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GEMTE 
Consulado-Geral de Toronto 

A novo Consulesa M” Amélio Paivo 
Foi hâ pouco 

nomeada para o cargo 
mâximo do Consulado- 
Geral de Portugal em 
Toronto, a Dr.® Maria 
Amélia Paiva e deverâ 
assumir a posiçâo em 
Agosto proximo. A gentil 
diplomata é licenciada em 
Historia pela Universidade 
Clâssica de Lisboa. Foi 
professora no ensino 
secundario, entrou na 

carreira diplomatica em 1990. Foi adjunta do gabinete 
do Secretârio de Estado dos Negôcios Estrangeiros e 
da Cooperaçâo, secretâria de embaixada em 1992, fez 
parte da Missâo Permanente junto da ONU, em 1995, 
e passou a primeira-secretâria em 1998; na Secretaria 
de Estado, foi Chefe de Divisào na Direcçâo de Serviços 
da América do Sul e Central, da Direcçâo-Geral das 
Relaçôes Bilaterais em 2002; Présidente da Comissâo 
para a Igualdade e para os Direitos da Mulher, na 
Presidência do Conselho de Ministres, em 2002. 

InàcioMota (Kitchener) 
Foto, cortesia de "Portugal Ilustrado " 

D. Gabriela Madeira 

Directora do Congresso na BC 
A comissâo de Eleiçôes do Congresso Nacional 

Luso-Canadiano, no dia 12 de Maio de 2005 elegeu por 
aclamaçâo D. Gabriela 
Madeira como Directora por 
British Columbia. Ela traz ao 
Congresso muitos anos de 
experiência corn a comuni- 
dade de Vancouver e corn o 
seu meritôrio trabalho em 
ôrgâos de informaçâo locais, 
como a Voz Portuguesa, 
sendo também apresentadora 
e produtora do programa de 
radio Sons Lusitanos. O 
cargo até hâ pouco tinha sido 
ocupado por Manuel 
Azevedo que se demitiu por motives pessoais. 

O Congresso agradece a D. Gabriela Madeira pela 
boa disposiçâo para aceitar a responsabilidade do cargo 
e O seu desejo de trabalhar corn os outres Directores e 
Delegados em todo o Canada na defesa dos intéressés 
da nossa comunidade. 

Antonio Ribeiro, Coordenador 
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Mensagem do Dia de Portugal 
Compatriotas: 

Desde que assumi fimçôes no Canada, celebro o 
Dia de Portugal corn a nossa Comunidade. Gostaria de 
começar por sublinhar que esta Pesta Nacional é 
especialmente dedicada aos Portugueses espalhados 
pelo Mundo. A comunidade do Canadâ, as firmas 
portuguesas, as associaçôes, os Consulados-Gerais na 
sua area de jurisdiçâo e a Embaixada, celebram 
Portugal, O pais das suas raizes e da sua cultura, na 
diversidade das suas origens. 

Sinto-me feliz ao ver a nossa missâo cumprida corn 
a organizaçâos de programas conjuntos comemorativos 
entre as Instituiçôes Portuguesas em Montreal e Otava- 
Gatineau. A Comunidade da Colùmbia Britânica, estâ 
de parabéns pois o Mayor de Vancouver proclamou o 
mês de Junho como o Portuguese Heritage Month 
na cidade, o que muito nos orgulha pelo reconhecimento 
pùblico à nossa Comunidade e à nossa Cultura. 

A Comunidade de Toronto pelo seu empenho e 
dedicaçâo hâ muitos anos que nos habituou a um 

programa da iniciativa da 
AC AP O bem conhecido 
a nivel do Canadâ e da 
América do Norte. 
Devemos reconhecer e 
felicitar as Comunidades 
deste pais que, à escala 
individual e segundo as 
possibilidades de cada 
uma, têm dado o seu 
melhor colaborando 
independentemente das 
suas regiôes de origem - 
do Algarve ao Minho, de Santa Maria às Flores, da 
Madeira ao Porto Santo, ou de qualquer outra parte de 
fora do territôrio nacional: Unidade na nossa 
diversidade foi o lema na nossa longa prâtica de quase 
um milénio de histôria, corn uma identidade e uma cultura 
prôprias. 

(continua na pagina 3) 

Tony Tabu, Arlisla do Fado 

Photo por Joâo G. Silva 

O Europa Convention Centre de Mississauga, foi 
palco da apresentaçâo do trabalho discogrâfico OMeu 
Fado de Tony Tabu no Sâbado, 14 de Maio. 

Conhecido vocalista do conjunto musical Tabu, 
Tony Gouveia, natural de Lisboa, decidiu gravar no 
género musical do fado, um campo na quai sempre se 
destacou mas que estava ausente dos discos por ele 
até agora lançados. 

A Sala encontrava-se repleta de amantes da noite 
fadista, sem esquecer os amigos do trovador que lâ fo- 
ram para apoiarem o seu favorito. Tony Gouveia, que, 
sem sombra de dévidas, tem uma bêla voz. Assim, findo 

O jantar, acompanhado pelo trio de guitarras de Antônio 
Amaro, cantaram fados Mârio Jorge e Guida Figueira. 
Ambos receberam calorosos aplausos do pùblico. 

Tony Gouveia teve uma actuaçâo de classe corn 
nùmeros do seu novo CD. O cançonetista, professor 
de linguas modemas em Kitchener, disse que tinha 
sempre sentido uma forte paixâo pelo Fado e que seu 
pai também o cantava. Por isso, nâo é de admirar que, 
como bom lisboeta, leve nas suas veias sangue de 
fadista. Declarou sentir uma grande admiraçâo pelos 
artistas do fado-cançâo. Rodrigo e Amâlia, interpretando 
nesta noite O fado do 31, do primeiro, e fados da Diva 
da cançâo nacional. 

Desejamos ao Tony os maiores sucessos na sua 
nova carreira, agora como artista reconhecido nâo sô 
da mùsica modema e popular, mas também da nossa 
cançâo nacional, o Fado. 

Touros, Toureiros 
e Touradas na 
ilha Terceira 
veja na pâgina 13 

(escrito por Antônio H. Azexcdo) 
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1h*ansplante de figado de dadores 
vivos tem melhores resultados 

As crianças que recebem uma secçâo do ôrgâo dum 
dador vivo têm maior chance de sobreviver do que se a 
recebem duma pessoa falecida. O figado é um dos 
poucos ôrgâos que pode regenerar-se, o que permite o 
transplante de uma sô parte desse ôrgâo, especialmente 
em crianças. 

Mary Austin, autora do estudo, disse que embora 
envolva riscos para o dador, o transplante in vivo é a 
técnica que ajuda a superar a actual escassez critica de 
ôrgâos. Segundo dados dos ùltimos 17 anos deste 
procedimento nos EUA, o êxito corn dadores vivos foi 
de 73%, em comparaçâo corn 63% nos casos em que o 
ôrgâo proveio de um dador morto. 

A sondagem incluiu 8.771 transplantes hepâticos 
pediâtricos realizados nos EUA entre 1987 e 2004 e 
deste nùmero, 81% foram transplantes de figados 
provenientes de dadores falecidos e 11% de dadores 
vivos. Em gérai, esses enxertos nâo resultaram em 35% 
dos casos, tendo de submeter o paciente a uma segunda 
intervençâo cirùrgica. Por outro lado, 1.329 pacientes 
morreram depois da operaçâo, référé o estudo. 

Lusa 

Fadista Mariza, Embaixadora de 
Hans Christian Andersen 

A Embaixada da Dinamarca em Lisboa revelou o 
nome da fadista Mariza como a personalidade 
portuguesa escolhida para ser Embaixadora de Hans 
Christian Andersen. O nome da fadista foi escolhido 
para representar as iniciativas das comemoraçôes do 
bicentenârio do naseimento do eseritor. 

Mariza foi a ùnica portuguesa contemplada, 
juntando-se assim a um conjunto de nomeados de 
prestigio de varias areas do mundo, entre os quais se 
destacam Gilberto Gil e Pelé (Brasil), Isabel Allende 
(Chile) e Susan Sarandon (EUA). 

Coloquio Canadâ-Brasil sobre 
Comunicaçôes 

0 2° Colôquio Canadâ-Brasil em comunicaçôes 
sera realizado na Université du Québec - Montréal, 
nos dias 10 e 11 de Outubro de 2005. O tema estarâ 
ligado ao Progresse Social e à Diversidade Cultural no 
contexte dos debates em tomo da criaçâo da Area de 
Livre Comércio das Américas (ALCA). 

Vâo ser tratados, entre outres, os pontes de vista 
de canadianos e brasileiros sobre a importância da 
politica social, cultural e comunicacional; os acordos 
intemacionais para promover a diversidade cultural; 
as linguas como instrumentes de comunicaçâo e de 
expressâo; a produçâo audiovisual no Quebeque, no 
Brasil e no Canadâ; as entidades empresariais e 
profissionais e o seu papel no desenvolvimento das 
indùstrias da cultura e das comunicaçôes; e o cinema 
brasileiro, canadiano e do Quebeque. 

Qs resultados das pesquisas e das anâlises que serâo 
apresentadas, os debates gerados e os projectos que 
surgirâo a partir do Colôquio serâo do interesse de 
professores, pesquisadores, administradores pùblicos 
e profissionais das comunicaçôes de ambos os paises. 
As propostas de comunicaçôes (mâximo de 3.000 
caractères) devem ser enviadas por e-mail até ao 1 de 
Maio de 2005, em formate Word doc. 
Tr embl av. gaetan@uqam. ca edreboucas @uol. corn. b r 

As cartas de aceitaçâo ou nâo dos trabalhos vâo 
ser enviadas aos autores no dia 15 de Junho de 2005. Q 
texte complete das comunicaçôes (entre 25.000 e 
35.000 caractères) deve ser enviado para Gaétan ou 
Edgard até o dia 31 de agosto de 2005. 

O 2° Colôquio Canadâ-Brasil em comunicaçôes é 
uma organizaçâo conjunta da Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicaçâo (http:// 
www, intercom. org. brl 
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Aceitamos todos os pianos de Seguro. Portuguesa desde 1990- 
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■NTERMACIOMAL 
Intéressés de Portugal defendidos 
na comissâo das pescas 

o Deputado Europeu do PSD Duarte Freitas viu 
serem aprovadas, na Comissâo das Pescas da UE, cinco 
das seis emendas que apresentou à proposta da 
Comissâo Europeia que pretende diminuir o esforço 
de pesca dirigida aos stocks de pescada e lagostim ao 
largo da Peninsula Ibérica. 

Duarte Freitas foi o ùnico Deputado português a 
tentar, através de propostas de alteraçâo, travar os 
designios da Comissâo Europeia, de levar avante um 
piano desajustado corn à realidade pesqueira dos paises 
ibéricos. Mas viu tangencialmente indeferida uma das 
suas propostas que visava dar “flexibilidade aos Estados 
Membros para a aplicaçâo do sistema de reduçâo do 
esforço de pesca, corn a implementaçâo de pianos 
nacionais adequados à realidade especifica dos 
mesmos”. 

Duarte Freitas pensa que este e outros pianos de 
recuperaçâo no fiituro, deverâo ter sempre présentes 
as realidades especificas dos Estados Membros a que 
se destinam, devendo estes ter um papel mais active na 
elaboraçâo dos mesmos. 

Mulheres do Koweït com direito 
de voto 

o parlamento do Koweit aprovou a alteraçâo à lei 
eleitoral que permite o voto e a elegibilidade das 
mulheres para cargos politicos. A alteraçâo que jâ vinha 
sendo discutida hâ vârios anos, foi aprovada corn 35 
votos a favor, 23 contra e uma abstençâo. O voto, 
anunciado pelo présidente do parlamento, foi seguido 
do aplauso do pùblico, especialmente das mulheres 
présentes. Felicito a mulher koweitiana por ter obtido 
os sens direitos politicos, disse o primeiro-ministro Al- 
Ahmad Al-Sabah. O chefe do Governo referiu depois 
que irâ nomear uma mulher para o Executive. 

Principe Alberto II sobe ao trono 
do Monaco no dia 12 de Julho 

o Principe Alberto do Mônaco vai subir ao trono 
do principado no 12 de Julho, anunciou uma fonte o 
Palâcio. A cerimônia decorre seis dias apôs o fim do 
periodo de luto da familia Grimaldi pela morte de 
Ranier III, no passade dia 6 de Abril. 

Alberto II, corn 47 anos, sobe oficialmente ao trono 
do principado, do quai jâ era regente desde o dia 31 de 
Março, altura em que o seu pai tinha sido intemado. 

Num comunicado curto, o gabinete do Palâcio 
anunciou simplesmente a data da cerimônia de ascensâo 
ao trono, que serâ decretado feriado. 

Principes das Asturias esperam 
primeiro filho para Novembro 

A Casa Real espanhola anunciou este domingo que 
a princesa das Astùrias, Letizia Ortiz, estâ grâvida de 
très meses e o naseimento do bébé estâ previsto para 
Novembro. O filho de Letizia e Felipe de Borbôn, 
sétimo neto dos reis de Espanha, poderâ ser o fiituro 
herdeiro da Coroa. 

G casai real, que celebrou a 22 deste mês o seu 
primeiro aniversârio de casamento, jâ expressou a 
grande alegria pela matemidade de Letizia. Quase um 
ano apôs o casamento, os principes das Astùrias 
anunciaram através de um comunicado a sua 
patemidade. Na nota da Casa Real, os reis. Don Juan 
Carlos e D. Sofia, somam-se à felicidade do jovem 
casai. 
G bébé vai nascer em Novembro, possivelmente num 
hospital pùblico, segundo o desejo do casai, e irâ 
receber o titulo de Infante ou Infanta de Espanha, 
condiçâo que manterâ enquanto os seus pais forem 
Principes das Astùrias. Mas, uma vez que assumam o 
titulo de reis, a situaçâo alterar-se-â, herdando o titulo 
de XXXVI Principe ou Princesa das Astùrias. 

^COLA 
®)ORTUGUESA DE LONDON  
^ Desde Pre-Primâria a O.A.C. 

Todos os Sàbados do Curso Lectivo 
das 8:45 am - 12:15 pm 
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Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 
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CAMPEÔES 
Onze anos depois, o Sport 

Lisboa & Benfîca atingiu a glôria 
de Campeâo de Portugal na 1.® 
Liga, um titulo perseguido corn 
muitos altos e baixos, sobretudo no 
reinado de Vale e Azevedo que 
quase hipotecou o Clube. 

O campeonato que por muitos 
anos vai ficar na memôria de 
vencedores e vencidos, foi 
decidido na ùltima jomada num jogo dos mais renhidos. 
Corn toda a justiça venceu o Clube da Luz ao ganhar 
por pontos. Damos parabéns aos adversârios, que fo- 
ram dignos do vencedor, tudo fazendo para que a vitôria 
tivesse um sabor amargo. Nos campeonatos de futebol 
hâ sempre algum mas â mistura, pois para os adeptos 
do FC Porto e do Sporting, o Benfica sô ganhou o 
Campeonato corn a ajuda dos ârbitros, que o 
favoreceram nâo assinalando um ou outro penalty, ou 
corn golos feitos em offside etc... 

É verdade que houve jogos em que a Equipa da 
Luz foi beneficiadanalgum lance controverse. Mas que 
dizer de encontros em que foi prejudicada? Para os de 
curta memôria, refiro que o Porto e o Sporting foram 
também beneficiados nesta época e muito mais do que 
o Benfica. 

Os Dragôes que olhem para os campeonatos na 
ùltima década e vejam a quem os ârbitros ajudaram 
mais. Que dizem do caso àoApito Douradol Mas, dou 
os meus parabéns ao FC Porto que nos ùltimos anos 
conquistou a Taça UEFA, o que nunca tinha sido feito 
por uma équipa nossa. Nâo simpatizo corn o FC Porto, 
mas sendo português e açoriano, sinto-me feliz por 
termes ganho este troféu. 

O Sporting e os Dragôes ficaram-se pelo zero e as 
linguas dalguns deles fartaram-se de dizer que foram 
roubados, que sô eles mereciam o titulo. Falando em 
roubalheiras, jâ se esqueceram os Leôes de quando 
ganharam o campeonato a custa dos mergulhos de Joâo 
Pinto e Jardel a arranjar penalties fantasmas? Quem 
foi prejudicado naquele ano? Façam um bom exame 
de consciência, puxem pela massa cinzenta e 
encontrarâo a resposta. 

