
sua équipa nacional que 
conquistou, contra todas as 
expectativas, o titulo de 
“Campeôes da Europa” num 
encontro que sera lembrado 
pela excelência atlética ali vivida, assim como pelo 
desportivismo e a sua vontade de ganhar. 

Segundo disse o présidente do Congresso, Peter 
Ferreira, embora tenha sido um desapontamento para 
os portugueses, as comunidades lusas em todo o mundo 
estâo orgulhosas, nâo so com a sua selecçào que pela 
primeira vez atingiu a grande final, mas, mais 
importante ainda, pelo sucesso universalmente 
reconhecido na organizaçâo do evento. 

Os organizadores foram muito aplaudidos pelo 
incomparâvel labor desempenhado na preparaçâo de 
31 jogos num periodo de très semanas e por terem sido 
anfitriôes de milhares de fas do mundo inteiro. De igual 
modo, o pais deu ao ao mundo uma boa prova do que 
significa ser um anfitriâo generoso e cortês. 

Tal espirito viu-se reflectido no Canada na tarde 
de Domingo corn a celebraçâo dos Luso-Canadianos 
nas ruas, orgulhosamente mostrando as bandeiras 
verdes e vermelhas, ao mesmo tempo que enalteciam o 
sucesso da selecçào nacional portuguesa. 

O executivo do Congresso, assim como os sens 
Directores, Delegados e funcionârios, felicitam todas 
as comunidades do Canadâ cujos paises de origem 
participaram no Euro/2004 corn espirito desportivo, 
lembrando como as nossas semelhanças ultrapassam 
as diferenças e quâo afortunados somos ao viver numa 
sociedade tâo diversa e vibrante. 

Congresso Nacional Luso-Canadiano 

Ana Paula Almeida, 
Coordenadora de Projectos 
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CROWICAS PA CALiFORNIA FERREIRA MORENO 

Chinese Phantom on the Island of Corvo (Axores) 
Gavin Menzies, a retired Royal Navy officer, in 

his recently published book entitled “1421, The Year 
China Discovered America”, states that the Chinese 
also discovered the Azores several years before the 
Portuguese reached these islands. 

Menzies, who apparently never went ashore on any 
of the Azores islands, rests his absurd claim on a piece 
of information he found while reading the 1638 Madrid 
edition of “Epitome de las Historias Portuguesas”. 
Manuel Faria e Sousa (1590-1649), its author, wrote 
about a statue of a rider, carved on the summit of a 
mountain on Corvo island, but the inscriptions at the 
bottom we could not understand. 

That’s all Menzies needed to brazenly declare that 
“ The Corvo horseman was indeed a Chinese statue, 
perhaps even of the Emperor 
Horseback Zhu Di”. Surpris- 
ingly, he adds, “corroborative 
evidence that the Chinese may 
have inhabited the Azores 
comes from Christopher Co- 
lumbus, who reported a local 
story of non-European bodies 
washed onto the beach at 
Flores, some twenty miles 
south of Corvo”. 

With all due respect, 1 am 
convinced he went overboard 
in his far-fetched conclusions. 
Neither Columbus nor Sousa 
ever sailed the seas between 
Flores and Corvo. The refer- 
ence to the legendary eques- 
trian statue is an impudent pla- 
giarism from a story written by 
Damiao de Gois (1502-74), 
who never saw the Azores, 
even from a distance. Corvo is 
the smallest of all the nine 
Azorean islands, with an area 
of seven square miles, and a 
population of 400 people con- 
centrated into one little village. 

Caspar Frutuoso (1522- 
91) and Padre Antonio Cordeiro (1641-1722), both 
Azorean natives and the islands’ earliest historians, 
classified the story of the statue as antigualha mui 
notâvel, (a very notable legend). Diogo das Chagas 
(1575-1667), another native historian, whose brother 
did parish work in Corvo, made no reference whatso- 
ever to the statue or to Chinese bodies washed ashore 
onto the beach at Flores. 

A pair of distinguished English brothers, Joseph 
and Henry Bullar, wrote a meticulous book about their 
stay in the Azores, (Dec. 1838 to May 1839). In their 
4escription of Corvo, there is no mention of the leg- 
endary statue. Raul Brandao (1867-1930), the author 
of “As llhas Desconhecidas”, devotes a whole chapter 
to his stay on Corvo, (June 17 to 30, 1924), without 
even a whisper about the statue. 

The possibility of a statue been left on Corvo by 
the Phoenicians or Carthaginians, was considered a 

fable by Manuel Monteiro Velho 
Arruda reputable Azorean histo- 
rian. Consequently, 1 encourage 
Gavin Menzies to read the Collec- 
tion of Documents Pertaining to 
the Discovery & Settlement of the 
Azores, in which Velho Arruda 
wrote that as far back as 1317 (a 
century before the Chinese), “even 
though at the time there were no official plans for dis- 
coveries, the Portuguese may or may not have ventured 
to sail across the Atlantic”. 

The truth remains: Until the Portuguese reached 
the Azores, the islands were deserted, with no signs of 
previous human presence. On his historic account, the 

late Jacinto Monteiro (1923- 
2003) also provided valuable 
documentation. As additional 
sources of information, 1 rec- 
ommend “Arquivo dos 
Açores” (Archives), particu- 
larly the second(1880)and the 
third (1881) volumes, where 
the phantom statue is debated. 

More recent studies to dis- 
pel Menzies’ claims can be 
found in the 1967 and 1987 
editions of “A llha do Corvo” 
by Carlos Alberto Medeiros, 
as well as in the third volume 
of “Historia das Quatro llhas” 
by Silveira Macedo, and in 
“Noticia do Arquipélago dos 
Açores” by Garcia Ramos, 
wherein it is stated that the 
statue of Corvo “is nothing 
more than an optical illusion 
and a caprice of volcanic 
rocks”. 

