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DURÂO BARROSO 
Personalidade/04 

O prémio Personali- 
dade de 2004 foi atribuido 
por maioria de dois terços 
dos 50 membros daAIEPa 
Durào Barroso por ter 
alcançado a presidência da 
Comissào Europeia, 
tornando-se na pessoa que 
mais projecçâo internaci- 
onal deu a Portugal em 
2004, 

De acordo corn o 
présidente daAIEP, Ramôn 
Font, a cerimônia de 
entrega do prémio, a 
decorrer no Casino Estoril, 
induira ainda uma homenagem a Carlos Paredes, o 
pnmeiro português a receber o prémio Personalidade 
do Ano da AIEP em 1990. A Associaçâo de Imprensa 
Estrangeira (AIEP) farâ um reconhecimento à sociedade 
portuguesa pela forma como viveu o Euro 2004. 

Durào Barroso jâ tinha sido contemplado corn o 
prémio Personalidade do Ano da AIEP em 1993 pelo 
empenho pessoal como ministre dos Negôcios 
Estrangeiros na assinatura do Acordo de Paz para 
Angola (Acordo de Bicesse). 

Antonio Brago, secretàrio de 
istndo dos Comunidades 

Durào Barroso 

Corn 50 anos de idade e 
acérrimo apoiante de José 
Sôcrates, Antônio Braga, foi 
escolhido lider da Secretaria 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas. 

Licenciado em Filosofia e 
Inspector-Geral da Educaçâo, 
o novo Secretàrio de Estado 
foi eleito nas ultimas 
legislativas antecipadas 
deputado do PS pelo circulo 
de Braga. Catôlico praticante, 
votou contra a despenali- Antônio Braga 
zaçào do aborto no referendo de 1998 e foi membre do 
grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Canadâ na 
ultima legislatura. 

Na Comissào Parlamentar da Educaçâo, Ciência e 
Cultura, liderou o grupo vocacionado para o estudo do 
ensino do português no estrangeiro, ârea para a quai os 
émigrantes reclamam hoje maior atençào. 
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Uma familia que fugiu para um refügio em Terras mais alias com medo de um 
tzunami apôs o sismo 

Na revista Nature 
uma équipa de cientistas 
tinha alertado para a 
possibilidade de novo 
sismo, apôs o maremoto 
de 26 de Dezembro, 
evidenciando-se a 
necessidade de um 
dispositive de alerta no 
Indico. O maremoto 
aumentou a pressào na 
fossa contigua de 
Sumatra que sépara a 
Indonésia da plaça 
tectônica australiana, 
tornando provâvel a 
oeorrêneia de outro 
sismo que poderia ser de 
7,5 na escala de Richter 
e iria ter lugar na falha 
de Sunda, onde vârios 
sismos jâ provocaram 
tsunamis mortiferos em 
1833 e 1861. 

As suspeitas dos 
cientistas cumpriram-se 
no dia 28 de Março. 

Entre mil a duas mil pessoas poderâo ter morrido 
na ilha de Nias, Indonésia, situada a Geste de Sumatra, 
no sismo de 28 de Março que atingiu a magnitude de 
8,7 na escala de Richter, de acordo corn uma nova 
avaliaçâo. Inicialmente foram 360 os mortos resgatados, 
mas afirma-se que entre mil e duas mil pessoas ficaram 
enterradas no entulho dos prédios sinistrados em Nias, 
a ilha mais prôxima do epicentre do sismo. Pelo menos 
80% dos edifîcios de Gunung Sitoli, a principal cidade 
da ilha, ficaram destruidos, corn centenas de pessoas 

presas sob os escombros. 
Muitos nem puderam receber assistência, devido à 

falta de energia que paralisou o principal hospital. Por 
outro lado, médicos e enfermeiros decidiram fugir corn 
outros habitantes para terras mais altas perante o alerta 
de um novo tsunami. 

Nias, uma ilha corn meio milhâo de habitantes, foi 
afectada pelo ultimo desastre de 26 de Dezembro de 
2004, que provocou um total de 273 mil mortos e 
desaparecidos. 

XVII Governo Constitucional 
Primeiro-ministro, José Sôcrates. 
Ministre de Estado e da Administraçâo Interna, Antônio 
Costa. 
Ministre de Estado e dos Negôcios Estrangeiros, Diogo 
Freitas do Amaral. 
Ministre de Estado e das Finanças, Luis Campos Cunha. 
Ministro da Defesa, Luis Amado. 
Ministre da Economia, Manuel Pinho. 
Ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da 
Silva. 
Ministro da Justiça, Alberto Costa. 
Ministro da Saùde, Correia de Campos. 