Nem sô no Sporting e no Porto hâ fala-baratos, o 
Benfica e muitas outras équipas nâo fogem â regra. E 
algo tipico onde quer que haja futebol. Confesso a 
minha imensa pena pelo Sporting nâo ter ganho a Taça 
UEFA e até pensei em mandar uma carta ao Présidente 
dos Leôes para pedir uma indemnizaçâo pelas unhas 
roidas ao seguir o relato das meias-finais e da final da 
UEFA. 

A carta é brincadeira, mas o assunto das unhas é 
verdade. Embora muitos estâo-se marimbando para o 
meu problema, comigo estâ a maioria dos que, sem 
serem sportinguistas, ficaram tristes por nâo termos 
ganho a Taça. Quando uma équipa nossa joga numa 
competiçâo europeia, gosto de torcer para que esta leve 
a vitôria. Euro/2004 em Portugal foi uma prova de 
portuguesismo corn todos a apoiar a Selecçâo das 
Quinas! Porque nâo mostrar nas competiçôes da UEFA 
o mesmo desportivismo? 

BENFICA, CAMPEÂO! cantou-se pelo mundo 
fora, porque onde hâ portugueses, de certeza que hâ 
também um benfiquista, nâo fosse este, queiram ou nâo, 
o clube português corn maior dimensâo. 

Glôria ao Benfica, justo vencedor da memorâvel 
Superliga 2004/2005! Este campeonato foi dedicado 
ao jovem que morreu envergando a camisola nùmero 
29 do Clube da Àguia, MIKOS FAHER. 

London (Canada) 
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Mensagem do Dia do Portugal... 
(vem da Pagina 1 ) 

0 Dia de Portugal deve ser também um dia de 
reflexào para nos que hâ longos anos deixâmos o nosso 
pais, tendo em atençâo os nossos filhos que representam 
O future do Canadâ onde residem e contribuen para 
seu desenvolvimento, assim como para o future de 
Portugal no sentido mais alargado e universal: Portugal 
esta présenté onde hâ portugueses, onde hâ luso- 
descendentes, onde se fala português. 

Alguns dirigentes associatives têm-se referido à 
dificuldade de constituirem listas de Directores na sua 
ârea, facto a que se acrescenta a necessidade de 
preservar o patrimônio das nossas associaçôes. Isto 
leva-me a pensar que temos de reequacionar a situaçâo 
actual dévida à dispersâo de energias e vontades, e 
reunir os esforços conducentes a uma concentraçâo de 
actividades em espaços dignes de atrair os jovens. 
Deverâo revitalizar-se os locais e o voluntariado e 
apoiar a assunçâo de cargos entre os jovens Luso- 
Descendentes. Isto é indispensâvel para assegurar a 
perenidade das Associaçôes e das Organizaçôes 
Portuguesas no Canadâ. 

Correndo o risco de me repetir, faço um apelo à 
participaçâo civica e poUtica, sem a quai a nossa 
comunidade nâo poderâ preservar seus interesses 
légitimes e a matriz portuguesa para as geraçôes 
vindouras de um Canadâ Multicultural. A afirmaçâo 
da nossa Comunidade requer que seja mobilizado o 
esforço de todos para criar umaplataforma econômica 
capaz de defender neste pais os nossos interesses 
econômicos e financeiros. 

É necessârio apostar na educaçào e na formaçâo 
profissional; vale a pena e faz uma diferença. A 
aquisiçào de uma formaçâo superior é indispensâvel 
para que possa haver mais cientistas e profissionais 
Luso-Descendentes, indispensâveis ao progresse da 
Sociedade. 

A manutençâo e a valorizaçâo da lingua é 
imprescindivel para o harmonioso desenvolvimento das 
nossas relaçôes corn Portugal, a conservaçâo da 
identidade cultural e a realizaçâo da personalidade 
colectiva. O português é mais um instrumente de 
trabalho importante e uma mais valia neste mundo 
globalizado para facilitar a comunicaçâo, promover as 
relaçôes econômicas no mundo da politica 
intemacional. O português é hoje uma das linguas mais 
faladas no Mundo, lingua oficial de mais de 200 
milhôes de pessoas na Europa e América do Sul, na 
Africa e na Asia, sendo lingua de trabalho em 
Organizaçôes e Fôruns internacionais. Por tanto, 
devemos aproveitar a realidade Multicultural e 
linguistica do Canadâ e transmitir o orgulho e o desejo 
por aprender e falar Português. 

■■ O Dia Nacional é dedicado a Luis de Camôes e 
nele comemoramos o universalisme e abertura dos 
valores portugueses, hoje pautados por uma activa 
participaçâo na cena intemacional e por um total 
espirito de liberdade e tolerância necessârios para 
ultrapassar a ameaça dos fundamentalistas que querem 
impor valores contrârios à democracia e ao respeito 
pela integridade fisica e moral do ser humane. 

Gostaria sublinhar que Portugal e o Canadâ 
partilham da mesma matriz civilizacional, temos 
excelentes relaçôes, pertencendo ao Mundo baseado 
em valores democrâticos de respeito dos direitos 
humanos, mantendo um espirito de diversidade cultural, 
e de empenhamento e responsabilidades internacionais. 

É este Portugal moderne, pais corn um longo 
passade e um future promissor, pais de que nos devemos 
orgulhar ao comemorar este ano, corn toda a 
Comunidade Portuguesa e Luso-Descendente no 
Canadâ, o Dia Nacional. 

Joâo Pedro da Silveira Carvalho Embaixador de Portugal 

Tempos dificeis - PSD abeito a 
apoiar Governo 

o PSD darâ o seu apoio a medidas dificeis deste 
Governo para combater o défice nas contas pùblicas, 
disse Miguel Frasquilho. O caminho nâo deve ser o 
aumento da carga fiscal, o que ia arrefecer ainda mais 
a economia. Antes de aumentar os impostos, deve-se 
combater à fraude e evasâo fiscais, disse o dirigente do 
PSD 

O Governo deverâ procéder a uma contençâo 
salarial e chegar à centralizaçâo da tesouraria do Estado. 
Entre outras medidas aponta-se à conclusâo da central 
de compras do Estado e à rentabilizaçâo dos imôveis 
do Estado. Estas medidas permitem um encaixe 
imediato de mais de 300 milhôes de euros, quantia que 
vai ajudar a resolver alguns problemas. A longo prazo, 
Frasquilho defendeu que se comece a pensar no 
aumento da idade da reforma e se altéré o câleulo da 
tributaçâo das reformas, medidas jâ defendidas pelo 
PSD. 

Nâo serâ por causa dos sociais-democratas que ao 
actual Governo vai-lhe faltar apoio para medidas que 
apertem ainda mais o cinto aos portugueses. 

Martim Silva/ Diàho de Notîcias 

Gama dà revisâo constitucional 
ao PSD e irrita socialistas 

o présidente da AR, Jaime Gama, deu razâo ao 
PSD e decidiu atribuir a este partido a presidência da 
Comissâo de Revisâo Constitucional, para irritaçâo do 
PS, que defendia para si a liderança do processo. O 
conflito entre os dois maiores partidos durava hâ uma 
semana, sô ficando resolvido na conferêneia de lideres 
parlamentares. 

Na reuniâo gerou-se “uma grande discussâo”, 
segundo a socialista Celeste Correia. De um lado, o PS 
corn Alberto Martins e José Junqueiro; do outro, o PSD, 
o PCP e o CDS/PP que apoiavam â pretensâo dos 
sociais-democratas. Ouvidas as partes, Jaime Gama 
decidiu que a presidência da comissâo ia para o PSD. 
Os socialistas ameaçaram recorrer da decisâo para o 
plenârio da AR. onde, corn o peso dos seus 121 
deputados, poderâ fazer que a decisâo tomada pelo seu 
camarada de partido seja anulada, e passar a 
presidência da comissâo para o seu partido. 

Nas anteriores revisôes constitucionais coube a 
presidência ao partido maioritârio. O PSD invocou a 
grelha de atribuiçâo das comissôes na legislatura 
(através do método matemâtico de Hondt), dizendo que 
a prôxima comissâo que for criada lhe cabe a si. 

Admitindo que os socialistas podem recorrer da 
decisâo de Gama, o socialista Junqueiro garante que o 
embate nâo é uma guerra entre camaradas. Mas nâo 
deixa de ser o primeiro atrito entre a bancada da maioria 
e 0 lider do Parlamento. Nesta altura parece mais seguro 
que a presidência da Comissâo de Revisâo 
Constitucional vâ parar âs mâos de Mota Amaral, em 
vez de caber a Vera Jardim. 

Seja como for, a comissâo sô deve iniciar os 
trabalhos a sério em Junho, tendo um mês para os 
concluir. De forma a permitir que o Présidente da 
Repùblica marque o referendo à Constituiçâo da UE 
para o mesmo dia das eleiçôes autârquicas, a 9 ou 16 
de Outubro. 

Martim Silva/ Diàrio de Noticias 
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MACIOMAL 

Estado sô pode mexer em 
30 mil trabalhadores 

Sem poder despedir funcionârios, congelar os 
salârios ou cortar, de um dia para o outro, o essencial 
do Estado Social, o Governo vai ter dificuldades em 
atingir o objective de reduzir a despesa do sector 
pùblico em mais de mil milhôes de euros anuais. 

Resta sô a reforma da gestâo do Estado que, dez 
anos depois de ter sido prometida pelo Governo de 
Guterres e dois anos apôs o impeto reformista de Durâo 
Barroso, continua por fazer no terreno. Nem uns nem 
outres chegaram ainda à conclusâo sobre que serviços 
devem ficar na esfera do Estado, os que devem ser 
privatizados e os que podem ser alvo de parcerias 
pùblico-privadas, â excepçâo dalgum caso, como na 
Saùde. 

Em causa estâ um universo de 16 ministérios, 140 
institutos pùblicos e 308 autarquias corn 730 mil 
pessoas inscritas na Caixa Gérai de Aposentaçôes, a 
que acrescem 12 mil corn contrato individual de 
trabalho e um numéro entre 30-40 mil trabalhadores 
em regime de prestaçâo se serviços. A existir alguma 
reduçâo de pessoal ela sô poderâ acontecer neste 
universo de trabalhadores sem vinculo. Mas, como têm 
vindo a alertar os sindicatos do sector, muitos deles 
estâo a desempenhar funçôes essenciais ao 
fimeionamento dos serviços. 

O Governo, que mantém segredo sobre o piano para 
reduzir a despesa no sector pùblico, contrapôe corn a 
necessidade de recorrer à mobilidade interna, 
transferindo pessoal de serviços excedentârios para os 
deficitârios. Como jâ foi provado, o problema da 
Administraçâo Pùblica estâ menos no excesso de 
funcionârios e mais na sua fraca qualificaçâo, mâ gestâo 
e excessiva concentraçâo. 

Um relatôrio encomendado pela ex-ministra das 
Finanças, Manuela Ferreira Leite, revelava que 65% 
da actividade do sector pùblico tem como destino o 
prôprio Estado, e apenas 20,6% da sua produçâo é 
dirigida aos cidadâos e 18,1% âs empresas. 

Este dado é mais preocupante do que o facto dos 
salârios da Administraçâo portuguesa consumirem 15% 
do PIB. O drama nâo é estarmos corn 15% do PIB pois 
a França e outros paises estâo acima disso, mas o termos 
crescido muito depressa de 13% do PIB em 1995 para 
os 15%. 

A situaçâo estâ relacionada corn o facto de, em 
Portugal, ao contrârio de outros paises, o Estado se tem 
aprofùndado na ùltima década, corn a criaçâo de novas 
prestaçôes sociais, o reforço de outras, o alargamento 
da rede de saùde pré-escolar e uma série de novas 
exigêneias. No total, o peso do Estado da Economia é 
de 48%. 

O Governo PSD-CDS deu importantes passes 
legislatives, corn a aprovaçâo do contrato individual 
de trabalho e o sistema de avaliaçâo de desempenho, 
que visa travar as progressôes automâticas nas carreiras, 
apertando os critérios de promoçâo. Mas o sistema de 
avaliaçâo estâ praticamente bloqueado, corn a definiçâo 
dos objectives pelos serviços a ficar muito aquém do 
desejado. Quanto ao estatuto dos dirigentes, o governo 
socialista mudou as regras. Agora voltou a nomear-se 
uma coordenadora para a reforma administrativa. 

Caria Aguiar Diàrio de Noticias 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

Churrasqueira 

Nova Lisboa 
Bringing you back to the ocean. pully Licenced 
Specializing in L.C.B.O. 

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

Proprietâria: D. Rosa Cruz 

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



D ‘PORTUGAL NOTICIAS / NEWS’ Abril / Maio 2005 

ACORES/IVIADEIIIA 
Museu de arte sacra na Igreja 
do Colégio 

Um investimento de 285 mil euros foi destinado 
ao projecto de criaçâo de um nùcleo permanente de 
exposiçâo de Arte Sacra na Igreja do Colégio, em Ponta 
Delgada, que reabriu emAgosto de 2004 apôs as obras 
de consolidaçâo e restaure do seu interior. O 
empreendimento passou à Direcçào Regional da 
Cultura, incumbida da abertura do concurso pùblico. 

Construida pelos Jesuitas, a Igreja do Colégio de 
Ponta Delgada esteve encerrada durante 40 anos e a 
sua musealizaçâo integra-se no projecto de defesa e 
valorizaçào do patrimônio regional. Na Igreja vâo ser 
reunidas varias peças do espôlio do Colégio, que se 
encontram no Museu Carlos Machado e junto de 
entidades representativas da arte sacra regional. 

Com uma fachada barroca de rara beleza e uma 
talha de monumentalidade impressionante, a Igreja que 
os Jesuitas construiram em Ponta Delgada no século 
XVII é considerada pelos especialistas como um 
conjunto excepcional no territôrio açoriano. 

Do seu espôlio, patrimônio privado por muitos 
anos, faz parte uma colecçào de pinturas dos séculos 
XVII e XVIII integrada pelas obras A Coroaçào da 
Virgem de Vasco Pereira Lusitano, Nossa Senhora da 
Assumpçâo, Milagre das Aguas, Morte de Sâo 
Francisco na ilha de Sancian e Embaixada à corte de 
Ouchi Yoshitaka, Daimio de Yammaguchi, no Japâo, 
atribuidas a Bento Coelho da Silveira. 

Primeiro festival de mùsica 
leva ao Corvo 500 pessoas 

Cinco centenas de pessoas foram ao Corvo para o 
Primeiro Festival de Mùsica na mais pequena ilha 
açoriana. Nos dias anteriores jâ tinha chegado à ilha, 
corn apenas 400 habitantes, cerca de uma centena de 
turistas, ouvindo-se falar muitas linguas estrangeiras. 

O “Festival dos Moinhos” corn um investimento 
camarârio de 100 mil euros, integra-se nas festas em 
honra da Senhora dos Milagres e levou ao Corvo o grupo 
musical americano Extreme do açoriano Nuno 
Bettencourt, os Lullaby do Porto, os Newprincess, de 
Paris, e os cantores Pedro Camilo, do Continente, eToni 
Silveira, do Pico. 

Para responder ao aumento na procura de alojamento 
na ilha, dotada de uma ùnica residencial, a populaçâo 
disponibilizou quartos em residências privadas, além dos 
parques de campismo. 

O investimento camarârio na organizaçâo do festival 
envolveu a recuperaçâo de um cais onde foi montado o 
palco e a remodelaçâo dos très parques de campismo. 
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Rostreio de sotélhes de Sto. Maria operacional no Verôo 
A estaçâo de rastreio e telemetria da Agência 

Espacial Europeia (ESA) na ilha de Santa Maria sera 
instalada entre Julho e Agosto, para acompanhar no 
dia 1 de Novembro o lançamento de um foguetâo para 
a estaçâo espacial ISS. 