In his “Relatorio” about 
Corvo, Fr. José Antonio 
Camôes (1777-1827), a native 
of Flores, denies emphatically 
both the existence of the 

equestrian statue and the ability of anyone ever climb- 
ing to such an inaccessible spot. The renowned scien- 
tist José Agostinho (1888-1978), after his archaeologi- 
cal research on Corvo island (1945), clearly pointed 
out that the alleged statue is simply a piece of rock 
which, from a distance, accidently resembles a rider. 

Furthermore, and contrary to what Menzies at- 
tempts to convey in the appendix of his book, there are 
neither records nor traditions of underground ruins from 
Chinese structures. Fr. Lourenço Jorge (1882-1918), a 
native of Corvo who left a manuscript recently pub- 
lished in book form, makes no mention of Chinese ru- 
ins. In closing, Francisco Xavier, who was the pastor 
of Corvo island from September 2002 to September 
2003, and is presently stationed at Five Wounds Church 
in San Jose, CA., assured me that he never heard of, 
much less sighted, the phantom statue. 

Oakland, California 

The site, to the West of Corvo, called Ponta do 
Marco, is a landmark between Europe and North 

America 

SABtA QUE», 
- No ano 1997, em Cuba foi declarado feriado o Dia 

de Natal, em consideraçâo à visita que o Santo Padre 
viria fazer à ilha que mantém um regime comunista, 
um gesto simpâtico de Fidel Castro, El Comandante 
que anunciou ele prôprio ao povo este privilégie, 
embora temporârio? 

- O Brasil é considerado a primeira potência mundial 
do futebol e tem o maior campeonato da liga corn 24 
clubes a disputâ-lo em 46 jornadas? 

- A banana Made in Algarve continua a satisfazer o 
mercado europeu? 

- Segundo numéros fornecidos pelo Pentagone, EUA 
têm 700 bases militares no exterior com um total de 
250 mil soldados, e mais de 6000 bases no territorio 
nacional com pessoal efectivo acima de um milhao 
de militares, podendo dizer-se que estâo armados até 
aos dentesl 

- No sistema actual dos FP, hoje é possivel tomar o 
pequeno almoço em Braga ejantar seis horas depois 
em Faro (Algarve) saindo do Alfa Pendular do Norte 
na Gare do Oriente para la mesmo apanhar o Alfa 
Pendular do Sul com destine ao Algarve? 

- Todo o mundo, português ou ingles, sabe que quem 
levou o uso do cha a ser saboreado na corte real da 
Inglaterra foi a filha do rei de Portugal, Joao IV, 
Catarina de Bragança (1638-1706). Fla casou com o 
rei da Inglaterra, Carlos II, e introduziu o rito socia 
do cha na corte inglesa? 

- Em 1850 havia em Portugal 510 con ventes (380 de 
frades, 130 de freiras), tudo a viver à custa do povo 
com o dizimo page à Igreja e a oferta das primicias 
do campo, ficando multas vezes o agricultor a viver 
na miséria? 

- No século XVII havia em Portugal 25.000 frades e 
freiras, e mais de 30.000 clérigos, ou seja, um padre 
por cada 36 pessoas? 

Vancouver, B.C. 

DA DA9C2 (NEW & USED) 
9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHOLESALE/RETAIL 
• RESTAURANTS • BAKERIES 

DONUT SHOPS 
BUTCHER SHOPS 
VARIETY STORES 
CLUBS 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 
INSTITUTIONS 

• HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 
• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 
• TABLES & CHAIRS 

“OPEN TO THE PUBUC" 
- VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

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

www.viso-viseu.com 
CONTENTORES PORTA-A-PORTA PARA PORTUGAL n...Confié 

0 mais compieto servigo para o envio do seu nos nossos 
contentor e carga solta. ( tSTcuidada 

.époucol. Grande Especial 
Contentores 

para o 
Brasil e 

Carga solta 

VISEU 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 ELEOTRIC 

- TUDO COM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOCK EM PEÇAS 

• F0GÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 

• FRIGORIFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RÂDI0S E TELEVISÔES 

• F0GÔES A LENHA E A GÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂ0 EM 

ELECTR0D0MÉS: PEQUENOS 

• FERRAMENTASELÉI'RICAS 

• PORTAS DE GARAGE 

• TANGUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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ECOS PA SOCIEPADE 

IMPÉRIO DE HARROW 
Agradecimento 

(Photo - ANSELMO CARVALHO) 

Os Mordomos Antonio e Maria da Silva, résidantes 
em Kingsville, agradecem a todos quantos corn o 
seu apoio estiveram ao seu lado para ajudar nas 
Pestas do Divino/2004, tomando possivel o seu 
grande sucesso. Ao mesmo tempo desejam 
apresentar os Mordomos de 2005: Manuel Gaio, 
natural de Viseu, e sua mulher, Manuela, natural 
de Sâo Miguel, aos quais desejam o maior sucesso 
no desempenho do seu cargo. 

Um Toque de Tradiçâo 

Em Harrow para dar uma 
cor tipica às festas do E. 
Santo, com a aguilhada 
na mào, o Sr. Pavâo 
desfilou no Cortejo corn 
o tradicional Carro de 
Bois levando como carga 
o tradicional simbolo da 
Pomba e a Coroa. Foi um 
toque de classe que 
chamou a atençào de 
muitos conterrâneos que 
praticaram a lavoura em 
Portugal. 

Tony & Adelaide 
Quem nâo se lembra do 
Sr. Antonio Amaral, 
mecânico da Policia em 
London, que desem- 
penhou tâo bem a sua 
profissào, mantendo 
aqueles carros sempre 
em bom estado? Ele 
agbra desfruta da sua 
reforma corn a mulher e 
a nossa câmara 
surpeendeu-os nas 
Festas da Coroa de Sâo Pedro. 