O projecto foi abordado numa audiência entre o 
Governo Regional e o responsâvel pela estaçâo de 
rastreio e telemetria da ESA, Poiares Baptista. Nesta 
reuniâo esteve présente o administrador da Edisoft do 
grupo EMPORDEF, Parreira de Campos. 

A estaçâo ficarâ instalada ao poente da ilha e a 
Câmara de Vila do Porto estâ envolvida no processo, 
através da execuçâo de terraplanagens e criaçâo de 
acessos ao local. 

O Governo Regional mantém o seu empenho na 
instalaçâo duma estaçâo fixa de rastreio e telemetria, 
que representarâ uma janela de oportunidades, que vai 
permitir a observar a terra e os mares; as ondas (altura, 
direcçào, frequência), um contrôle do trâfego maritimo 
internacional e dos navios pesqueiros, ou ainda os 

Alerta aos condutores para 

nova cultura de seguranja 
A secretaria regional dos Equipamentos alertou os 

condutores que circulam nas estradas açorianas para a 
necessidade duma nova cultura de segurança a fim de 
reduzir o indice de sinistralidade nas ilhas, o mais baixo 
do pais. Apôs a acçâo de sensibilizaçâo junto de 
condutores na avenida marginal de Ponta Delgada sobre 
0 Côdigo de Estrada, José Contente disse que a 
segurança nas estradas deve continuar a ser cada vez 
mais um bem defendido em primeiro lugar pelos 
automobilistas. Os condutores devem respeitar as 
normas do Côdigo de Estrada e ter uma conduta que 
nâo ponha em risco nem a sua prôpria vida nem a dos 
outros condutores. 

Os indices de sinistralidade do arquipélago sâo os 
mais baixos do pais, mas convém sempre que eles 
diminuam em termos de gravidade dos acidentes e de 
mortes. 

Neste periodo de sensibilizaçâo para corn o novo 
Côdigo de Estrada jâ em vigor, a ignorância da lei nâo 
desobriga ninguém e a segurança na estrada terâ de 
partir dos prôprios condutores e nâo sô da PSP e do 
Executivo regional. 

Cabe à PSP fiscalizar o cumprimento das leis do 
Côdigo de Estrada, mas o Governo vai continuar 
mantendo a segurança nas estradas das ilhas. Para tal 
efeito vai levar a cabo acçôes de sensibilizaçâo para 
transformar as ilhas numa zona limpa de acidentes. 

Em 2004, de 3905 acidentes de viaçâo nas ilhas 
resultaram 34 mortos, 139 feridos corn gravidade e 802 
ligeiros e, apesar de em 2004 se terem registado menos 
260 acidentes, aumentou o numéro de feridos graves 
(mais cinco) e de mortos (dez). 

Aquàrio aguarda ^^moradores'' 
o Aquârio, no Porto Moniz, ainda nâo tem uma 

data defmida para a sua abertura. Esta é uma infra- 
estrutura que précisa ser muito bem estudada, dada a 
sua especificidade. Sô para encher o tanque principal 
corn capacidade para 500m3 serâo necessârios vârios 
dias, porque terâ que ser enchido de 50 em 50 cm. A 
obra do Aquârio, junto âs piscinas naturais de Porto 
Moniz, jâ entrou na fase final. Todo o percurso foi 
construido corn material que imita de forma real as 
rochas madeirenses. Uma empresa francesa montou 
grande parte do equipamento dos aquârios. 

À entrada temos très tanques, corn os peixes das 
poças, e logo surge a grande atracçâo do museu que é 
o Aquârio corn 500 m3, e seis metros de altura que jâ 
estâ construido e sô faltam os moradores. Aqui estarâo 
as grandes espécies de peixes, entre os quais um 
tubarâo. Um pouco mais â frente no percurso hâ uma 
perspectiva de aumento para o tanque principal. 

O visitante poderâ passar por baixo do aquârio 
principal, jâ que metade do corredor é em acrilico, 
dando a possibilidade de ver os peixes e outros seres 
aquâticos. No exterior haverâ um miradouro e no anexo 
uma loja e um tanque de réserva de âgua. 

Marilia Abreu Dantas 

movimentos de espécies migratôrias, como os 
cardumes de peixe para a indùstria conserveira, por 
exemplo. 

As valèncias duma estaçâo fixa beneficiarâo na ârea 
cientifica a Univ. dos Açores, o Institute Nacional de 
Meteorologia e Geofisica (INMG) e outros 
departamentos nacionais, sendo até possivel a 
cooperaçâo corn paises terceiros em particular com os 
EUA. O Governo Regional estâ empenhado no 
desenvolvimento do projecto pelas perspectivas que 
abre aos açorianos, no sector das novas tecnologias de 
informaçâo. 

Directiva Quadro da Âgua grande 
desafio da Regiâo Autonoma 

A adopçâo da Directiva Quadro da Agua da UE 
vem trazer aos Açores novos desafios, nâo sô face do 
calendârio apertado, como ainda pela necessidade do 
cumprimento do normative da UE em matéria 
ambiental. As linhas propostas no Piano Regional da 
Agua, acompanhadas de estudos complementares, vâo 
permitir cumprir os requisites daquela directiva 
comunitâria. 

O Piano Regional da Agua deve ser a linha de rumo 
na politica regional de recursos hidricos. Além do 
documente ser uma oportunidade para efectuar um 
diagnôstico da situaçâo dos recursos hidricos na Regiâo, 
este vem proper um conjunto de programas e acçôes a 
empreender destinados à valorizaçào da âgua e dos 
ecossistemas e, ainda, â optimizaçâo dos procedimentos 
de exploraçâo e planeamento. 

A propôsito do estado da âgua na Regiâo, no que 
concerne a problemas de qualidade constata-se que a 
âgua subterrânea, a partir da quai é assegurado cerca 
de 98% do abastecimento, nâo apresenta problemas 
acentuados, enquanto que as massas de âgua onde se 
verificam acentuados niveis de nutrientes (em estado 
de eutrofizaçâo) estâo a ser alvo de ordenamentos de 
bacias hidrogrâficas especificos. 

O balanço entre necessidades e disponibilidades 
demonstra que a procura pode ser satisfeita a partir das 
disponibilidades existentes, mais importa frisar que 
nalgumas ilhas devera-se gerir adequadamente o 
esforço de captaçâo de âgua subterrânea. 
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Havai. Onde quer que exista uma eomunidade açoriana 
numerosa, as Pestas do Divino sâo preservadas, 
seguindo-se o ritual da tradiçào. As pessoas que hoje 
nos visitam na ocasiâo destas festas declaram que 
muitas das actividades celebradas na Diaspora jâ hâ 
tempo deixaram de existir nas ilhas. 

No SO do Ontario a eomunidade de Cambridge é 
a que conta corn o maior numéro de Irmandades, sendo 
a Picoense a que organiza a Pesta maior, e a Micaelense 
a que cada ano faz entrega a instituiçôes de caridade 
do lucro da Pesta. Temos areas onde os Clubes sâo os 
organizadores, como em Mississauga, Strathroy 
(Império da Criança e Pesta do Divino), Kitchener, 
Sârnia, West Lome (?), Leamington, e Casa do E. Santo 
(Windsor). Noutras, porém, hâ irmandades 
independentes ou dinastias de familias que vâo-se 
revezando na Mordomia. 

Em London, très instituiçôes organizam a Pesta: a 
Irmandade do Espirito Santo, a mais antiga, que nasceu 
corn a intençào de criar uma banda, a Lira do Espirito 
Santo, que desde hâ uns tempos assumiu a liderança 
da Irmandade e ajuda na organizaçâo da Pesta ao 
Mordomo, escolhido entre os mùsicos e as familias 
ligadas à Banda. A Coroa de Sâo Joào, criada hâ mais 
de 25 anos para subsidiar a hipoteca do Clube e 
integrada por um grupo de familias que se mantém 
desde a fundaçâo, passando entre elas a Mordomia, 
dupla nos ùltimos anos. Esta coroa, apôs a festa entrega 
os lucros à Tesouraria do Clube. Por ultimo, temos a 
Coroa de Sâo Pedro, formada por dissidentes da Coroa 
anterior e que colabora corn a Pilarmônica de Santa 
Cecilia, hâ pouco formada, e célébra a sua festa no Salâo 
da Igreja da Santa Cruz, geralmente no mês de Julho. 

Nas Pestas organizadas pela Irmandade do E. Santo 
nos dias 14 e 15 de Maio, foram Mordomos Jorge Melo, 
dos Penais da Ajuda, e sua mulher, D. Liliana (nee 
Amaral), oriunda da Povoaçâo que com muito 
entusiasmo e dedicaçâo desempenharam o seu cargo, 
brindado ao povo de London e arredores uma grandiosa 
festa muito bem organizada. Poi escolhido para a 
Mordomia de 2006 o casai Carlos e Rosa Barbosa, 
naturals dos Penais da Ajuda 

Jorge & Liliana Melo dâo os Parabéns aos novos 

jorge ineio e sua muiner, u. Liuana, moraomos 
da Irmandade do E. Santo de London 

A Pesta do Divino nasceu no século XIII ligada à 
mistica franciscana que se espalhou rapidamente pelas 
naçôes cristâs da Europa. Na sua simplicidade, os frades 
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O Ceptro e a Coroa, a Pomba e Bandeira Vermelha 
sâo os si'mbolos populares da Festa nos Açores 

As famosas Pestas do Divino, que desde o inicio 
foram levadas do continente para os Açores, vivem 
hoje com mais pujança na Diâspora, enquanto na sua 
ârea de origem estâo quase extintas. 

Segundo o Evangelho é impossivel servir a dois 
senhores, mas o cristâo açoriano presta uma grande 
devoçâo a dois Senhores: O Senhor Santo Cristo e o 
Senhor Espirito Santo, que deram origem às grandes 
festas que hâ muitos anos sâo celebradas com pompa e 
solenidade no coraçâo do arquipélago, a ilha de Sâo 
Miguel. 

Hoje, porém, as Pestas do Divino, no seu valor 
tradicional, estâo perdendo terreno entre o povo das 
ilhas, sendo mantidas na Diâspora com a mais estrita 
observância pelo grupo de emigrantes que chegou a 
estas praias no ultimo quartel do século passado. O que 
vai suceder quando o grupo ficar incapacitado pela 
idade, é hoje uma questâo à procura de resposta entre 
nos. Cada vez torna-se mais dificil encontrar gente 
disposta a levar a efeito uma festa que implica grandes 
despesas e responsabilidades. 

Nalgumas âreas a festa deixou de ser celebrada e 
antecipa-se que, corn o envelhecimento do grupo que 
as fundou e corn as novas geraçôes numa dériva para 
bairros distantes do cerne que deu origem aos 
empreendimentos colectivos, muitas das actividades 
comunitârias poderâo passar às pâginas da histôria, ou 
ficar naufragadas no mar dos esquecidos. Por este 
abandono e desinteresse é que hoje muitos clubes estâo 
a tornar-se em pouco mais do que Salas de Banquetes 
para celebrar casamentos e Taberna para matar a sede 
e ver jogos da bola. A sua orientaçâo comunitâria passou 
a segundo ou terceiro piano. 

do pobre de Assis, Sâo Francisco, iam pelo mundo 
anunciando uma nova época onde os mais necessitados, 
os doentes e os deserdados eram uma viva imagem de 
Cristo. Vinda do Reino de Aragâo para casar corn el- 
rei D. Dinis, a Rainha Santa Isabel foi quem promoveu 
entre o nosso povo as Festas do Divino, orientadas a 
praticar corn a distribuiçâo do pâo e o vinho e corn a 
esmola o mandamento do Amor-Caridade, o distintivo 
da Terceira Pessoa da Trindade Santa. 

A iniciativa da Festa esteve 
sempre nas mâos dos leigos, mas 
corn a aprovaçâo do Clero local. E, 
por terem perdido a orientaçâo que 
lhes deu origem e tornarem-se em 
muitas âreas fonte de receita para 
subsidiar hipotecas de Clubes e 
empreendimentos alheios aos 
principios caritativos da Festa, esta 
foi cancelada pela autoridade 
eclesiâstica, como vimos acontecer 
em Toronto, ou re-orientada para 
seus fins prôprios pelo Piano 
Pastoral das dioceses. Mesmo 
assim, em muitas âreas desta 
imensa diâspora existe ainda uma 
falta de transparência na 
administraçâo e prestaçâo de contas. Corn diferenças 
mais ou menos acentuadas, a Festa celebra-se no Brasil, 
Argentina, Uruguai, Venezuela, EU A, Canadâ e até no 

Saida do Cortejo Solene das Festas de London seguindo o seu 
tradicional percurso 

Mordomos e pediram-nos para, por este meio, enviar 
sinceros votos de agradecimento às pessoas que 
estiveram ao seu lado para ajudar nos mùltiplos 
trabalhos desta Festa Anual. Ben Haja a todos! 

FRANK PIMENTEL 
WOODWORKING 
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Coisas e», toisas 
Teimosia 
D. Afonso Henriques, nào sendo ainda reconhecido como 
rei de Portugal, ocupou a cidade de Leiria em 1135, 
mandando construir là um castelo. Dois anos depois, 
eidade e eastelo cairani nas màos dos mouros mas, pouco 
tempo depois, D. Afonso Henriques tudo recuperou, 
embora fosse sol de pouea dura porque, em 1140, os 
mouros apossaram-se de Leiria e sô, quatro anos depois, 
a cidade passou definitivamente para o poder de Portugal. 
A nossa histôria esta cheia de casos similares. Foi-se 
assim reconquistando o territôrio até que, hoje em dia, 
nem se sabe a quem vamos a pertencer, pelo que estamos 
a observar! 

A Dor 
Procure aliviar as suas dores, sejam quais forem, pois 
esté provado que a dor crônica pode reduzir o tamanho 
do cérebro, segundo foi apurado nos EUA. Em 
informaçôes divulgadas pela Neuroscience de 
Northwestern, as diminuiçôes de volume registadas no 
cortex pré-frontal e no tâlamo do cérebro, estâo 
relacionadas corn a duraçào da dor. Cada ano de dor 
parece reduzir a massa cinzenta em 1,3 cms cùbicos. É 
preciso cuidado! 

Energia 
Podemos ter a esperança de continuar a usar nossos 
automôveis indefmidamente. Vem da India, onde hâ uns 
tempos se reuniram vârios cientistas, a nova de que 
amostras de minerais lunares apresentam um alto teor 
de Hélio-3, um gâs que comb inado corn o deutério, 
isôtopo de hidrogénio, poderâ produzir quantidades 
énormes de energia. Venha ela... para acabar corn a 
guerra! 

Pastorinhos de Fàtîma 
Em sua memôria, foi inaugurada em Alverca a nova 
igreja corn um carrilhâo de 72 sinos, considerado o 
segundo maior da Europa e terceiro no mundo. A 
sagraçào da igreja teve lugar no mes de Maio e o 
Santuârio de Fâtima ofereceu as imagens dos Beatos 
Jacinta e Francisco, e uma estâtua da Virgem Maria. 

Irmâ Lûcia 
Hâ jâ alguns meses que deixou o mundo a terceira 
protagonista das apariçôes de Fâtima, ocorridas 88 anos 
atrâs e, de momento, sens restes mortais jazem em 
Coimbra, mas no future serâo trasladados para o 
Santuârio como tinha sido o desejo da falecida. 

D. Fuas 
Coqsta que foi no S/Po da Nazaré que a Virgem terâ 
aparecido a D. Fuas Roupinho. Quando em 1182, ele 
perseguia o diabo, na figura de um veado e estava prestes 
a cair no precipicio, a Virgem fez estacar o cavalo do 
valente colega de armas de D. Afonso Henriques. Ainda 
hoje pode-se ver no Szïio a marca da pata do cavalo e da 

Regina Calado 

AL^ 
ferradura na rocha. 
Dois anos antes, o herôi tinha 
comandado a esquadra da 
primeira monarquia portuguesa, 
desbaratando as galés mouras ao 
largo do Cabo Espichel. Trouxe 
para Lisboa ricos despojos e pouco depois repetiu a 
proeza no estreito de Gibraltar. Mas num terceiro 
encontre naval foi derrotado pelos mouros e morte em 
1184. D. Fuas foi o primeiro Almirante da gloriosa 
Marinha Portuguesa. 