(Photo - ANSELMO CARVALHO) 

Entrada Triunfal 
A Direcçâo da 
Filarmônica de 
Santa Cecilia 
chegando ao 
largo do Clube 
Português, corn 
as bandeiras de 
Portugal, 
Canada e 
Autonomia 
Açoriana a 
abrir o desfile. O Pe. Vitor Menezes decidiu marcar o 
passo corn eles. Parabéns e muitos anos de melodias 
musicais! 

Beldades no Cortejo 

No Cortejo da Coroa de Sâo Pedro desfilaram levando 
a Coroa lindas crianças e jovens da comunidade que 
sabem dar o valor que esta Festa teve, tem e terâ entre 
todos nos, enquanto houver açorianos dispostos a 
enfrentar os ârduos trabalhos desta celebraçâo anual. 

O Amigo Manuel 
Antigo empregado da Ontario 
Hydro, Manuel Amorim de Melo 
é hoje uma presença amiga nos 
saraus do Bar desportivo do Clube 
Português e um grande entusiasta 
da Coroa de Sâo Joâo à quai cada 

Na tarde da vitoria da 
Selecçâo Portuguesa 
sobre a da Holanda, os 
gritos de alegria da 
juventude luso-canadiana 
ali reunida chegaram até 
aos pmcaros do Olimpo 
do Futebol Europeu! 

ano dâ a sua ajuda. 

Força Portugal! 

î)asilm Mornes J ne. 
Custom Guilder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

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

WECBOLOGIA 
Maria da Conceiçâo de Lima 

Nascida na Saïga (Sâo 
Miguel, Açores), faleceu 
repentinamente na mesma 
freguesia onde se encontrava em 
férias, no dia 15 de Julho do 
corrente corn 69 anos de idade. 
Emigrante em London hâ muitos 
anos, era casada corn Tiago de 
Lima e mâe de Liberta (Victor 
Medeiros) e Louis (Gabie), avô de 

Braedan, Chloe e Christian, irma de José (Lurdes), 
Jorgelina (Manuel da Costa), Jaime (Maria), e dos 
falecidos Guilherme e Margarida da Costa, e cunhada 
de Cremilde Tavares e Artur Da Costa, Nicolina 
(Humberto Benfeito), Maria José (José Câmara), 
Esmeralda (Manuel Branco), José (Irene), Jack 
(Maria), Manuel (Esther) e Tony (Bemadete). Ap6s 
a transladaçâo para o Canada, o acto fûnebre foi 
conduzido pela firma O’Neil Funeral Home de 
London com Missa de corpo présente na Parôquia 
da Santa Cruz, indo enterrar no St. Peter’s Cemetery. 
A fanïïlia enlutada pela dor por este meio agradece a 
todos quantos estiveram corn eles neste hora de tanta 
tristeza ou lhes apresentaram sentidas condolências. 
Descanse em Paz! 

Antonio Searafim 
Nascido na Fazenda das Lajes 

(Flores, Açores) faleceu no 
Hospital HSC de London no dia 
17 de Julho corn 79 anos de idade. 
Era casado corn D. Maria Clara e 
pai de Maria (Fernando Amaral) 
e Darlene (Amflcar Santos), sendo 
avô de Linda, Christina, Robert, 
Michael e Steven, e irmâo de Emilia e Jacob (Maria 
Irene), e dos falecidos Fernando, José e Maria do 
Céu. Em capela ardente o seu corpo esteve exposto 
ao publico na firma O’Neil Funeral Home, 
celebrando-se as exéquias funèbres na Igreja da Santa 
Cruz, indo enterrar ao St. Peter’s Cemetery. Nâo o 
podendo fazer pessoalmente a cada um, a farm'lia do 
finado agradece todas as atençôes e cortesia de 
familiares e amigos que nesta triste data estiveram 
ao seu lado ou lhes apresentaram sentidos pesâmes. 
Descanse em Paz. 

Francisco Almeida 
Natural da ilha Terceira, 

faleceu no dia 18 de Julho no 
Victoria Hospital de London 
corn 57 anos de idade. Era 
casado corn D. Maria José (nee 
Branco), sendo pais de Kenny e 
Frank, e avos de Brandon. As 
exéquias foram conduzidas pela 
firma O’Neil Funeral Home com 

missa de corpo presente na Igreja da Santa Cruz 
celebrada pelo Pe. Vi'tor Menezes, indo enterrar ao 
St. Peter’s Cemetery. A familia do finado, assim 
como a familia Branco/Pereira de London agradecem 
a todos quantos os acompanharam neste hora de tanta 
saudade. Descanse em Paz! 

CONTACTE UM DOS 

NOSSOS AGENTES 

E CONSELHEIROS 

QUE LHE PODERÂO 

AJUDAR NA 

SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 
HORAS DE VISITA ESCRITÔRIO ABERTO 
das 8:00 am às 8:00 p.m. 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 facilidades de pagamento sem juros visite: 

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

Tel. (519) 45H9120 
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Carta do Manel da Chica pro Frede, seu Compadre 
Meu prezadisseme Frede: 

Agente estemes cuma boa dose de sorte porque, ia 
abrinde a porta da minha casa pra ir apanhare a carreira 
pra Povoaçâo, odespois de chegare da ilha da Tercêira, 
e nam vêis ca tua carta no jornale la vinha chegando na 
mala do carteiro. Peguêi no jornale e na viaje logo os 
meus olhes cairam no teu retrate e botei-me a lere o 
que dezias. Toma cudado com as tuas banhas porque 
Ja nam tens idade de contenuara a 
comere e a bebere pra inchar a 
pança. 

As nossas espranças no 
futebole foram à vela cos corisques 
dos gregos que devargarinho e sem 
terem nenhum jogo, la foram inté 
à finale e, papa la essa, infiaram a 
bola na nossa baliza. Pena pois 
nossos rapazes e o treinadore 
Felipao mereciam ter fecado com 
a Taça. Pois alevâ! Agente â de 
ganhare daqui a dous anos. Tempe 
nâo nos farta pra la chegarmes. 