Carros 
Na apresentaçâo de novos modèles da 75.® ediçâo do 
Salâo Intemacional do Automôvel em Genebra, foi 
distinguido o jovemAdré Costa corn o Prémio do Melhor 
Design, entre 3800 propostas de 107 paises. Foi o 3.° 
Concurso promovido pela Peugeot a nivel intemacional. 
O Prémio valeu-lhe 6.000 euros e a honra. Parabéns! 

Planeta Marte 
0 jovem Ricardo Patricio, engenheiro mecânico, vai 
liderar uma équipa intemacional de cientistas que 
simularâ uma estadia no Planeta Marte. O seu sonho é 
ser astronauta e, pelo que vai apresentando, nâo serâ 
dificil conduit que o poderâ ser. Licenciado hâ quatro 
anos na Univ. de Coimbra e corn dois anos de trabalho 
na Agência Espacial Europeia (ESA), o jovem cientista 
português vai chefiar uma équipa de 12 homens de vârios 
paises. Em 2004 fez um curso de formaçâo na ârea 
espacial, durante dois meses na Austrâlia. As manobras 
realizar-se-âo no Centro de Pesquisas do Deserto de Utah, 
EUA. Que tenha êxito é o que lhe desejamos! 

Pensamento 
Quem ama muito até vê... os corvos brancos! 

Vancouver - BC 
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Resumo da Histôria de Portugal 
Compilado por Fernanda Raimundo 

Capitule XXVI 
O Maréchal Antônio Oscar de Fragoso Carmona 

exerceu o cargo de Présidente da Repùblica desde o 
dia 15 de Março de 1928 até ao 18 de Abril de 1951, 
data do seu falecimento. Seu extraordinârio poder de 
simpatia, sua vida simples e sua cultura, tomaram-no 
querido em toda a naçâo, que sentidamente chorou a 
morte daquele que durante mais de 20 anos foi o 
primeiro cidadâo da Pâtria. 

Entre os maiores nomes que prestigiaram o pais 
naquela época, destaca-se o de Antônio de Oliveira 
Salazar, présidente do Conselho e figura de elevada 
estatura moral e inteligêneia superior. Além do seu 
profiindo amor aos destinos da Pâtria, Salazar surgiu 
na hora necessâria para tomar o nome de Portugal 
respeitado em todo o mundo, como naçâo gloriosa, livre 
e independente. 

O General Craveiro Lopes, sucedeu ao Maréchal 
Carmona na Presidência da Repùblica. Cidadâo de vida 
exemplar a quem a Pâtria deve inestimâveis serviços, 
Craveiro Lopes seguiu o mesmo caminho de elevaçâo 
moral que tanto nobilitou a vida do seu antecessor, 
trabalhando ao lado de Salazar por um Portugal maior, 
simbolo de Paz e de Amor que se projecta sobre o 
Mundo inteiro. 

Findo o mandato do General Craveiro Lopes, 
sucedeu-lhe na suprema chefia da naçâo portuguesa, o 
Almirante Américo Tomâs, cujo passado de ilustre 
marinheiro, corn larga folha de serviços prestados ao 
pais, o impôs como figura de marcado relevo, desde 
quando na Primeira Grande Guerra desempenhou 
importantes e arriscadas missôes em defesa da nossa 
frota ameaçada pelos submarinos inimigos. Américo 
Tomâs era Ministro da Marinha no momento em que 
foi eleito Présidente da Repùblica. 

Nota Final da Escritora 
E aqui termina esta histôria que parece de fadas, 

mas tâo sô à vista, porque na realidade, foi escrita 
corn o suor e sangue de muitas pessoas leais, justas e, 
sobretudo, de pessoas que punham os interesses da 
Pâtria acima dos prôprios. 

Que durmam em Paz os nossos herôisi E que os 
governantes de agora saibam seguir-lhes o exemplo. 

Richmond, BC 

Consulado-Geral de Portugal 
Tel. (416) 217-0966 - Fax. 217-0973 

E-mail: mail @cgtor.dgaccp.pt 

Novo Horârio de Atendimento 
Em vigor desde o dia 13 de Maio, os novos 

horârios de atendimento ao pùblico no 
Consulado-Geral sâo os seguintes: 
9H00 - 14H00; Pùblico e Agêneias de Viagem 
9H00 - 15H00: Informaçôes telefônicas 
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Dio de Portugal/2005 
Saùdo os Portu- 

gueses residentes fora do 
pais no momento em que 
se iniciam as comemor- 
açôes do Dia de Portu- 
gal, de Camôes e das 
Comunidades. 

Este deve ser um dia 
de festa e de 
aproximaçào entre Por- 
tugal e as suas mais 
variadas Comunidades 
espalhadas pelo mundo. 
Uma aproximaçào que 
nos deverâ envolver 
numa reflexâo acerca 
dos nossos desafios, dos 
interesses estratégicos 
do nosso Pais, dos problemas dos Portugueses, dos 
percursos que devemos seguir no fiituro... 

Este é mais um momento para nos recordarmos dos 
que mais necessitam, dos desempregados, dos idosos 
mais isolados e abandonados, dos jovens em busca de 
realizaçâo profissional, de todos os nossos compatriotas 
que, nos mais variados paises, se vêem atingidos por 
inùmeros fenômenos de exclusâo. 

Espero também que saibamos encontrar novas 
formas de colaboraçâo institucional e pessoal que 
permitam ultrapassar os muitos problemas corn que nos 
confrontamos. Estou certo que para o nosso Pais e para 
os Portugueses, é tâo importante termes um Govemo 
eficaz como uma oposiçào séria e actuante. 
Por isso reafirmo o nosso firme propôsito de darmos 
toda a nossa colaboraçâo para superarmos obstâculos 
e problemas que a todos afectam. 

Assume assim uma vontade inequivoca de dar 
contributos solides no sentido de: 
- Melhorar a organizaçào das nossas comunidades; 
- Fomentar a nossa afirmaçâo cultural no exterior; 
- Divulgar de forma actuante a Lingua Portuguesa; 
- Apoiar o fomento da participaçâo civica e politica 
das nossas comunidades; 
- Dinamizar rriecanismos de protecçâo social aos 
excluidos e mais necessitados; 
- Modemizar as estruturas de apoio consular; 
- Dinamizar a diplomacia econômica e cultural em 
estreita relaçâo corn as comunidades portuguesas. 

Desejo assim que este dia seja, mais do que nunca, 
um grande encontre entre os Portugueses, um dia de 
unidade, um dia de afirmaçâo dos nossos mais valores 
histôricos, o grande dia de afirmaçâo de Portugal! 

REQUERIMENTO 
Consciente da necessidade de dotar as escolas 

comunitârias dos EUA e do Canada, que se dedicam corn 
enorme esforço ao ensino do Português, de um minimo 
de meios pedagôgicos, o anterior Govemo providenciou 
um conjunto de materiais éducatives, que integrava um 
Mapa de Portugal actualizado, um CD explicative dos 
simbolos da nacionalidade e o livre Bom Dia, que 
distribuiu pela generalidade das escolas. 

Porém, desde hâ algum tempo se tem verificado que 
vârios estabelecimentos de ensino privado, associative 
e mesmo pùblico nâo receberam tais conjuntos, 
merecendo uma maior divulgaçâo o livre Bom Dia, que 
é o ùnico manual de aprendizagem do Português 
elaborado na nossa Lingua e em Lingua Inglesa, o que o 
toma particularmente intéressante e ùtil. 

Freitas do Amaral recebe a 
Comissâo das Comunidades 

Na Comissâo dos Négociés Estrangeiros e das 
Comunidades Portuguesas teve lugar hâ pouco uma 
reuniâo corn o Ministre dos Négociés Estrangeiros, 
Freitas do Amaral, e foram feitas perguntas sobre as 
Comunidades Portuguesas que sâo de intéressé para 
os émigrantes. Falou-se das intençôes do Govemo em 
politica externa abordando-se vârios assuntos, mas 
sobre as Comunidades Portuguesas nâo se deu uma 
palavra. 

Em nome do PSD abordei as âreas do ensino, da 
reestmturaçâo consular, exploraçâo de trabalhadores 
portugueses na UE, fazendo vârias perguntas sobre 
questôes locals. 

Perguntei ao MNE sobre as suas intençôes no 
ensino do português no estrangeiro. Ele nâo soube 
responder. Aludiu à escola portuguesa de Maputo, o 
que nada tem a ver corn a minha pergunta. Prometeu 
responder por escrito. 

Quanto à reestmturaçâo consular referi que ele 
previa continuar a reestmturaçâo consular o que, face 
à oposiçào do PS às medidas tomadas por Durâo 
Barroso, nos surpreendia. Pedi informaçâo sobre suas 
intençôes para a abertura e encerramento de 
Consulados. O Ministre nâo prestou informaçâo que 
desse uma ideia do que se pretende fazer. 

Lembrei-lhe a promessa da campanha eleitoral do 
PS que previa a reabertura dos Consulados que os 
Govemos PSD encerraram. O Ministre apenas disse 
que aquando da campanha eleitoral ainda nâo estava 
ligado à ârea do PS e nada poderia dizer. 

Referi a necessidade da abertura de concursos para 
Funcionârios Consulares, Chanceleres eVice-Cônsules, 
anunciado pelo PSD para fazer face às dificuldades corn 
que se confrontam os postos corn falta de chefias. Tendo 
em conta que em 2006 bom numéro de funcionârios 
vai-se aposentar e a rede consular pode entrar em rotura. 
O Ministro sô soube dizer que é sensivel a esta questâo. 

Fiz ainda duas perguntas sobre a declaraçâo da 
Présidente do Instituto Camôes que considéra os 
Centros Culturais na Europa totalmente inùteis. O 
Ministro desconhecia isto e garantiu resposta breve. 

Finalmente e face â agenda do Ministro na quai 
nada constava sobre as Comunidades Portuguesas, 
perguntei se ia visitâ-las nas Comemoraçôes do Dia de 
Portugal. O Ministro informou que sô visitarâ âs 
Comunidades a partir de 2006. 

Freitas do Amaral esqueceu as Comunidades na 
sua intervençâo por nâo ter qualquer resposta sobre as 
questôes de emigraçâo. O que o Ministro trouxe â 
Comissâo foi muito pouco, para nâo dizer nada. 

Carlos Gonçalves Deputado à AR - PSD 

Deste modo, parece adequado procéder a uma nova 
distribuiçâo o mais alargada possivel de todo o tipo de 
materiais e manuals pedagôgicos que possam contribuir 
para melhorar o nivel das aprendizagens, servindo 
igualmente de incentive para as escolas que em muitos 
casos e regiôes sâo o ùnico elemento de divulgaçâo da 
nossa Lingua e Cultura. 

Ao abrigo das disposiçôes legais e regimentals 
aplicâveis, venho requerer, através de V. Exa., aos 
Ministérios dos Negôcios Estrangeiros e Educaçâo que 
me informem se admitem promover de forma 
generalizada a distribuiçâo de materiais e livres 
adequados ao apoio do ensino do Português, corn 
destaque para o jâ mencionado livre Bom Dia, entre as 
vârias escolas dos Estados Unidos da América e do 
Canadâ. 

Palàcio de S. Bento, 13 de Maio de 2005. 
O Deputado José de Almeida Cesàrio 

José de Almeida Cesàrio 
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Mensagem no Dia de Portugal 
Caros amigos e colegas: 

O Dia de Portugal vai 
ser novamente celebrado 
pelos luso-canadianos de 
costa a costa neste pais 
corn um leque de 
variadissimas actividades 
nas suas respectivas 
comunidades. 

Por isso, o Congresso 
Nacional Luso- 
Canadiano, Executive, 
Directores, Delegados e Funcionârios, desejam a todos 
uma Semana de Portugal muito feliz aproveitando o 
ensejo para nos congratularmos pelo grande êxito 
conseguido em todo o pais nesta luta pela preservaçâo 
e celebraçâo da nossa lingua, cultura e tradiçâo. 

Peter Ferreira, Présidente Nacional 

THINKING CIVICALLY 
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 

Bracara Augusta 

Braga Revive Passade Romane 
Mesquita Machado, Présidente do Municipio de 

Braga, foi recebido pelo imperador César Auguste no 
rossio da Sé. Foi uma introduçâo a viagem no tempo 
através do programa Reviver o Passado na Bracara 
Augusta, iniciativa do Pelouro Municipal da Cultura. 

Trata-se de uma recriaçâo histôrica, corn base no 
passado romane da capital da Galaecia, e além dum 
monumental cortejo, inscreveu-se a reconstituiçâo de 
um mercado e dum acampamento militar (castrum). 

Corn centre no rossio da Sé, o programa corn 
carâcter ludo-didâctico, registou a particularidade de 
ter por palco alguns dos espaços nobres da Bracara 
Augusta, como a rua de S. Joâo do Souto, as Termas 
do Alto da Cividade e o Museu de Arqueologia D. 
Diego de Sousa. Pretende-se chamar a atençâo para a 
importâneia dos vestigios da ocupaçâo mais antiga da 
cidade, flmdada pelo imperador Auguste hâ mais de 
2000 anos. 

A investigaçâo das ultimas décadas associada ao 
empenho da Câmara em integrar os testemunhos do 
passado na malha urbana actual, tomaram possivel a 
criaçâo de um circuito turistico-cultural de natureza 
arqueolôgica, que veio reforçar o carâcter identitârio 
da cidade. 

A audiência que César Auguste (o actor Antônio 
Morais) concedeu a Mesquita Machado foi o acte in- 
augural do programa no rossio da Sé. 

Joâo Paulo Mesquita 

Os preços sâo para duas pessoas (taxas incluidas) 

FALL RIVER & CAPE COD 
De 16 a 22 de Junho. Inclui Autocarro, Hotel, Pequeno 
Almoço e visitas a Newport, Marketplace, Provincetown, 
Plymouth, Kennedy’s place, Cruzeiro de barco para ver as 
Baleias, um Jantar com.Lagosta, visita a Boston, etc. 
Preço - $1700/Duas Pessoas 
Sô Viagem de ida e volta em Autocarro $350/Cada Pessoa 
(Aproveite para visitar os sens familiares naquela ârea) 

VANCOUVER & VICTORIA 
De 6 a 23 de Agosto Excursâo de 18 dias visitando as provincias 
do Alberta, British Columbia, Manitoba. Saskatchewan, as 
Montanhas Rochosas, Okanaga Valley, e as cidades de 
Winnipeg, Calgary, Vancouver, Victoria e Kamloops. Paragons 
para apanhar amoras prêtas e lapas a beira-mar. 
Preço - $3650/Duas Pessoas 

Marcacôes 
Cavaco Travel (London) Tel. (519) 455-0328 
Legacy Travel (Kitchener) Tel. (519) 745-3233 
Full Circle Travel (Cambridge) Tel. (519) 740-2756 

2006 - EXCURSÂO À CALIFORNIA 
(28 de ABRIL a 18 de MAIO de 2006) 

Reserve jâ o seu lugar nesta formidâvel Excursâo de 20 dias. 

Para mais informaçôes ou réservas 

1-866-802-7179 - José Silva. 
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Assunto Noruega... para Meditar 
Alguém enviou-nos este artigo mas sem o nome do autor. Dado o intéresse que o mesmo se reveste e, como 
autêntica “pedrada no charco” da vaidade lusitana, corn a dévida vénia para corn o autor, transcrevemo-lo 
a seguin 

Na Noruega, o horârio de trabalho eomeça às 8H00 
e acaba às 15H30. Mâes e pais têm uma parte 
significativa do dia para proporcionar aos filhos algo 
mais do que um serâo de TV ou video-jogos. Têm um 
ano de licença de matemidade e nunca ouviram falar de 
despedimentos por gravidez. 

0 que produzem nos seus trabalhos garante-lhes o 
maior nivel salarial da Europa, que é também o mais 
igualitârio. Todos deseontam um 1RS limpo e 
transparente que nâo é desbaratado em rotundas nem 
em auto-estradas (a Noruega sô têm 200 quilômetros 
dcssas alavancas de progressa), nem em Expos e Euros. 

O empresârio português deverâ eonstatar que, na 
Noruega, a fuga ao fisco nâo é nenhuma vantagem 
eompetitiva. O cruzamento de dados devassa as contas 
bancârias, as apôlices de seguros, as propriedades e as 
ofertas de patrimônio a familiares, factores que, em 
Portugal, pais de gentes inventivas, garantem anonimato 
aos crimes e confiindem os olhos dedicados ao combate 
à fraude econômica. Mais do que nos bons negôcios, 
deviam os nossos empresârios pôr os olhos naquilo que 
a Noruega tem para nos ensinar. E, jâ agora, os politicos. 

Palavras de Joâo Paulo II 
Na ocasiâo duma visita ao Chile 

Nâo prego a democracia, prego o Evangelho, mas 
se a democracia é outra maneira de designar os 
Direitos do Homem, entâo ela entra também na 
mensagem da Igreja. 

Falando aos judeus em 1986 
Vos sois os nossos irmâos preferidos e, de certa 

maneira, pode-se dizer que sois os nossos irmâos mais 
velhos. 

Na Assembleia Gérai da ONU em 1979 
Nâo vos contenteis em dar aos pobres as migalhas 

do banqueté. 

FABRIC ANDO ANEDOTAS 
Regina T. Calado 

- Toda a gente mete o nariz no que eu faço! 
- Nâo exagérés! 
- Nâo exagero nada. Sou fabricante de lenços! 

- Onde esta teu pai, rapariga? 
- Esta lâ dentro, ao pé dos porcos. O senhor 

conhece-o logo pelo chapéu de palha 

Os ministres 
nâo se medem 
pelas gravatas, 
nem pela alta 
cilindrada das suas 
frotas. Pelo 
contrario, andam 
de metro, e nâo se 
ofendem quando 
os tratam por tu. 
Aqui, cada 
ministério faz uso 
de dezenas de 
carros topo de 
gama, corn vidros 
flimados para nâo 
dar lastro às ideias 
de transparêneia 
dos cidadâos. Os 
ministres câ movem-se corn batedores motorizados, 
poluem 0 ambiente, dâo mau exemple e gastam a rodos 
o dinheiro que assim escasseia para assuntos 
verdadeiramente importantes. 

Os noruegueses sabem que nâo se projecta o nome 
do pais corn despesismos faraônicos, basta ser-se sensato 
e fazer da gestâo das contas pùblicas um exercicio de 
ética e responsabilidade. Arafat e Rabin assinaram um 
tratado de paz em Oslo e, que se saiba, nâo foi precise 
desbaratarem milhôes para o nome da capital norueguesa 
correr o mundo por uma boa causa. 

Os clubes de fiitebol noruegueses, que pedem meças 
aos seus congénères lusos em competiçôes 
intemacionais, nunca precisaram de pagar aos seus 
jogadores 400 salârios minimos por mês para que estes 
joguem à bola. Nas gélidas terras dos vikings conheci 
empresârios portugueses que ali montaram negôcios 
florescentes. Um deles, numa ilha acima do circule polar 
Arctico, deixava elogios rasgados à social-democracia 
nôrdica, ao tempo para viver e à segurança social daquele 
pais 

Naquele pais, também hâ patos-bravos e para os 
vermos précisâmes de apontar binôculos para o céu. Nâo 
andam de jipe e ôculos escuros, nâo clamam por messias 
nem por prebendas, nâo se queixam do excessive peso 
do Estado, para depois exigirem isençôes e subsidies. 

E tempo de decobrirmos que os bârbaros somos nés 
e que, se seguirmos o seu exemple, teriamos jâ meio 
caminho andado para nos tomar em gente civilizada. 

- Peço desculpa, mas este dinheiro é false. Nâo serve 
jDara pagar, diz o empregado de mesa 

- E tal quai o almoço que me serviu, reponde-lhe o 
freguês. 

Entre faquires 
- Entâo agora usas sapatos? 
- Sim, mas tenho uns pregos espetados p’ra dentro 

da sola que me dâo um alivio formidâvel. 
Vancouver — BC 

Roy GDIHS B.A.. c.M.\. ( 11> 

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

A .t TelefoneeFax 
Suite #3 - 295 Wolfe St, Vfil Q\ A'XA 111 Q 
London, Ont 
N6B2C4 email: roydias@uni$erve. corn 

ECOMOiVliA 

Portugal poderà ter mais de dois 
milhôes de pobres 

Em Portugal hâ pelo menos dois milhôes de pobres, 
mas o numéro poderâ ter aumentado nos ültimos anos, 
admitiu o economista Rogério Roque Amaro, 
defendendo a adopçâo de uma diversidade de soluçôes 
para os diferentes tipos de pobreza. 

No Congresso daAssociaçâo Cais «Economia para 
Todos» reunido na Fundaçâo Luso-Americana em 
Lisboa, Roque Amaro realçou a «diversidade» da 
pobreza, que se tem agravado nos ùltimos anos. 

Segundo o economista, hoje a pobreza atinge corn 
mais incidência os idosos corn pensées baixas, os 
desempregados de longa duraçâo e recorrentes, as 
familias monoparentais, minorias étnicas e pequenos 
agricultores. Além da pobreza. Roque Amaro referiu- 
se também à exclusâo social em que vivem os idosos 
em gérai, «nâo sô os que possuem pensées baixas», os 
filhos de pais «viciados» em trabalho, os reclusos, os 
toxicodependentes, as minorias étnicas e os sem abrigo. 

Para minorar o problema da pobreza e exclusâo 
social, o economista defendeu politicas diferenciadas 
consoante o territôrio e os grupos sociais, além duma 
combinaçâo de politicas sociais e econômicas para 
atacar a pobreza e a exclusâo social, bem como a 
necessidade de «dar tempo ao tempo» lembrando que 
as politicas nâo podem mudar conforme o ciclo politico. 

No entender do présidente da Associaçâo Cais, 
quanto mais o pais se vai desenvolvendo, maior é o 
fosso entre os marginados e a restante populaçâo e, 
apesar de nâo existirem estatisticas, o présidente da 
Cais realçou o aumento da pobreza e da exclusâo social, 
sobretudo na populaçâo emigrante. 

Além da revista Cais, vendida pelos sem-abrigo, a 
Associaçâo estâ a desenvolver o projecto «Ponte 
Digital» que abre a possibilidade da populaçâo alvo 
aceder às tecnologias de informaçâo para que se sinta 
menos excluida e ter acesso a um emprego. No 
Congresso, Jorge Sampaio, questionou a razâo de o 
numéro de dois milhôes de pobres ser o mesmo hâ 
muitos anos e o destino dos fundos estruturais que 
Portugal foi recebendo desde que integrou a UE. 

Porque nâo hâ portugueses dispensâveis, o chefe 
de Estado pediu uma maior ligaçâo das assoeiaçôes que 
lidam eom a pobreza e excluidos sociais. 

Diàrio Digital / Lusa 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

“Garantimos qualldade e eficiência..." 

129 Tavistock Road Tony Machado 

London, Ont. N6J 1Z5 (519) 686-7515 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

548 Winblest Ave., FREE ESTIMATES 
London, Ont. N6C 3C1 685-6726 

BCA 
BANCO COMERCIAL DOS AçORES 
 Grupo Banif 

'iT Banif Banco Internacional do Funchal 

Balcoes em todas as llhas e Lisboa 
Escritôrios de Representaçâo em Toronto, Fall River, California e Bermuda 

Visite-nos na Internet: www.bca.ptwww.banif.ptwww.grupobanif.pt 
836 Dundas St. West, Toronto, ON M6J 1V5 • Toll-Free: 1-800-493-9660 • Fax: 1-800-493-9659 

E-mail: bcatoronto@on.aibn.com 
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POESIA 
Roseira que floresce na sombra 

Por Fernanda T. Raimundo 

Rosa, rosa que vives na escuridào 
E entre ervas persistes escondida; 
Cautela, nâo fiques ai sumida. 
Que por um nada, se pode cair no chào. 

Sumida, sendo tu tâo branca e pura, 
Nâo queiras mostrar-te modesta fmgida. .. 
Se subsistes na penumbra esmorecida, 
Pede ajuda e salta d’entre a verdura. 

Se dos tens ramos te podes orgulhar, 
Ergue 0 teu porte e se briosa 
Que no reino da flor, reina a rosa! 

Os tens troncos e ramos deves mostrar 
E da tua constituiçào sê ciosa. 

Que folhas verdes, sao teus cabelos, Formosa! 
Dia 15 de Abril/2005 - Richmond, BC 

Maratona da Vida 

Depois de jâ formado e embriao 
A seguir o nascer é forçado dever! 
E o primeiro sinal de obrigaçâo 
Imposto ao bébé sem ele querer. 

E surpresa primeira, é realidade! 
Chegou saudâvel? Sera bem-aventurado, 
E dos seus, o orgulho e felicidade. 
Se cresceu entre fenos, jâ ceifa no prado!,.. 

Chega breve à dificil puberdade 
A povoar a cabecinha de ilusôes, 
Traz a par sua propria veleidade, 
So para enganar volùveis coraçôes. 

Provocante chega-se à maturidade 
Que transforma o viço em feias decepçôes 
Surpreende, a mais delicada idade, 
Portadora de tâo injustas frustraçôes. 

Foge-nos o vigor rolando em declinio, 
Arrastando a folha seca que esvaece... 
Tudo nos foi imposto por um designio! 
Vida, é ementa mesclada, que cedo arrefece!... 

Dia 9 de Fevereiro/2005 - Richmond, BC 

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

ARRENDAMENTOS 
> 0^*1 Casas com 2 e 3 quartos 

Apartamentos corn 1 e 2 quartos 
2Ü Qualidade e ôptimas localidades para viver 

Ambiente familiar 
£22 Rendas moderadas e unidades corn auxilio de pagamento 

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

PAGINA rmmiN/1 
Escrito por: Manuel Joaquim Leonardo 

Casa de Pais, Casa de Filbos 
Desde que o Homo Sapiens percorre esta Terra, a 

definiçâo de Pais e Filhos foi um sucedâneo de 
elevaçôes intelectuais e configuraçâo genética entre 
vârios elementos que na altura existiam no planeta. 
Acasalavam-se sem preconceitos nem intimidade os 
seres vivos com um certo parceiro pré-defmido de 
comum acordo, e foi assim que se perpetuou a nossa 
espécie. 

Antes da génese humana chegar aos tempos de hoje, 
passou por transformaçôes que, aperfeiçoando-lhe a 
inteligência, levou-a à Era das Cavemas. Na altura jâ 
existia este ser que chamamos Homem, corn uma 
perspectiva de vida que se traduzia em pescar, caçar e 
colher da terra frutos que o fortaleciam para a luta pela 
sobrevivência da espécie. 

A ciência humana acredita que os que habitavam a 
face da Terra procriavam de maneiras diferentes em 
todos os aspectos que se possa imaginar, mas em gérai, 
a procriaçâo era feita entre machos e femeas em cada 
espécie. As lutas que âs vezes travavam os machos entre 
si para conquistar a fêmea apetecida, levava-os a um 
duro combate que sô acabava corn a morte de um deles. 

Com a sua evoluçâo em agilidade e destreza, o 
Homo Erectus lutou para ter quantas fêmeas pudesse 
conquistar. Impunha-se pela força como guerreiro e 
exercia a supremacia sobre os outros. Na Era da Pedra, 
fazia armas mais aperfeiçoadas comtécnicas avançadas, 
era pai, chefe, subordinava as tribos corn um sentido 
de familia e até corn o amor entre os que o aceitavam 
como chefe do grupo. 

Corn a evoluçâo, o homem chegou aos dias de hoje 
como o ser que fazendo o bem, por vezes o mal, forma 
uma familia na quai nasceram os filhos que vâo encher 
este Mundo imenso e incontrolâvel. Sim, os pais for- 
mam familias que, por sua vez, vào-se procriando e 
multiplicando. Desde as origens da raça humana, o 
respeito pela familia mantem unidos os filhos, dando- 
Ihes 0 prazer de viverem em paz. 

Hâ tempos costumava-se dizer: Casa de pais, casa 
de filhos. Queria isto dizer que os pais eram o modelo 
dos filhos que por sua vez aspiravam a ter as qualidades 
dos progenitores. Mas quando eles nâo vêem nos pais 
boas qualidades, os filhos ficam sem um modelo a 
seguir e, deste modo, perdura na nossa sociedade o mau 
exemplo. Dentro em breve vamos ter as seguintes 
categorias: 
Filho natural, fhito da uniâo do marido e a mulher; 
Filhos articifîalmente inseminados, que sâo fruto da 
chamada in vitro fertilization; 
Filhos adoptados por um casai estéril ou ainda por 
pessoas de sexo oposto que vivem amancebadas; 
e, por ùltimo, em consequência das novas leis, 
Filhos adoptados por casais homossexuais. 

Corn todas estas classes de filhos na sociedade do 

futuro, como vai ser o Novo Mundo? Um mundo em 
que a condiçâo humana andarâ de rastos e nem sequer 
cavemas vai ter para se abrigar? Um mundo semelhante 
âquele da luta pela sobrevivência entre as feras, um 
mundo do quai, hâ milhares de anos, o homem modemo 
se erguera como conquistador?.,. 

Como hâ ressurreiçào, vou esperar para ver. 

Vancouver — BC. Dia 13 de Abril de 2005 

DA PONTE S 
CUSTOM DRAPERIES INC. 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons «o-j 

Window Shades 
& Alterations | 

FREE ESTIMATES I 
(519) 4S3*8640 

Website: www.dapontesdrapenes.com 
664 Hamilton Road, London, ON N5Z1T3 

416 FIRST ST., LONDON, ON N5W 4N1 

ON FUEL! 

EAST LONDON 

COME OUT NOW AND 
DRIVE THE 2006 MODELS 

AVAILABLE FOR DELIVERY 
Great Selection of Colours - New & Used 

Drivers wanted? 

(519)455-2580 
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OPINIÂQ Aborto Sockilista - A Matan$a dos Inocenles 
Os nossos leitores conhecem bem a narrativa 

bîblica da “matança dos inocentes” praticada pelo 
déspota rei Herodes. Também, como deve ser do 
conhecimento da maioria dos leitores, embora o recém- 
eleito govemo do Partido Socialista em Portugal jâ se 
tenha esquecido e posto de lado as suas promessas 
eleitorais prioritârias, deu-se pressa em apresentar à 
Assembleia da Repùbliea a chamada lei da 
despenalizaçâo do aborto. 

No projecto de lei socialista foi colocada uma alinea 
que daria permissâo à interrupçâo voluntâria da 
gravidez até às 16 semanas (quatro meses de gravidez) 
por razôes sociais e econômieas, quando estivesse em 
causa a vida da mulher ou perigo de lesâo duradoura. 

Face às duras criticas dos partidos da oposiçâo 
centro-direita, a que se juntaram um conjunto de 40 
deputados do PS que apresentaram uma declaraçâo de 
voto onde pediam que o diploma fosse alterado, o 
govemo viu-se forçado a recuar, deu o dito por nâo 
dito, e entregou uma nova proposta. 

Desta vez, o govemo PS quer que o aborto seja 
permitido, quando este for pedido pela mulher, até às 
10 semanas, ou seja, até aos dois meses e meio de 
gravidez. Que loucura! 

Que o problema do aborto existe, é um facto que 
nâo pode, nem deve, ser escamoteado. Mas que à volta 
do mesmo, em todos os lugares, se faz muita 
propaganda, no estilo de protesta... protesta que vais 
ser ouvido, este é um facto fâcil de comprovar. 

O que nâo deixa de ser surpreendente porém é que 
nas sociedades ditas evoluidas dos nossos dias, onde 
tanto se promove os direitos das pessoas, se teime em 
praticar actos contra natura e se esqueça a defesa da 
vida daqueles que ainda nâo podem defender-se a si 
prôprios. 

O acto cobarde de destmir fetos humanos, seja em 
que periodo for da sua gestaçâo, é para além de 
desumano, um terrivel libelo contra uma sociedade 
acéfala de principios éticos e morais a quai, na 
insaciàvel busca de uma liberdade sexual desenfreada, 
ao confrontar-se corn as consequências, reage 
destmindo o fruto do acto praticado. 