Imbora soubesse que voicês tinham agora um 
goveme novo, fequei menente corn as notiças de que o 
Primeiro dai, dando o dite por nâo dite, ta fazendo tude 
ao contrâro do que permeteu. É impossivele. Tais gajos 
deviam ser demetidos pra irem assentar o trazeiro na 
cadêira dos rés, a vere séra bom. Rua corn eles ai e 
aqui também quiste vai uma autêteca roubalhêra. 

Hâ poucas semanas tive nas festas da Terceira. É 
pâ! Podes ir pronde quezéres nos Açores mas como as 
festas da Terceira nâo â im banda ninuma. Aquilo é 
gastos de denheirama por todos os lades. As folias 
durem até às tantas da madrugada e inté vinherem 

Vila da Povoaçâo Julho de 2004 

muitos émigrantes dai. 
E teve uma senhara que cacho quéra menistra em 

Toronto, s6 que minsqueci do corisco do nome delà. 
Mas vi-la sempre a andare no carro ofeciale da Cambra. 
Sé assim, nâo â duvedas quela é senhora importante aï 
prâs tuas bandas. Mas, Segundino, o nosso prime, qué 
um velho sabidâo e socialista do contra na Terceira, 

disse-me cagente nâo deve olhare 
prâs coisas plo rotulo. Pra andare 
nos carros ofeciais do Goveme nam 
é precise sere importante porque 
qualquere biche careta tem assento 
nos transportes do des-govemo. 

O nosso Sâo Miguel vâi de vente 
im pôpa. Cada veiz ternes mais obras 
e eu nam sei pra onde iste vai parar. 
Daqui a dias vai sere um tal de falir. 
Inté dizem que o govemo Jâ nam 
salevanta corn dfvedes de criar biche 
e que ta falide. E isso sem se falare 
nas do futebol. Mas como iste é tudo 

padrinhes e afelhados e todos têm curpas no cartôro, 
isse vai mas é parar nalgum poço sem funde. Sô estou 
â espera co nosso Vitore Cruz tome conta do govemo a 
vere sê-le alimpa o chisqueiro onde s’oboletaram as 
grandes sapiensas dos Açores. Até la é ir gramando e 
vivo velho. 

O cascalho câ vem vindo no fim do mês e enquanto 
â vida â esprança, nim que seja um soco na pança coma 
gente dezia quando eras-mos noves. 

Me despeço corn os votes de sempre pra ti e pra 
comadre Honorina. 

Teu compadre Manel 

TV e computadores SAÙPE 
amea^am a saùde das crianfas 

Um estudo realizado por pediatras do Institute 
australiano de médicos (RACP), indica que o conteûdo 
dos media electronicos pode ser perigoso e que muitas 
vezes nâo é controlado pelos pais. 

Além disso, acrescenta o trabalho, a influência da 
televisâo e dos computadores sobre as crianças 
contribui para o aumento alarmante da obesidade e o 
aparecimento de outros problemas de saùde ao longo 
da vida. Segundo o documente, 14 por cento das 
crianças de Auckland, capital da Nova Zelândia, sâo 
consideradas obesas. Um fenomeno exacerbado na 
Australia, onde um terço dos anûncios televisivos 
durante os programas infantis apelam ao consumo de 
comida ou de bebidas açucaradas. 

Na Nova Zelândia, 51 por cento das crianças vêem 
televisâo ou videos mais de quatro horas por fim-de- 
semana e 64 por cento mais de dez horas por semana. 

Apos o final do ano escolar, as crianças passam 
ainda mais tempo em frente aos media electronicos, 
sublinha o estudo. 

Analgésico Superior à Morfina 
Cientistas brasileiros criaram um analgésico 600 

vezes mais forte que a morfina, anunciou o jornal Folha 
de Sâo Paulo. O processo consistiu em isolar o veneno 
de uma cobra cascavel e, apôs cinco anos de 
investigaçâo, foi criado um dos analgésicos mais fortes 
e poderosos hoje conhecidos. 

Os primeiros testes corn humanos devem ficar para 
o ano 2005, disse Otâvio Azavedo Mercadante, director 
do Institute Butantam e um dos cientistas do projecto. 
Mas até se tornar num medicamento hâ um longo 
caminho a ser percorrido. Nâo se trata aqui duma 
investigaçâo que resuite imediatamente num 
comprimido, disponivel em qualquer farmâcia. 

MATERIA DE OPINIAO - Fernando Cruz Gomes 
Quern destruiu... que reconstrua! Portugal (do Canada) ganhou a maioridade 
Fernando Cruz Gomes 

Bush, o inefâvel présidente 
dos EUA, continua a navegar em 
âguas de mil enganos, o principal 
dos quais é pensar que pode 
instalar no Iraque e nâo sô, uma 
democracia tipo ocidental. 
Enganou-se, como se enganou 
quando disse que havia armas de 
destruiçâo maciça e haver provas 
das ligaçôes de Saddam Hussein 
à Al-Qaeda. Sâo enganos a mais 
para um présidente que é quase 
dono e senhor de um Ocidente 

velho. Ninguém ficarâ admirado se ele cair nas eleiçôes 
que se avizinham, porque o povo nunca se engana. 

E mesmo que muitos teimem em considerar que 
este roi de enganos sâo mentiras, vale a pena dar de 
barato ao senhor da Casa Branca a dûvida. É évidente 
que um pals como os EUA nâo se deixaria cair em 
coisas assim. E os serviços secretes - que agora sâo 
acusados de nâo terem convenientemente informado 
os decisores - nâo podem ser culpados. Ou melhor, 
podem, jâ que em muitos casos, sâo pagos para isso 
mesmo. Para terem as costas largas e assumir as culpas 
de todos os imbroglios que vâo sendo assacados ao 
présidente. 

No fundo, importa saber até que ponte o mundo 
ocidental e livre estâ disposto a esconder a cabeça. A 
fazer de contas que nâo sabe nem viu. Que estava 
distraido quando estas coisas aconteceram. Sâo muitas 
as implicaçôes dos gestes que se vierem a tomar. E 
naquela parte do mundo como em muitos outros pontes, 
escreve-se AGORA a Histôria de um Universo que 
todos queremos melhor. 