Estâ cientificamente comprovado que ao dar-se a 
uniâo do espermatozôide corn o ôvulo, nessa altura é 
desencadeado um processo biolôgico que outro nome 
nâo tem do que “vida” e sabendo-se que nas sociedades 
sâmente formadas, a vida é sagrada desde a concepçâo 

até à morte, como é possivel que 
haja quem ouse legislar 
marcando até quando se pode 
destmir um ser humano? 

Ao estilo do rei déspota e 
assassino do passado, os novos 
Herodes, ao criarem leis que 
permitam as mulheres abortar 
mais nâo sâo do que 
instrumentes que, de uma 
maneira cobarde, mas legal, 
permitem o assassinato de seres 
vivos. E, se considerarmos que 
sô no momento do nascimento, oficialmente, o feto 
passa à condiçâo de pessoa, até nem nos admira que 
em paises como o Canadâ nâo haja nenhuma lei. Aqui 
o aborto pode ser praticado praticamente até à hora do 
nascimento da criança e a ninguém serâo pedidas 
responsabilidades. 

Querer dar cobertura legal ao aborto começa por 
ser um claro acto de incompetência dos govemos que, 
incapazes de enfrentarem o problema das gravidezes 
indesejadas e de buscarem soluçôes acertadas, se 
limitam a sacudir a àgua do capote e empurram o 
assunto para a responsabilidade das mulheres e seus 
médicos. 

Infelizmente para Portugal, o jâ desacreditado 
govemo socialista gostaria que a destmiçâo das vidas 
de seres humanos ainda nâo nascidos viesse a ser 
autorizada por lei. Eles nâo estâo empenhados em 
promover, corn o mesmo entusiasmo, a educaçâo sexual 
dos cidadâos nem a formaçâo civica e moral da 
sociedade. Assim como nâo se preocupam corn o estado 
psicolôgico das mulheres que buscam o aborto, nem 
avançam nem divulgam as altemativas que existem ao 
mesmo. E, pior ainda, fecham os olhos e impedem a 
divulgaçâo pùblica das consequências psiquicas e 
emocionais que tal acto tantas vezes traz à vida das 
mulheres que têm abortado. 

As leis de despenalizaçâo do aborto sâo uma falsa 
defesa do direito que a mulher tem sobre o seu corpo, 
ao tempo que negam quaisquer direitos ao ser vivo que 
a mesma carrega dentro de si. 

E, ironia do destino, nâo se apercebem os 
legisladores socialistas que tais leis vêm permitir o 
aviltamento da mulher, dando liberdade a que a mesma 
se arrisque a transformar-se em mero objecto sexual, 
de quem os homens se podem servir sem assumirem 
responsabilidades flituras em relaçâo corn a gravidez, 
nem corn as consequências emocionais e psiquicas que 
o aborto sempre traz? 

A dignidade e honra de um Portugal moralmente 
em decadência, se algum pingo de honestidade ainda 
existe, restarâ responder a este assassino projecto de 
lei corn um rotundo NÀO! 

London, Ontario 
PS 
E ainda andam por estas bandas alguns liricos 
(camaleôes que, na busca de protagonismo balofo, 
mudam de partido como quem muda de camisa) a 
cantar loas ao PS mas escondendo estas e outras 
mazelas que acompanham, desde a sua génese, o 
socialisme português. 

O pantanal lusitano 
E Portugal no seu melhor. Zangam-se os politicos, 

começam a descobrir-se algumas verdades sobre as 
vergonhas da governaçâo. Zangam-se os politicos, 
começam a conhecer-se algumas mentiras que valeram 
vitôrias eleitorais, até maiorias absolutas. Mas nâo sâo 
sô os politicos que devem sentar-se, de uma vez por 
todas, no banco dos réus. Nesta histôria miseràvel feita 
de embustes existem os autores e os cùmplices, os que 
sabiam o que os politicos sabiam e o esconderam 
conscientemente da opiniâo pùblica. Nesta histôria 
nauseabunda ninguém fica bem na fotografia. E o 
pântano, até agora mais ou menos disfarçado corn os 
nenùfares do costume, começa a aparecer aos olhos de 
muitos portugueses como algo imprôprio de um pais 
civilizado e de gente de bem. Este sitio estâ, se ainda 
houvesse alguma dùvida, muito mal frequentado. 

Nesta histôria miseràvel das contas pùblicas, cheia 
de sombras e mentiras, o difîcil é encontrar inocentes. 
E os prôprios beneficiârios de privilégies inadmissiveis, 
que jâ começaram a esbracejar e a ameaçar o Govemo 
de Sôcrates, sâo, também eles, dignes da mais viva 
censura. Foram espertos. E corn a sua esperteza saloia 
atiraram este Portugal para uma situaçâo de pré- 
falência. 

Cavaco Silva, o novo gum da esquerda, aprovou o 
sistema retributive da funçâo pùblica, aumentou de 
forma exponencial a despesa do Estado e anda por ai a 
dizer mal do monstre que ele prôprio criou. Cadilhe, 
seu ministro das Finanças de 85 a Janeiro de 90, 
demorou 15 anos para acusar o putativo candidate 
presidencial de nada ter feito para combater o 
descontrolo do défice e de ter ganho as eleiçôes de 1991 
à conta de Portugal. 

Depois de Cavaco veio Guterres, que aprovou o 
escandaloso estatuto da carreira docente, engordou 
ainda mais a administraçâo pùblica e esteve quase a 
obter a maioria absoluta em 99. Depois chegou Durâo 
corn a mentira do choque fiscal, veio a seguir Santana 
com a fâbula do fim da austeridade e eis que entrou em 
cena José Sôcrates corn a farsa do nâo aumento dos 
impostos. Tudo mentiras, como se vê. E se muitos 
funcionârios pùblicos estâo a torcer a orelha por terem 
votado no PS sem saber que o seu lider se preparava, 
em segredo, para lhes aumentar a idade da reforma e 
retirar imensos privilégies ilegitimos, que socialistas e 
sociais-democratas andaram a esbanjar ao longo de anos 
de feliz democracia, esperem pelo pior. 

É que as mentiras ainda nâo acabaram. O chamado 
Estado social é insustentâvel, as falências vâo disparar 
e 0 desemprego atingir nùmeros impensâveis. Verdades 
que os mentirosos do costume ainda escondem dos 
portugueses. , „, , ,, 

Antonio Ribeiro Ferreira-Diario de Noticias 

New CasaAèriC 
RESTAURANT 

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 

Januârio Barras & Ucensed • Uve Entertainment 
Cesârio Bras Catering 

Weddings, Baptisms, Banquets, 
Communions and other events 

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

VISO SHIPPING INC. 
601 Indian Grove., Toronto, ON M6P 4J1 
Tel: (416) 533-9127 ou 1-888-263-3154 

Fax. (416) 763-4341 • www.viso-viseu.com 

para o 
Brasil e 

Carga solta 

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

contenter e carga solta. 

Especial 

.ConM 
nos nossos 

serviços pois 
Jpdo 0 cuidadQ 

.épouco!. 

Contentores 

VISEÜ ELECTRIC INC. 
601 Indian Grove., Toronto, ON M6P 4J1 

Tel: (416) 531-2847 • Fax. (416) 763-4341 

OS ESPECIALISTAS DOS 220 VOLTS 
MAYTAG, WHIRLPOOL e GENERAL ELEOTRIO 

- TUDO OOM GARANTIA EM PORTUGAL - 
GRANDE STOOK EM PEÇAS 

• FOGÔES (A GÂS E ELÉCTRICOS) 

• FRIGORiFICOS 

• CONGELADORES 

• MÂQUINAS DE LAVAR E SECAR 

• RÂDIOS E TELEVISÔES 

• FOGÔES A LENHA E A GÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂO EM 

ELECTRODOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANQUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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A RODA DOS ALCATRUZES DA NENÔRIA 
Em Louver do Cao 

Embora originârio das Ilhas Canârias, o canario 
nao esté ligado à origem do nome dessas ilhas que estâo 
localizadas no Oceano Atlântico, a cerca de 60 milhas 
da costa oeste da Africa. De fonte histôrica, as Canârias 
receberam o nome devido aos muitos e grandes câes 
ali encontrados, aquando da descoberta das ilhas, lâ 
por volta do ano 40 a. C. 

A informaçâo enquadra-se no testemunho do 
erudito romano, Plinio Sénior (27 - 79 AD), que 
descreveu uma primitiva expediçâo feita às ilhas, e deu- 
Ihes O nome de Canariae Insulae (ilhas dos câes). 
Canarius é um adjectivo latino derivado do substantivo 
canis (câo). 

É totalmente impossivel fixar corn exactidào a data 
em que o homem pré-histôrico domesticou o câo a fim 
de servir como companheiro na caça ou guardiâo da 
cavema. Os câes sâo mencionados corn frequência na 
literatura antiga dos gregos e romanos. 

Aos câes sâo atribuidas as qualidades de lealdade, 
perspicâcia visual e nobreza. Eles eram altamente 
estimados e possivelmente alvos de veneraçâo no 
Egipto. O seu uso era popular na Mesopotâmia (no 
actual Iraque e partes da Siria e Turquia). Na Assiria, 
os câes estâo representados em relevos, recuando ao 
século VII a. C. Vestigios dum câo, presumivelmente 
domesticado, que remontam a cerca de dez mil anos 
antes de Cristo, foram achados numa cavema do Iraque 
e o esqueleto dum cachorro, enterrado corn um ser 
humano, foi exumado ao norte de Israel, julgando-se 
pertencer a um periodo entre 12 a 5 mil anos antes de 
Cristo. 

Os hebreus tinham os câes na conta de abutres e 
animais impuros. Quando dirigida a alguém, a palvra 
câo tomava-se um epiteto de desprezo e humilhaçâo. 
Assim, em Deut. 23:18, os prostitutos sâo chamados 
keleb (câes), e em Sal. 22:17 os inimigos de Israel sâo 
igqalmente chamados câes. No famoso episôdio, o 
gigante Golias escarneceu David, exclamando: Ser à 
que sou algum câo p ’ra vires ao meu econtro corn um 
pau? Aparentemente, existiam relacôes amistosas entre 
os habitantes e os câes na Palestina, como podemos 
deduzir da passagem: E melhor um câo vivo que um 
leâo morto (Ecles. 9:4). Igualmente, digno de registo é 
o caso do câo que ia atràs de Tobias e Rafael. 

Na arte cristâ, o câo acompanha dois santos. Assim 
temos S Domingos (1170-1221) geralmente 
representado corn um lirio e um câo preto-e-branco. 
Na realidade, trata-se de um trocadilho à volta dos 
nomes latinos Dominicus e Dominicanus - Domini 
canis (os câes do Senhor) e o hâbito dos frades 
dominicanos consta de tùnica branca e capa prêta. 

S Roque (1350-1380) é representado como 
peregrino corn uma ferida na pema e acompanhado por 
um câo corn um pâo na boca. Reza a tradiçâo que Sâo 
Roque foi atacado pela peste e refugiou-se numa 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Prlmelra Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

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

Ferreira Moreno 

floresta onde teria morrido de fome 
se nâo fosse o seu fiel câo que, 
todas as manhâs, Ihe trazia um pâo. 
Daqui adveio, aparentemente, a 
expressâo: E Sâo Roque e o câo, 
para indicar duas pessoas que 
andam sempre juntas. 

S. Roque tern a sua presença 
demarcada com o seu nome em 
duas freguesias, e respectivas igrejas paroquiais nas 
ilhas açorianas de Sâo Miguel e do Pico. Na ilha 
Terceira, entâo, por causa dum câo de cauda torcida 
p’ro lado, aplica-se aos terceirenses a galhofeira 
alcunha de rabos tortos (Valdemar Mota, Historias e 
Tradiçôes dosAçoresT. É igualmente comum, nas ilhas, 
chamar câo tinhoso ao diabo. 

De especial interesse e curiosidade destaca-se o 
Portuguese Water Dog (câo de âgua português), que 
foi introduzido na Peninsula Ibérica por antigos 
invasores e povoadores. Durante séculos foram estes 
câes companheiros dos Pescadores portugueses, 
ajudando-os na faina e guarda da pesca e dos barcos. 
Corn o avanço da tecnologia, perderam o seu valor e 
quase desapareceram nos anos 1930, ressurgindo mais 
tarde sobretudo quando nos EUA encetaram a sua 
importaçâo em 1958. O Portuguese Water Dog of 
America foi organizado em 1972 e o câo de âgua 
português foi reconhecido pelo Américam Knnel Club 
em 1980. 

Justificando 
os seus notâveis 
serviços, devemos 
mencionar os câes 
guias de cegos, 
bem como os câes 
da policia e 
agências de 
segurança, e ainda 
os câes treinados 
especificamente 
p’ra ajuda dos 

militares na guerra. 
Na Califorlândia encontramos cerca de vinte 

localidades, mormente cursos de âgua, corn o nome de 
câo. Nos tempos da corrida ao oiro, os mineiros 
chamavam aos acampamentos aldeias de câes. 
Curiosamente, um povoado originariamente chamado 
Dog Town tomou em 1861 o nome de Magalia que no 
latim désigna uma choupana ou uma cabana (cottage). 

Como um càozinho lâ vou Chamaste-me cachorrinho, 

Atrâs de ti, sempre assim; Mas eu nâo mordo a ninguém; 

Nâo me olhas, nâo me miras, E se ladro à tua porta, 

Nâo tens compaixâo de mim. É porque te quero bem. 

Oakland, California 

Oraçâo ao Espirito Santo 
o Divino Espirito Santo, Vos que esclareceis tudo 
e iluminais os meus caminhos para que possa 
atingir a felicidade; Vos que me concedeis o 
sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e o 
mal que me têm feito. A Vos que estais comigo em 
todo instante, eu quero humildemente agradecer 
por tudo o que tenho e sou e confirmar uma vez 
mais a minha intençâo de nunca me afastar de Vos, 
por maiores que sejam a ilusâo ou as tentaçôes 
materiais, corn a esperança de um dia merecer 
poder juntarme a Vôs e aos meus irmâos, na 
perpétua gloria e paz. Amém 

Obrigada pela graça recebida 
M S. 

ORAÇÂO 
Confio em Deus corn toda a minha força e, por isso 
peço que Ele ilumine meu caminho, concedendo- 
me as graças que tanto desejo, dando-me sorte e 
sucesso em todos os actos da minha vida, e me livre 
de todos os males e desgraças 
 Maria 

SABIA QUE.» 
- 0 Templo e o Palâcio de Salomâo, realizados por 

arquitectos fenicios em Jerusalem, devem-se ao rei 
Hiram I, que também mandou fazer obras de grande 
importância no porto maritimo de Tiro? 

- Em 1957 foi inaugurada a Agência Europeia de 
Energia Nuclear? 

- A exploraçâo do estaleiro da Rocha, do Conde de 
Obidos em Lisboa acabou em 1962? 

- Uma das maiores tragédias no mar em tempo de Paz 
ocorreu em 1987, quando chocaram xxmferry-boat & 
um petroleiro perto de Manila, tendo perecido 
naquele desastre 1500 pessoas? 

- A nossa escritora, Fernanda de Castro, morreu em 
1994 e dois anos depois, faleceu o astrônomo norte- 
americano. Cari Sagan? 

- Hâ hoje cerca de seis milhôes de desempregados na 
Alemanha? 

- O Metropolitano de Lisboa transportou 4,5 biliôes 
de pessoas, ou seja, 2/3 da populaçâo mundial, entre 
1959 e 2003 e hoje transporta 180 milhôes de gente 
por ano, quase 20 vezes a populaçâo do pais? 

- Em 2005, Inès de Castro, a princesa que reinou 
depois de morrer, tem vârios eventos a comemorar a 
sua passagem pelo mundo e, além duma Fundaçâo 
corn seu nome, terâ em Coimbra um jardim e um 
museu na Quinta das Lâgrimas? 

- Em 1930 foi descoberto o planeta Putâo? 
- Em 1665 foi oferecida â Coroa Inglesa a cidade de 

Bombain (India) como dote de casamento da jovem 
princesa D. Catarina de Bragança? 

- Em 1546 morreu Martin Lutero, o lider da Reforma 
Protestante, que levou â separaçâo de vârias naçôes 
europeias da Igreja de Roma? 