No Iraque houve quem fizesse cair um tirano e 
quem, de botas cardadas e tudo, entrasse por ali dentro, 
à revelia de tudo o que era lei. Nâo pode, agora, deixar 
um povo mârtir - primeiro às mâos do seu algoz Hussein 
e, depois, a mando das bombas e ogivas - à mercê de 
tudo o que estâ para vir. Se lhe deitou a casa abaixo ou 
destruiu o telhado, é précise refazer e reconstruir. Nâo 
o pode deixar à mercê das intempéries que se abatem 
por sobre o territôrio. 

No entante, ao virar da esquina, hâ jâ noticias de 
que os soldados do Tio Sam estâo prestes a fazer as 
malas e rumar ao seu pals. Hâ indicaçôes de que a ONU 
vai ser incentivada na reconstruçâo do Iraque. Corn 
muitos palses a baterem palmas de contentes e muitos 
outros a dizerem que... quem destruiu tem obrigaçâo 
de reconstruir. 

Pedro da Silva nâo estâ câ, mas se estivesse era 
capaz de levar a noticia aos quatro cantos do Canadâ e 
a outras paragens. Nâo estâ. Jâ se foi hâ muitos anos e, 
nos anais do Canadâ gigante, é considerado o primeiro 
carteiro do pals. E a noticia era, de facto, digna de 
mençâo. 

Foram precisos quase 5 séculos, mas a vitôria é de 
Portugal e dos portugueses. E se os cinco séculos 
parecem muito, é anotar os barcos e mais barcos que 
para al vieram, quer em demanda do fiel amigo, quer a 
bordejar a costa, em demanda de mais terras e paraziar 
novos mundos ao mundo. A vitôria é mesmo de Portu- 
gal e dos portugueses, mesmo que sô hâ 50 anos se 
começassem a contar os nossos émigrantes que foram 
chegando. 

A vitôria é de Portugal e dos portugueses quando 
Mârio Silva, que veio de S. Miguel, Açores, foi eleito 
para o Parlamento do Canadâ, o primeiro dos nossos 
que se alcandorou a tamanha dignidade. Jâ tinhamos 
cientistas e arquitectos, empresârios e professores 
universitârios, advogados e médicos, e deputados 
provinciais e membros do Govemo duma Provincia. 
Mas, ao nivel federal, foi agora o Mârio Silva que nos 
deu a todos essa mesma honra. 

Agora que jâ nâo estâ por câ Pedro Le Portugais 
para espalhar a noticia! Séria intéressante dizer aos 
outros, espalhados por todo o pals, que Mârio Silva é 
dinâmico e activo, que sabe estudar os problemas e 

Mârio Silva, 
deputado federal 

dedilhar as soluçôes. É 
estudioso e tem como hâbito 
avançar sempre. O que agora 
conseguiu jâ tinha sido 
preparado nas suas andanças de 
vereador municipal. 

Honra lhe seja feita porque 
Portugal (do Canadâ) ganhou a 
maioridade. Nâo é mais criança. 
A golpes de coragem subiu a 
corda do sucesso. Mesmo corn 
sangue, suor e lâgrimas. E 
embora Mârio Silva esteja sôzinho no Parlamento 
canadiano, o seu exempte de tenacidade e denodo nâo 
deixarâ de entrar na mente de muitos jovens, e vai ter 
parceiros. 

Ele é um dos nossos que subiu a pulso a escada 
Ingreme do sucesso, tratando por tu a perseverança e a 
determinaçâo. Entendeu tante os nadas como os grandes 
dramas da sua comunidade, e ganhou. 

Portugal (do Canadâ) ganhou a maioridade, e Mârio 
Silva teve a parte de leâo no trabalho e jâ nâo foi 
amador. A ele e aos candidates da Dovercourt, Rui 
Pires e Theresa Rodrigues, que combateram o bom 
combate e souberam mostrar os ângulos da polltica 
federal a quem, de resto, ainda nâo tinhamos sido 
apresentados. Fernando Cruz Gomes 

DA PONTE S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

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

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Fully Licenced * 

L.C.B.O. 

Bringing you back to the ocean. 
Specializing in 

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 

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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Império do Espirito Santo - Windsor 
Os Mordomos de 2005: 
Joaquim & Maria Bârtolo 

Em 1961 os dois 
migraram para França onde se 
conheceram e deixaram 
grande numéro de amigos. 
Ainda jovens, fizeram parte 
de um grupo de futebol, de 
convivios comunitârios e 
entreajudas para quem 
necessitava de regularizar a 
sua situaçâo perante o 
Govemo francês. Havia entào 
em França muitos jovens sem 
autorizaçâo de viver ou 
trabalhar no pals. Esta 
organizaçâo veio mais tarde a 
ser a “Associaçào os 
Lusitanos” de St. Maur des 
Fossés. 

Cinco anos mais tarde, trocaram a França pelo 
Canada onde contralram matrimônio e criaram a sua 
famllia. Em Windsor exerceram varias funçôes no Jâ 
extinto Centro Social Português de Windsor e hoje, duma 
maneira ou de outra, acompanham sempre que podem 
as actividades da comunidade portuguesa. Hâ umas 
semanas tiveram a grande alegria de serem escolhidos 
para a Mordomia das Festividades em honra do Espirito 
Santo. 

O casai aproveita o ensejo para agradecer a todos 
os portugueses das comunidades de Harrow, Kingsville, 
Leamington, Wheatley, Chatham e dum modo muito 
especial a de Windsor pelo apoio moral e as ofertas de 
ajuda para o engrandecimento destas festas, assim como 
a sua gratidao ao Espirito Santo para que derrame a sua 
protecçào sobre todos nos. 