- Em 1267 foi assinado um contrato entre Afonso III, 
rei de Portugal, e Afonso X de Castela para decretar 
que o Algarve passaria a ser territôrio português, e o 
acto se chamou a Convençâo de Badajoz? 

- Ushuaia é a cidade mais ao Sul do planeta e estâ na 
Terra de Fogo (Argentina)? 

- Welwitschia Mirabilis, espécie botânica ùnica no 
mundo, corn a aparência de um polvo gigante, tem o 
seu habitat em Angola, entre Namibe e Tobua? 

- Em 1950, Harry Truman, présidente dos EUA, 
aprova a construçâo da Bomba H? 

- O cientista austriaco, Karl Landsteiner, Nobel da 
Medicina, identificou os grupos sanguineos? 

- Em 1890 foi tocada pela primeira vez num sarau de 
Lisboa “A Portuguesa”, nosso futuro hino nacional? 

- Em 1635, os holandeses fundaram Nova lorque corn 
0 nome de Nova Amsterdâo? 

- Em 1811, dois herôis. Pedro Joâo Baptista e Amaro 
José fizeram por terra a travessia do continente 
africano entre Angola e Moçambique uma viagem 
que durou seis anos? 

- Em 1536 morre em Évora o poeta e cronista Garcia 
de Resende, compilador do Cancioneiro Gérai? 

- O primeiro Almirante da Marinha Portuguesa foi o 
fidalgo Alcaide-Mor de Coimbra, D. Fuas Roupinho, 
e que a palavra almirante era â moda ârabe, mas no 
mundo feudal ou godo usava-se a expressâo conde- 
do-mar? 

- O gangster Al Capone que dominou o crime em Chi- 
cago durante a Lei Seca moreu em 1947? 

- Em 1531 um sismo destruiu parte da cidade de 
Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina? 

- O médico britânico, Edward Jenner, descobriu os 
anti-corpos da variola e morreu em 1823? 

- Em 1756 nasce o compositor Amadeu Mozart em 
Salzburgo (Austria) e em 1901 o compositor italiano 
de operas Guseppe Verdi morre em Milâo? 

- Em 1935 a Islândia suspende a aplicaçâo de penas 
pela interrupçâo voluntâria da gravidez, sendo assim 
0 primeiro pais no mundo a tomar tal medida? 

- A URSS colocou uma nave espacial nâo tripulada 
no solo do planeta Vénus em 1971? 

- O Dragoeiro, uma espécie botânica em vias de 
extinçâo, é uma ârvore magestosa e ornamental que 
se encontra apenas nas ilhas da Madeira e do Pico? 

- Segundo alguns historiadores, as Festas e culto do 
Espirito Santo foram introduzidas em Portugal pela 
rainha Santa Isabel e levadas para os Açores pelos 
primeiros povoadores portugueses? 

Vancouver - BC 
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ECOS DA SOCIEDADE 
Happy Birthday x 21 

Liliana Lima, da freguesia das Ribeiras (Pico), residente 
hâ anos em London, no dia 25 de Maio entrou na casa 
dos 80, recebendo montes de flores dos sens familiares 
e amigos. No mesmo dia, o seu neto Jonathan, celebrava 
sens vendes 24 anos de idade. Parabéns a esta querida 
dupla da parte de sens amigos e familiares em London, 
Harrow e Açores: Many Returns of the Day! 

Jason & Stephanie 

Filhos de Alda e Adelino Caetano, celebraram o seu 
14.° e 8.° aniversarios nos dias 14 e 8 de Março, 
respectivamente, recebendo a Primeira Comunhao e 
Crisma em Abril. Parabéns da parte dos pais e demais 
familia. 

Império 
de Windsor 
Parabéns aos jovens 
terceirenses, Paulo e 
Rute Ferreira, 
escolhidos para a 
Mordomia de 2006 
no fim da Festa 
Anual do Espirito 
Santo que este ano 
viu-se ameaçada 
pela chuva. Muita 
surpresa, mas 
também muita 
felicidade! 

FOTO: DANIEL LAPAS 

Rancho Nazareno 

Este grupo de dançarinos de Leamington, mostrou o 
que vale e pesa dando uma sessao do melhor Folclore 
nas Festas do Império daquela area. O numeroso 
publico seguiu com intéressé as evoluçôes dos sens 
viras e reviras. 

Fernando Martins & Cia. 

O représentante da urbanizaçâo “Paraiso de Albufeira” 
esteve présenté durante as Festas do Divino no 
Portuguese Community Club of Leamington, 
entregando panfletos com informaçâo sobre a compra 
de apartamentos na costa algarvia. 

Pastor Andrade 
O assiduo colaborador deste 
jornal foi contemplado em Los 
Angeles corn o Terceiro Prémio 
no Concurso Literârio The Voice 
and Choice of Women in 
Portugal and in the Diaspora 
organizado pelo Instituto 
Camoes entre as comunidades 
portuguesas do Canada e dos 
EUA. A peça premiada foi o conto: Nas Asas do Arco 
Iris. Parabéns! 

"PORTUGAL ^ 
NOTfCIAS" % 

Benjiquistas de Leamington 

A Malta Vermelha da Capital do Tomate celebrou 
entusiasmada a conquista do Campeonato da Primeira 
Liga pelo seu clube, o Sport Lisboa & Benfica, ao 
ganhar o ultimo encontro com os Gajos do F.C. Porto. 
Parabéns aos ferrenhos benfiquistas, com um caveat 
para os que so envergaram a camisola vermelha apos a 
conclusao do jogo! Nao fosse o diabo... 

Na hora da des^ 
Ultimos conselhos e 
recomendaçôes de 
Joaquim Bârtolo à 
nova Mordoma de 
2006, D. Rute 
Ferreira, ainda 
emocionada por ter 
sido esolhida para o 
cargo. Ele parece 
estar a dizer: Poe 
toda a tua Fé no 
Espirito Santo e nao 
tenhas medo. Tudo 
vai ser uma 
maravilha! 

edida 

FOTO: DANIEL LAPAS 

Uma Reforma Feliz, Estrela Resendes 
Linda e jovem, tal como 
eras em Sao Miguel, foste 
astro de amor no meu 
caminho e na vida dos 
nossos filhos. A 
compaixao nos teus olhos 
faz-me lembrar a nossa 
luta, as horas de 
felicidade e amargura, os 
dias de festa e de amor. 
Companheira nos meus 
trabalhos, entras agora no 
remanso da Reforma e 

juntos vamos ceifar o fruto da Paz nas tardes douradas 
de nosso Outono, Estrela querida, Grande Amor da 
minha vida! 

CAPELA - MAUSOLEU DA SAGRADA FAMILIA 
HORAS DE VISITA ESCRITORIO 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 
ENCERRADO 

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

as facilidades de pagamento sem juros visite: 

STTPETER’S CEMETERY 
806 Victoria St., London, ON • N5Y 4E1 

Tel. (519) 451^9120 

CONTACTE UM DOS 
NOSSOS AGENTES 
E CONSELHEIROS 

QUE THE PODERÂO 

AJUDAR NA 

SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVJÇOS 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
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Toures, Toureires e Touradas na ilha Terceira 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 
 DOMINGOS: 

09H45-CultodeLouvor 
‘'I - English Sunday School 

^ ! 11H15-English Worship Service 
19H00-EstudoBiblico 

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

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

ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo 

Numa festa popular, dois capinhas armados de guarda 
do touro embolado 

Um rito que na ilha Terceira se répété cada ano no 
dia 1 de Maio é o inicio das famosas Touradas à Corda, 
ùnicas no mundo. O povo outrora acorria em massa ao 
lugar da Fonte, na Ribeirinha, para ver a primeira 
tourada do ano, a ùnica naquela altura, que marcava o 
começo do popular evento na ilha. Hoje, porém, jâ nâo 
é assim e por toda a ilha se lhe foram juntando outras. 
O Calendârio Taurino de 2005, no primeiro de Maio 
marcava seis touradas, em vez da ùnica da Ribeirinha, 
como manda a tradiçâo. 

Corn a entrada de Portugal na UE, a tourada à corda 
sofre alteraçôes, que visam mais protéger o animal do 
que o toureiro, porque sô corre à frente do bicho quem 
quer e deste modo sujeita-se a levar uma comada. Para 
os mais ferrenhos aficionados, tourada onde o animal 
nâo pega ninguém, nâo presta. Mas aquela que manda 
alguns para o hospital corn uma aduela quebrada ou a 
cabeça partida, essa é que vale e fica na memôria de 
todos. Que touros ruins foram aqueles!... 

Hoje, os touros sào engaiolados très horas antes 
de serem corridos no arraial, mas noutros tempos 
ficavam na gaiola por mais de seis horas, chegando 
alguns deles a morrer devido à exaustâo e ao calor. Na 
nova lei, os touros sô podem correr determinada 
distância, mas isto nâo era assim no passado em que o 
animal podia percorrer por vezes de dois a mais 
quilômetros. Outra regra é que, mal acaba a tourada, 
as gaiolas têm que regressar de imediato ao mato, e os 
animais voltarem à pastagem. Antigamente, apôs a 
tourada, os pastores iam jantar para o Império e tomar 
uns copos. Isto retardava o regresso do bicho ao seu 
habitat natural. 

Digam o que quiser, mas o melhor lugar para ver a 
tourada e desde a barreira 

Os touros corridos numa localidade neste dia, sô 
poderâo ser corridos novamente quinze dias depois, 
para assim recuperarem a energia perdida. Mudam os 
tempos, mudam-se as vontades... 

Apesar das regras, nâo falta hoje quem alvitre que 
é preciso acabar corn esta tal barbaridade das touradas 
à corda. Diga-se de passagem que, apesar dos 
pretensiosos metidos a defender os direitos do animal 
sem pensar nos do homem, as touradas à corda 
continuam cada ano corn mais força, e mais frequência, 
nâo sô na Terceira, mas também noutras areas. Caso 
inédito foi hâ cerca de dois anos quando no Alentejo 
se realizaram duas touradas à corda pela primeira vez, 
corn pastores terceirenses a mostrarem ao povo campino 
a tourada à moda açoriana. 

Na Tourada à Corda o animal sai amarrado pelo 

pescoço corn uma longa 
corda que é segurada 
pelos pastores, vestidos 
corn camisa branca, calça 
prêta e chapéu de aba 
larga na mesma cor. Um 
grupo deles apostado no 
fim da corda e outro ao 
meio da corda controlam 
a investida do bicho para 
prévenir um mal maior, 
como por exemplo: o 
touro saltar um muro ou 
balcâo atrâs do quai se 
encontram mulheres ou 
crianças, ou quando marra 
alguém, para que nâo o 

■sol desajîam as investidas rnande para o hospital ou 
para o outro mundo, como 
jâ tem acontecido. Trata- 

se de uma diversâo pùblica, onde os que têm coragem 
vâo lâ demonstrar a sua arte de toureiros e sâo chamados 
popularmente “capinhas”. 

As Touradas de Praça sâo diferentes. Os touros 
corridos à corda por lei sâo 
embolados, ou seja, o 
animal tem que levar bolas 
de metal ou sacos de couro 
no fim dos comos. Nunca 
é corrido em pontas como 
na Tourada de Praça, onde 
0 animal sai à arena a 
desafiar o toureiro corn as 
suas aguçadas hastes, 
coïtantes como uma lâmina 
de barbear. Um passo em 
falso corn a muleta ou 
capote por parte do 
toureiro pode levar a um 
cornada corn perfuraçôes 
de até 20 cms de 
profundidade. Mas os 
touros sâo corridos em 
pontas sô corn o toureiro 
apeado, no confronto 
directe entre homem e fera. sào Sebastiâo torna-se 
Na tourada a cavalo ou nas 
pegas de Forcados, para 
protecçâo do cavalo ou dos homens que corn bravura 
vâo pegar à unha, ou seja, cara a cara corn a fera, o 
touro sai sempre embolado. 

Na saga taurina, muitos touros ficaram famosos e 
até podemos dizer que passaram à histôria da Festa 
Brava pela sua casta e bravura. Muitos ganharam a fama 
de maus apôs terem mandado para o hospital uns 
quantos capinhas e nâo sô. No desafio da besta e o 
homem, alguns capinhas têm provado tal coragem e 
sangue frio frente ao touro que até deixam pâlida a 
bravura de muitos toureiros de fama e renome. Estes 
amadores da arte por vezes brincam corn o touro corn 
tal simplicidade e graça que a multidâo aplaude 
freneticamente. E esta, ao fim e ao cabo, a sua ùnica 
homenagem, o ùnico prémio que recebem pela sua 
valentia. 

Deixo aqui, por ùltimo, o nome de alguns touros 
que passaram a hostôria nas Touradas à Corda na 
Terceira. Começo pelo “Gatinho”, assim chamado 
porque se punha corn as patas dianteiras num muro de 
pedra, tentando chegar ao homem que lâ tinha trepado 
para fiigir â investida do animal e também por ser touro 
que corn frequência galgava qui'ntais e muros, saltando 
como um gato. 

O “Descornado” assim chamado pela falta dum 
como mas que, apesar da deficiência, pegava corn o 
outro e ainda dava fortes dentadas. Outros houve que 
foram conhecidos pelo nùmero marcado a ferro em 
brasa no lombo, entre eles, o Numéro 100, touro 
pequeno mas de uma impressionante agilidade, para 
além da sua bravura. O 110, touro amarelo listado que 
sô investia atrâs dum capinha quando tinha a certeza 
de 0 apanhar e, quando chegou a velho, ficou ainda 
mais matreiro, andando sempre a passo lento. Quando 

marcava uma pessoa, numa breve e râpida corrida 
alcançava a sua presa e, depois de marrar e satisfazer a 
sua raiva animal, mandando-o para a enfermaria, o 
bicho seguia o seu percurso a passo lento e cadenciado, 
â espreita de apanhar uma nova vitima. Foi este, talvez, 
o touro que tivesse matado mais gente e, por isso, para 
além de 110, recebeu a alcunha de “O Assassina”. O 
Numéro 90 foi um dos mais bravos da histôria 
terceirense e da ganadaria de JAF (José Albino 
Fernandes). Morreu de velho nas pastagens apôs ter 
deixado alguns descendentes. Na sua cabeça existiam 
apenas uns pequenos cotos, devido âs marradas que 
dava nas tapadas, portées e muros, tratando de apanhar 
alguém que estava do outro lado. 

O Padre Roberto ou o Nùmero 35, era um belo 
animal dum preto luzidio donde emergiam um lindo 
par de comos na testa. Era um toiro que podia fazer 
parte duma tela ou até dum cartaz. Chamavam-lhe 
Padre Roberto porque numa certa altura em Santa 
Bârbara o Pe. Roberto, reverendo muito aficionado â 
tourada, foi apanhado pelo 35 que, depois de umas 
valentes comadas lhe rasgou a batina e o deixou corn 
as cuecas â mostra. Pessoalmente nâo guardo grata 
recordaçâo do bicho por ter sofrido pessoalmente a 

anjiteatro natural com milhares de ajicionados nas suas 
famosas Touradas à Corda 

força da sua investida e por, como a gente diz na giria 
da tourada, ter provado Sopa de Cornos na minha 
adolescência. Mas isto poderâ ser tema duma outra 
histôria de Touros, Toureiros e Touradas 

Por agora fico-me por aqui e... Haja Saùde! 
Do livro Baü da Saudade (London. Ontario) 
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Império do Espirito Santo - FESTAS ANUAIS 

Debaixo de chuva, os Mordomos corn alguns amigos improvisaram um Cortejo “sui generis” até ao local da Festa 

No fim-de-semana, 21 e 22 de Maio, Joaquim e 
Maria Bârtolo, Mordomos do Império de Windsor, além 
de verem o seu sonho tornar-se realidade, foram 
contemplados corn a bênçâo de um milagre, pois sô 
isto pode expliear o que aconteceu. Hâ tempo que o 
Mordomo deste ano sentia fortes dores num pé, sem 

eneontrar remédio. Foi ao médico mas o prognôstico 
era melindroso. Cheio de fé, Joaquim cobriu o pé corn 
a bandeira do Espirito Santo e no dia seguinte, o mal 
desapareceu. Hoje, sem problemas, caminha 
perfeitamente sem sentir dor alguma. 

Momenta solene foi a entrega da Bandeira Vermelha 
aos Mordomos de 2006, Paulo e Rute Parreira 

No Masonic Temple foram levadas a efeito a 
Distribuiçâo das Pensées e a Ceia dos Criadores no dia 
21, corn o grupo Nossa Moda a animar a noite. No 
Domingo seguinte, o Pe. Nelson Cabrai celebrou a 
Missa Solene e a Coroaçâo. Momento de emoçâo no 
fim da cerimônia religiosa foi quando Fernando Rocha 

deu leitura à Lista das pessoas que desde 1980 tinham 
assumido a Mordomia do Império. 

A chuva torrencial impediu a saida do Cortejo, mas 
os Mordomos, acompanhados por um grupo de amigos, 
puseram-se a caminho corn a Coroa até ao Masonic 
Temple, cumprindo assim a sua promessa. 

O recinto encheu-se de 
pùblico e foram servidas as 
Sopas ao povo. Apôs a 
refeiçâo, a Lira de N"* S® de 
Fâtima tocou o repertôrio 
tradicional e a seguir actuou 
o Rancho Folclôrico de 
Chatham que fez uma 
magnifica exibiçâo. 

Joaquim e Maria 
Bârtolo concluiram o seu 
ano de responsabilidades 
entregando a bandeira 
vermelha ao jovem casai, 
Paulo e Rute Parreira, que 
foram assim proclamandos 

Mordomos do Império para 2006. Antes de encerrar a 
cerimônia, deram um sincere OBRIGADO a todos os 
que lhes prestaram a sua ajuda e apoio neste ano de 
serviço comunitârio e por ultimo, incentivaram os 
Mordomos de 2006 a depositar a sua fé no Divine 
Espirito Santo. 

MORDOMIAS DO IMPÉRIO 
Eis a Lista dos Mordomos e Comissôes que a partir 

de 1980 organizaram as Festas do Império de Windsor, 
nos ùltimos 26 anos, desde a sua Fundaçâo. 

1980 - Comissâo de Festas 
1981 - Ernesto Cabral 

1982 - Hildeberto Carreiro (falecido) 
1983 - Manuel Perdra (falecido) 
1984 - Januârio Mota (falecido) 
1985 -Lino deArruda (falecido) 

1986-Manuel Teves 
1987 - Joâo Alves (falecido) 

1988 - José Luis Pavâo 
1989 - Manuel de Melo 

1990 - José Pedro 
1991 - José Luis Alves 
1992 - Joâo FHmentel 

1993 - Antonio Rodrigues 
1994 - Edelmiro Pereira 

1995 — M“ de Lurdes Silva 
1996 - Carlos Melo 

1997 — José Luis Pedro 
1998 - Casa do Espirito Santo 

1999 - Francisco Martins 
2000-Antonio Conceiçâo 

2001 — Emanuel Pires 
2002 - Ilidio da Silva 

2003 — Fernando do Canto 
2004 - Luis da Ponte 

2005 — Joaquim Bârtolo 

Windsor (Ontario) 

U Rancho de Chatham ojereceu ao publico uma das suas melhores exibiçoes de Folclore 

Daniel Lapas 

GAU DA ESPERANÇA/ 

Conforme a intençâo de dar o mais 
firme apoio aos necessitados, o saldo 
fmanceiro desta iniciativa levada a 
efeito pelo Centro Recreative e 
Cultural Português em memôria do 
jovem Ryan Pires, foi assim distribuido entre as 
seguintes organizaçôes: 

$2.400 - Hearts Together for Haiti 
$2.400 - Angolamiga 

$2.000 - Holy Names High School 
Holy Names H S, a escola de Windsor onde o jovem 
falecido estudava, pretende criar com este donativo a 
Boisa de Estudos Ryan Pires para ajudar um dos 
estudantes a prosseguir a sua carreira académica. 

Os pais de Ryan que perdeu a vida em tragico 
acidente de carro, Emanuel e Lucy Pires, vêm por este 
meio agradecer aos que deram o seu apoio e contribute 
à Gala da Esperança. 

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

Tel. (519) 250-9200 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

1457 Drouillard Rd., Windsor, Ont. N8Y2R8 
Tel. e Fax.; (519) 944-8330 

ParaBanquetes chame: LùciaPires: Tel. 972-3835 

Jantar, Show e Baile 
Sabado, dia 18 de Junho com inicio às 19H00 

Grandiosa Ementa 
Formidâvel Show de Variedades 

abrilhantado pelo DuO SantOS 

com Cançôes e Mùsica para Bailar 
ENTRADA: 

$22/Adultos - SlO/Crianças (6-12 anos) 
Informaçôes e Réservas de Mesa 

Tel. (519) 944-8330 

CELEBRANDO 0 

WINDSOR 

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

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

Nina Pinheiro • (519) 246-9885 

^ AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietarios 

^ H.N 1 A.UR_AJN 1 H 

o SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÛNICA NA COZINHA PORTUGUES A 

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

475 TECUMSEH RD., EAST /c,4x c cc-) n 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519) 254-5538 

LONDON 

“UPTOQON 

1-800-391-6036 
Tel.(51 9) 455-0704 
Fax (519) 455-0720 

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

AFC & ASSOCIATES 
IMMIGRATION CONSULTANTS 

Arlete F. Campion 
(MEMBER OF CSIC) 

Emigraçâo é a nossa causa. Temos 35 anos 
de sucesso com Portugueses, Brasileiros e outros. 

Dùvidas (estatuto, permites, detençâo, intérprete oficial e traduçôes, etc. 
Telefone. Ambiente afâvel e confidencial. 

1140 Burnhamthorpe Rd. W. Tel: (905) 566-1172 
Suite #223, Mississauga, ON L5C 4E9 Fax: (905) 566-0965 

Em London podem contactât Antonio Sousa: (519) 686-7958 
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BWAIVIPTON 

Igreja celebrou 15® 
Aniversàrio 

No dia 12 de Maio, a Igreja de 
N® S® de Fâtima (101 Malta Ave. 
Brampton), celebrou com pompa e G silva 
dignidade o 15.° Aniversàrio da 
fundaçâo. Houve Missa Solene e pregaçào pelo Pe. 
Leandro Garcês, de Penafiel, no Norte de Portugal, e 
que se encontra entre nos para acompanhar as 
celebraçôes festivas deste ano. 

Apôs a cerimônia o povo fiel reuniu-se para um 
pequeno convivio no salao paroquial, agradecendo a 
Deus por tudo o que Ele tern feito ao longo dos anos 
em prol da parôquia. As mesas estavam recheadas com 
pratos de comida e doçaria para todos os gostos, 
servindo-se também vinhos, réfrigérantes e café. 

0 acto culminou com o tradicional corte do Bolo 
pelo Pe. Eduardo Manuel Pontes, enquanto o publico 
cantava Parabéns a Voeê e os membros da Comissao 
serviam fatias daquela delicia a todos e o respectivo 
champanhe, so aos adultos. 

No dia anterior tinha-se realizado uma Missa em 
honra da Padroeira, com pregaçào pelo Pe. Leandro, e 
Procissao de Velas em volta do templo com um andor 
lindamente enfeitado. Apesar do frio e vento que se 
fazia sentir, o calor da fé do povo provou ser bem mais 
forte que a inclemente natureza. 

Em Honra do Espirito Santo 
Brampton: A parôquia de N° S° de Fâtima realizou 
os festejos em honra da Terceira Pessoa da Trindade 
Santa corn as tradicionais sopas do Espirito Santo no 
Sâbado, e coroaçâo no Domingo, seguida de Arraial 
da Lira Portuguesa local e Folclore micaelense pelo 
Grupo de dançarinos de Brampton. Os Mordoraos de 
2005 foram Afonso Almeida e sua mulher, D. Maria. 

Oakville: No dia 17 de Maio tiveram lugar os festejos 

do Espirito Santo na Igreja de Sâo José, com missa e 
coroaçâo. Apôs o acto religioso, rosquilhas à moda do 
Pico e as famosas sopas foram servidas no salâo 
paroquial aos présentés. Pela tarde, houve Arraial pela 
Lira Bom Jesus de Oakville e Folclore pelo grupo de 
Toronto Amor da Pàtria. Apesar do tempo estar um 
pouco frio e ventoso mais de um milhar de pessoas 
frequentaram esta festa. Foram Mordomos de 2005 o 
Sr e Sra. Joaquim Quaresma. 

VAMCOUVER 
Dia de Portugal e Semana Cultural 

A comunidade portuguesa de Vancouver leva a 
efeito as Celebraçôes do Dia de Portugal no 10 de 
Junho, e a Semana Cultural Portuguesa de 9 - 16 de 
Julho de 2005, no salâo da Parôquia Da N° S° de Fâtima 
desta cidade. 

Ambos eventos sâo organizados por: Portuguese 
Seniors Foundation of Vancouver, Portuguese Club of 
Vancouver, Associaçâo Cultural Amigos do Pico, 
Irmandade de Espirito Santo - Portuguese Society, 
Grupo Cultural da Madeira, Escola Portuguesa de 
Vancouver, Parôquia N° S° de Fâtima, Programa de 
Radio Portugal no Coraeào, Sporting Clube, Grupo Cul- 
tural Tradiçâo da Ilha Terceira. 

Victor DaSilva Marques 

A minha Indelével Gratidâo! 
AMÉRICO GOMES 

Nasceu em Certâ — Pedrogâo Pequeno — 1927 
Faleceu em Vancouver — 2005 

A sua esposa e familia vêm agradecer por este meio 
a todos os amigos que os acompanharam neste momento 
de tanta saudade, quer visitando o seu ente querido na 
sua longa permanência no Hospital, quer 
acompanhando-o no caminho para a ùltima morada. 

Um agradecimento muito especial aos irmâos e 
cunhadas do finado pela ajuda, carinho e solicitude que 
prestaram e ao Sr. Sebastiâo Pinto por toda a sua 
gentileza. O meu marido deixa uma nota de especial 
agradecimento à équipa do Hospital que tudo fez para 
minorar o seu sofrimento durante a sua doença. 

A todos, pois, a minha indelével gratidâo. 
Rosa Gomes, Vancouver — BC 

TORONTO 
CASA DOS AÇORES 

A présidente da Mesa daAssembleia Gérai da Casa 
dos Açores do Ontario informa que no dia 13 de Maio 
do corrente e em reuniâo da Assembleia Gérai 
Extraordinâria foram alterados os Estatutos da Casa 
dos Açores de Toronto que doravante passou a ser 
conhecida como Casa dos Açores do Ontario. Por isso, 
vâo ser iniciadas as necessârias diligêneias e colhida a 
indispensâvel informaçâo para se abrirem outras 
Delegaçôes da Casa dos Açores do Ontârio no meio 
das comunidades portuguesas espalhadas pela geografia 
desta Provincia, onde seja particularmente acentuada 
a presença de nùcleos de açorianos. 

Dr. ‘‘Irene Maria Ferreira Bayer 

Lançado portai de divulgaçâo de 
clubes aforianos 

A Liga de Associaçôes e Clubes Açorianos (LAÇA) 
lançou no Dia da Regiâo Autônoma dos Açores em 
Toronto, o portai www.lacacanada.com para divulgar 
a cultura e histôria das ilhas no mundo, promover o 
Dia dos Açores no Canadâ e dar a conhecer os clubes e 
associaçôes açorianos do pais sâo os objectivos do 
portai. 

O site pretende ainda servir de elo de ligaçâo entre 
a Regiâo Autônoma dos Açores e os filiados da LAÇA 
e apoiâ-los na promoçâo dos seus eventos. 

Dados divulgados no lançamento, que teve lugar 
na Galeria Almada Negreiros do Consulado-Geral de 
Portugal confirmam que a LAÇA conta jâ corn cinco 
clubes e vinte associaçôes. 

Présenté no evento esteve o cônsul-geral Emidio 
Veiga Domingos, com alguns elementos fundadores e 
directores de clubes açorianos. Na pâgina inicial do 
site existe um link para cada clube filiado na LAÇA, 
que dâ acesso a toda a sua actividade, histôria e eventos. 

AGENDA COMUNITARIA - JUNHO 
PORT. CAN. SOCIAL CLUB OF CHATHAM 

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

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

restas Anuais de N"* S'* de Fâtima 
Sâbado, dia 25 no Kinsmen Auditorium 
Competiçâo de Tiro aos Pratos e Futebol 
Baile Social corn grupo musical Piri-Piri. 

No Domingo dia 19 corn inicio pelas 13H00 
na sede do Portuguese-Canadian Social Club 

Almoço do Dia do Pai e Homenagem ao 
Sôcio Arlindo Vilaranda 

O lucro do evento destina-se à Luta contra o Cancro 
Venham ajudar nesta nobre causa! 

Domingo, dia 26 
13H30 - Procissâo e Missa Solene (St Joseph’s) 
15:30 Almoço e Arraial da Banda de Oakville. 
Actuaçâo do Rancho Folclôrico de Chatham 
Iniciativa da comunidade de Chatham e Wallaceburg 

Entrada Gratis - Compareçam! 

LEAMINGTON 

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

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

IMPÈRIO DE LEAMINGTON 
Festas do Divino Espirito Santo 

No mundo da emigraçâo do Canadâ e EUA, apôs 
as Festas do Divino em Fall River (Mass.) no mês de 
Agosto que reunem milhares de pessoas dos quatro 
cantos do mundo, as de Leamington sâo, sem dùvida, 
as maiores. Realidade confirmada, doa a quem doer, 
pelos que cada ano acompanham as grandiosas Festas. 

Na ârea de Leamington, desde o inicio das Festas, 
a Mordomia do Império foi sempre responsabilidade 
de um casai açoriano mas, como anunciamos, em 2005 
Larry e Paula Santos passaram a ser o primeiro casai 
continental a desempenhar as obrigaçôes da Mordomia 
e podemos, corn orgulho, proclamar que eles levaram 
a efeito a Festa corn solenidade e brilho superiores ao 
habituai. Fomos informados que acima de 600 pensôes 
foram distribuidas nesta ârea do SO do Ontârio. 

Os Mordomos, Larry e Paula Santos, junto ao Undo 
Império no vestîbulo do Clube 

No Jantar dos Criadores do Sâbado o Clube ficou 
abarrotado de gente, servindo a mais de mil pessoas 
um jantar de très pratos e sobremesa, mas a multidâo 
que lâ se reuniu no Domingo foi algo inusitado. Nada 
foi, porém, esquecido na grandiosidade do evento, tanto 
na parte religiosa como na Festa Popular. A comunidade 
que sabe apreciar o que é bom, respondeu corn uma 
atitude generosa, dando a sua colaboraçâo unânime ao 
jovem casai que, no fim da noite, mostrava-se exausto 
mas muito feliz. 

Larry e Paula 
entregaram a 
Bandeira Vermelha 
do E. Santo ao casai 
Victor e Nellie 
Pereira, Mordomos 
para 2006. Nascido 
em Amoreira, perto 
de Fâtima, Vietor é 
gerente de Pereiras 
Painting e conta 
corn 20 anos de 
experiência nesta indùstria. Nellie é oriunda de Sete 
Cidades (S. Miguel), trabalha na Woodsley Credit 
Union e viveu em Harrow, onde a sua familia sempre 
esteve ligada âs Festas do Divino. Sâo pais de dois 
filhos, Juliana e Michael. Damos os Parabéns ao casai, 
augurando-lhe o maior sucesso no desempenho da sua 
Mordomia. 

A. Seara 

Victor e Nellie Perdra, 
Mordomos de 2006 
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ST. PETER’S CEMETERY 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 

Father's Day Viemorial Service 
Serviço Religioso em Memoria do Dia do Pai 

Domingo, dia 19 de Junho às 14H00 
Missa Campai celebrada pelo Rev. Fred Howard Smith 

Caso o tempo nao o permitir, a cerimonia terà lugar no interior do Mausoléu da Sagrada Familia 

Venha honrar a memoria 

dos seus entes'queridos 
no Dia do Pai! 

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

Tel. (519) 451-9120 

1608 Broadway Street, Port Coquitlam, British Columbia, Canada V3C 2M8 
Tel: 604.468.7867 Fax: 604.468.7885 Toll Free: 1.888.201.2223 