A Festa do Império de Windsor esta agendada para 
os dias 21 e 22 de Maio de 2005. A Mordomia desde Ja 
agradece a participaçào e presença de todos vos neste 
evento. 

Obrigado, Daniel, grande amigo, por oferecer-nos 
este espaço no jornal Portugal Notlcias. 

Os Mordomos de 2005 

VAMCOUVER 

Piquenique da PCSF 
A fundaçâo de idosos, 

Portuguese-Canadian Seniors 
Foundation de Vancouver 
promoveu um Piquenique que 
teve lugar no Belcarra Park desta 
cidade. Assistiram ao evento 54 
socios que foram la transpor- 
tados num autocarro de aluguer. 

^ Foi um dia bem passado com 
sardinhas, bifanas e filhos. O 
pessoal divertiu-se com os jogos 
proprios para entreter o publico neste tipo de 
celebraçôes e nâo faltou também a mûsica portuguesa 
que nestes eventos sempre marca presença. 

A foto destaca um momento em que os homens 
mostraram na trente das suas esposas e familiares a 
força hercûlea que ainda têm nos mûsculos. As coisas 
estiveram bastante balançadas entre os dois grupos de 
“varôes assinalados”. 

Regina T. Calado, Vancouver - BC 

Meeting for Action/Reunir para Agir 
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 

AGRADECIMENTO 
Os Mordomos do 

Império de Windsor no 
ano de 2004, Luis e 
Aida da Ponte, fmdas as 
celebraçôes anuais em 
honra do Espirito 
Santo, anunciam à 
comunidade que a Festa 
teve um lucro de 
$6.073,01 dolares. 

Por este meio, 
queremos agradecer a 

todos os participantes que marcaram presença na 
festa, numa altura em que o povo português sentia- 
se mais atraldo pelo écran da TV do que por uma 
celebraçâo festiva como a que levâmes a efeito. 

A organizaçâo da festa foi para nos um desafio 
e o bom desempenho de todas obrigaçôes que 
acompanharam o exerclcio da nossa Mordomia nâo 
séria posslvel sem a inestimâvel ajuda de um grande 
numéro de pessoas que séria por demais fastidioso 
nomear, uma por uma, nesta pequena nota. Como 
ponto muito positive, podemos afirmar que fizemos 
muitos amigos e descobrimos a grande fé e 
generosidade de tantas pessoas da nossa 
comunidade que gostam de manter no nosso meio 
uma tradiçào tâo entranhavelmente ligada à histôria 
do povo português. 

Queremos, pois, agradecer a todos os 
participantes da Festa, aos que ajudaram de uma 
maneira ou de outra, e a todos os que acreditaram 
que uma Festa pequena como a nossa, ainda pode 
ser um Sucesso. 

A Mordomia de 2004 

pdejesus@rosecityford.com 

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

NECROLOGIA 
Jorge Gomes Dias Torres 

Nasceu em Alvôco de 
Vârzeas (Portugal) em 1923 
e faleceu em Vancouver em 
2004. 

A sua famllia vem, 
através deste jornal e por 
desconhecimento de 
moradas, agradecer a todos 
os amigos que os têm 
acompanhado nestes 
momentos de dor e saudade. 
O nosso MUITO OBRIGADO também pelo envio 
de donativos à Heart & Stroke Foundation, em 
vez de flores, segundo a vontade expressa pelo 
seu ente querido. Bem Haja a todos! 

A famllia do finado 

Gintinent Axores Invest 
Este empreendimento estarâ dentro do poder de 
compra do português médio na diâspora? 
Trata-se de um complexo para a classe média/alta e 
entre nos, um bom profissional corn emprego tem 
dinheiro para investir. Tratando-se de um produto 
financeiro, pode-se pedir um empréstimo bancârio e a 
pessoa pode amortizâ-lo corn o rendimento que recebe.. 
Que diria ao leitor que pensar: Isto nâo é para mim, 
esta fora das minhas possibilidades.^ 
Isto é para todos. Se nâo pode investir num duplex (T2), 
investe num Tl. O rendimento esta de acordo corn o 
investimento. Hâ clientes que ficam corn 20 e mais 
apartamentos para especular corn o crescimento futuro 
no valor. Nâo hâ limites para a aquisiçâo. 
Podem-se realizar casamentos, festas, reuniôes, etc. 
no complexo? 
Estâ preparado para tudo, pois o Algarve funciona sete 

Daniel Lapas 

Festas do Espirito 
Santo/2004 
Vencedores do Bazar Draw 
1) Gift Certificate: Joâo Cordeiro 
(Harrow). 
2) Bicicleta: Kevin Misener (Harrow). 
3) Grelhas: Debbie Bornham 
(LaSalle). 
4) Micro-ondas: Elmiro do Canto (Windsor). 
5) Frigideira Eléctrica: Liz Teves (Windsor). 
6) Conjunto de Loiça: Louise Morison (Kingsville). 
7) Cortador de Legumes: A. Marques (Harrow). 
8) Mâquina de Café: Antonio Marques (Harrow). 
9) Torradora: Allysa da Silva (Tecumseh). 
10) Batidora: Lisa Sequeira (Tecumseh). 

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

Tel. (519) 250-9200 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietârios 

A*rrrÀ^Æk 

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

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

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 

Actividades de Agosto e Setembro 
21 de Agosto, às 19H00 - Jantar, Show e Baile corn 
Valber & Vanille e Emily Meio no Teutonia Club. 
Entrada: $45-Adulto, SlO-Criança. 
25 de Setembro - Desfîle de Modelos corn programa a 
anunciar. 

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

Website: 
www. londonstair. corn 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

Premier Marine Insurance 
Managers Group (London) Inc. 

PARA TODA CLASSE 
DE SEGUROS CONTACTE: 

NAT MOREIRA, Présidente 

Talbot Centre 
140 Fullarton Street, Suite 1904 

London, Ontario N6A 5P2 

Telephone: 1-519-850-1610 Facsimile: 1-519-850-1614 
 After Hours Claim Hot-line: 1-888-232-4966 

meses por ano. Experimenta-se uma baixa no Invemo, 
altura em que se dâ férias ao pessoal ou se fazem 
pequenas obras. O complexo conta com um parque de 
estacionamento enorme, e salas para festas socials. 
Restaurante, Piano-Bar, Sala de Congresses, e Clube 
para cerca de 2000 pessoas. A unidade é cotizada pelos 
operadores turlsticos como uma das melhores no seu 
género. 

Prùpçrtk» Conttfit»nt 

C«il: 416-420-7545 

2000 Dundas St. W. Toronto. ON M6R 1W6 
Tel: 416-588-2000 Fax: 416-688-2258 

E-mait:femandomarketing(gyahoo.com 
www.paraisodaalbufeira.pt 

Continent Azores Invest Ltd. / Bento Sào José 
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LEAMINGTOM 

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

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

Leamington Festejou Fatima 
A ûltima festa religiosa do VerSo, dedicada cada 

ano a lembrar as aparariçôes de Maria aos Très 
Pastorinhos de Fatima, veio precedida por um triduo 
de preparaçào. O Pe. Roque, um sacerdote brasileiro 
da Paroquia de Cristo Rei em Mississauga, dirigiu a 
atençâo dos fiéis para os valores da vida cristâ no mundo 
actual e o papel que Maria desempenha na Igreja viva 
destes tempos. A comunidade respondeu corn 
entusiasmo, frequentando em grande numéro os très 
dias na Igreja de Sâo José. 

No Sâbado, dia 10 de Julho mais de 100 pessoas 
participaram na Procissâo das Velas com hinos de 
louvor a Deus que rompiam o silêncio da noite. O acto 
concluiu corn o Sermâo do Adeus, segundo o costume 
que ainda se mantém em Portugal. A Missa Maior no 
Domingo foi celebrada pelo Pe. Manuel Correia, 
encarregado da Pastoral Portuguesa na area, e contou 
corn um grande numéro de fiéis da nossa e das 
comunidades de Wheatley, Harrow e Windsor. Findas 
as cerimônias religiosas, um grupo corn mais de 400 
pessoas reuniu-se na sede do Portuguese Community 
Club para um almoço, seguido de Festa Popular. Reinou 
sempre a harmonia neste convlvio, notando-se este ano 
uma colaboraçâo mais generosa da parte dos 
patrocinadores, a maioria dos quais era canadiana, que 
deram seu contributo para esta festa anual. 

Parabéns à nova Comissào de Festas que mais uma 
vez deu de grande competência na liderança e bom 
desempenho do seu cargo. 

José Carlos Fortuna 
Casado corn Maria do Esplrito Santo e pai de Hélder e 
Marlene, faleceu hâ umas semanas na Vila da Povoaçâo, 
deixando sens entes queridos, familiares e amigos na 
mais profunda saudade. Desde este canto da Diaspora 
queremos também apresentar as nossas sentidas 
condolências à familia enlutada pela dor. Descanse em 
Paz! 

STRATHROY 

CLUBE PORTUGUÊS 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 

A Clinica A.MIA de Strathroy 
Conselhos para Manter umas Costas Saudâveis 
1. Fazer exercicios todos os dias. 
2. Observât uma dieta saudâvel. 
3. Manter sempre uma boa postura do corpo. 
4. Descontrair as costas antes e depois de praticar um 
desporto. 
5. Nâo carregar demais a mochila ou o saco de mào. 
6. Esticar as pernas e as costas cada hora se estiver 
muito tempo sentado na cadeira. 
7. Nâo segurar o telefone entre o queixo e o ombro. 
8. Dormir deitado sobre as costas ou sobre o lado, nunca 
sobre o estômago. 
9. Comprar uma boa cadeira, um bom travesseiro e um 
bom colchào é o melhor investimento. 
10. Fazer inspecçôes regulates à coluna vertebral 

A Chicotada Cervical (Whiplash) 
A dor no pescoço causada por um movimento 

subito da cabeça para a frente, atrâs, ou ainda para os 
lados, chama-se entre nos Chicotada Cervical. 

Tal prejuizo pode acontecer se o seu veiculo for 
abalroado por trâs ou pelo lado, ou tiver uma colisào 
frontal. O movimento repentino e violento do corpo 
pode levât a que os mûsculos e nervos que suportam a 
espinha e a cabeça estiquem de tal modo que venham a 
quebrar. Os discos entre as vértebras da coluna podem 
inchar e quebrar e as vértebras podem ficar deslocadas 
e afectar o movimento do corpo. A medula espinhal e 

Grandioso Sucesso do Sun Parlor Rodeo 
Fotos e Texto por 

Norberto Fortuna 

Jâ na Terceira Ediçâo, os organizadores do Sun 
Parlor Rodeo em Leamington anunciaram no fim do 
dia que tinhan sido angariados fundos suficientes para 
que a unidade hospitalar local pudesse comprar outro 
Desfibrilador, um aparelho que jâ salvou muitas vidas 
no caso de gente que sofre ataques ao coraçâo. 

O evento teve lugar na propriedade do sr. Joào 
Pavâo, conhecido 
empresârio 
português e dono de 
J&R Trucking & 
Excavating, firma 
da construçâo civil 
especializada em 
obras de infraestru- 
tura. 

Findo o Rodeo 
foi anunciado que o 
lucro elevava-se a 
$16.000 dolares, o 
quai, junto com o 
que foi angariado no 
ano passado, vai ser 
suficiente para 
pagar os $29.000 
dolares, o custo do 
Desfibrilador. 

O publico que 
assistiu ao Rodeo 

superou todas as expectativas. Quatro mil pessoas 
vieram admirar a técnica de cowboys e cowgirls 
profissionais vindos de vârios lugares da América para 
pegar bezerros a pleno galope, ou cavalgar amarrados 
apenas corn uma mào sobre o lombo de touros bravos 
e cavalos selvagens. Em toda a provmcia do Ontario é 
esta a ûnica ediçâo profissional do evento que nâo tem 
nada a invejar pela sua grandiosidade às que se levam 
a efeito no Alberta. Quiçâ, por este motivo, vimos neste 
ano a bancada e o numéro de publico crescer até 
proporçôes incriveis. 

Cowboys dos estados americanos de Wyoming e 
Oklahoma e até do longinquo Brasil faziam parte do 
elenco de profissionais que veio a Leamington para 
participât neste Rodeo realizado na area mais ao Sul 
da geografia do Canada. 

PORTUGUÊS É A SUA CULTURA 
Strathroy District Collegiate Institute 

DÂ CURSOS DE LINGUA 
PORTUGUESA AOS SEUS FILHOS 

Para mais informaçôes ligue para o 
Professor Tony de Brum no 245-2680 

Lindas cowgirls com a farda do 
Rodeo e a Maple Leaf 

José Bastiâo, um dos 
portugueses que faziam parte do 
pûblico declarou: Excelente 
espectâculo e o melhor é que os 
fundos angariados ficam na 
nossa comunidade. Ficamos 
todos muito orgulhosos vendo o 
luso-canadiano, Joâo Pavâo, 
envolvido cada ano na 
organizaçâo deste magnifico 
show. 

Entre os espectadores contactados, a Redacçâo 
falou corn o libanês Tony Daherele que faz questâo de 
marcar presença todos os anos no Rodeo e apoia corn 
entusiasmo a arrecadaçâo de fundos em prol do District 
Memorial Hospital de Leamington. Outros 
espectadores portugueses como Zacarias Carreiro, 
Antonio Amaral, José Amaral (Brampton), e Afonso 
Pavâo prezaram a beleza e trabalho das cowgirls, e 

Um aspecto do pûblico a encher a banacada, corn a 
bandeira da Monarquia em primeiro piano 

desfrutaram do ambiente de festa que reinava nas 
bancadas, enaltecendo a harmonia e boa organizaçâo 
corn que decorreu o evento. 

Leamington (Ontario) 

Visita Oficial ao SO do Ontario 
D. Alzira S. Silva vai visitar vârias 
Comunidades da Diâspora 

Segundo informaçôes chegadas a esta Redacçâo 
através do Cônsul Honorârio nomeado para London, 
Rev. Lùcio Couto, D. Alzira Serpa Silva, lider da 
Direcçâo Regional Comunidades nos Açores estarâ em 
digressâo pelo Canada nos dias 14,15 e 16 de Setembro 
proximo para visitar as comunidades de Hamilton, 
Oakville, Leamington, Windsor e, se for confirmado 
mais tarde, também a de Kingston. Esta digressâo tinha 
sido agendada hâ alguns meses atrâs, mas teve que ser 
cancelada por causa da morte da mâe de D. Alzira. 

Auguramos à Directora da DRC-Açores uma boa 
viagem, cientes de que serâ para todos nés um prazer 
ver de novo a sua gentil presença nesta ârea da Diâspora 
portuguesa. 

Norberto Fortuna, Leamington (Ontârio) 

as raizes dos nervos no pescoço também podem esticar 
demais, ficando doridos. Isto pode ser a origem de 
enxaquecas, vertigens, falta de clareza na visâo, dor 
nos ombros, braços e mâos, falta de movimento no 
pescoço e problemas na parte inferior das costas. 

O médico quiroprata vai usar diferentes anâlises e 
tratamentos para descobrir a ârea prejudicada e assim 
poder ajudar a restabelecer as funçôes normais da 
espinha. Se a anâlise for feita num estado inicial, a 
inflamaçâo, sendo atacada a tempo, ficarâ reduzida e o 
tecido afectado pode também acabar no mlnirno. 

Se sofreu um acidente de viatura, visite o Dr. 
Gaetano DiCicco na AIM Clinic de Strathroy. 
Ninguém deve viver corn dores. Se tiver perguntas a 
fazer sobre algum acidente de carro que aconteceu hâ 
pouco ou hâ anos, nâo hésité em contactât a AIM Clinic 
e fazer-nos uma visita. 
Traduçâo do inglês por Antonio Seara sobre um texto fornecido 

pelo Dr. Gaetano DiCicco, B.A., D,C., Strathroy (Ontârio) 

Accident Injury 
Management Clinics 

A Division of 
AIM Health Group 

TEL. (519) 245-1823 

FAX (519) 245-7541 

guyd@aimhealthgroup.com 

Dr. Guy DiCicco, B.A., D.C. 

Clinic Director 

40 Metcalfe Street West 

Strathroy, Ontario 

N7G1M6 

m PKr.SIDK.VC1 A DO (pA KIiNt)^ 

MUNIDADES 
mmx.çÂù KrciOMAi - âçOSIS 

ALZIRA MARIA SERPA SILVA 

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

AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

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 

LONDON 

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

Tel. (519) 453-4330 Fax. (519) 453-3599 
Para Contratos e Banquetes contactem: 
Antbal Machado - Cell. (519) 673-7500 
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SILVA CHARTERS : 'iS 
* Firma Portuguesa Especializada em Excursôes de Autocarro * 

AGENDA de VIAGENS para o ANO 2005 
em autocarro de luxo e corn guia bilingue que fala Inglês e Português 

Dia 1 -10 de Abril <=> FCoridil 
Dias 29 de Abril -18 de Maio <==C> CuMôvttitt 

Dias 21, 22 e 23 de Maio <==> NOVU Ior(JUC 
Dia 11 - 24 de Junho <===> TCYYüttOVU 

Dia 9 - 30 de Julho ACuSCa 
Dia 6 - 23 de Agosto <=> VàflCOUVCY 

Agradecendo o vosso patrocinio, esperamos poder no futuro contar 
convosco para visitât estas formidàveis paisagens e lindos lugares do Canada e EUA 
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