Ministro daAgricultura, Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, Jaime Silva. 
Ministro das Obras Pùblicas, Mario Lino. 
Ministro da Educaçâo, Maria de Lurdes Rodrigues. 
Ministro do Ensino Superior e Ciência, Mariano Gago. 
Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira. 
Ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos 
Silva. 
Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima. 
Ministro do Ambiente, Francisco Nunes Correia. 
Secretàrio de Estado da Presidência do Conselho de 
Ministres, Jorge Laeâo. 
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Guerra civil no Sudâo jà 
matou 180 mil pessoas 

A ONU fez um balanço trâgico da guerra civil em 
Darfur, Sudâo. Em 18 meses, morreram mais de 180 
mil pessoas e hâ milhares de desalojados. Além disso, 
pelo menos um milhâo de pessoas estào agora 
concentradas em campos de refugiados. A falta de 
comida e risco de epidemias agravam uma situaçào que 
se transformou na mais grave crise humanitâria da 
actualidade. 

A guerra entre guerrilheiros e o Govemo de Cartum 
arrasta-se hâ dois anos e, apesar da pressâo da 
comunidade intemacional, o Govemo pouco fez até 
agora para controlar as acçôes dos rebeldes. 

China aprova uso da forfa em 
Taiwan 

o Parlamento chinés aprovou a lei anti-secessâo, 
que autoriza um ataque militar contra Taiwan, caso a 
ilha insista na independência. Pequim jâ tinha 
manifestado vontade em impedir a autonomizaçào 
formai e defmitiva do Taiwan. 

A Assembleia Nacional Popular reunida hâ uma 
semana aprovou a lei anti-secessâo. O primeiro- 
ministro chinés, Wen Jiabao garantiu que a lei “nâo é 
um acto de guerra”, mas sim ”uma lei para a 
reunificaçâo pacifica do Taiwan” e para ’’conter as 
forças independentistas” do pais. O Govemo chinés 
garante que pretende cumprir a regra “um pais dois 
sistemas” para manter unidos os dois territôrios. 

Entretanto, Taiwan jâ descreveu aquele diploma 
como uma mera justificaçâo legal para a invasâo da 
ilha no future. Os EUA que tém mediado as relaçôes 
entre as duas margens do Estreito de Taiwan, jâ 
criticaram a lei anti-secessâo. Em caso de invasâo, 
Whashington tem um vinculo legal de defesa de 
Taiwan, apesar de reconhecer a soberania de Pequim 
sobre a ilha. 

O primeiro-ministro chinés deixou o aviso que o 
problema do Taiwan é um assunto interne da China e 
que nâo quer influéneias extemas mas garante que nâo 
tem medo caso as haja, mensagem claramente dirigida 
â Casa Branca. 

Wen Jiabao garantiu ainda que o Govemo farâ o 
maior esforço possivel para a reunificaçâo pacifica, uma 
vez que a lei aprovada estipula o empenho da China 
em continuar a incentivar os contactes entre as duas 
populaçôes, apesar de Pequim e Taipe se manterem de 
relaçôes cortadas. 

A China e o Taiwan vivem como territôrios 
autonomes desde 1949, quando o antigo govemo 
republicano se refugiou na ilha apôs a derrota na guerra 
civil, frente as forças comunistas. 

ONU - Estado palestiniano 
serâ realidade em breve 

J o secretârio-geral da ONU, Kofi Annan, depois 
de uma reuniâo que manteve corn o présidente da 
Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), Mahmmud 
Abbas, mostrou-se optimista quanto à criaçâo em breve 
de um Estado palestiniano, baseando-se na vontade da 
comunidade intemacional de fazer andar o processo 
de paz no Médio Oriente. 

«A comunidade intemacional estâ determinada a 
trabalhar corn as duas partes para fazer avançar o 
processo de paz e aplicar o Roteiro de Paz», garantiu o 
secretârio-geral da ONU numa conferéneia de imprensa 
na sede daANP, em Ramallah. 

Kofi Annan disse ainda acreditar que os ùltimos 
desenvolvimentos oferecem uma oportunidade para 
revitalizar o processo de paz e fazer acreditar que nâo 
estarâ longe o dia em que serâ criado um Estado 
palestiniano convivendo lado a lado corn Israel. 

Jâ quanto â retirada de Israel dos territôrios 
ocupados. Annan revelou ter recebido do primeiro- 
ministro israelita, Ariel Sharon, a garantia de que 
acontecerâ “em breve”. 

■NTERMACIOMAL 

EUA: maioria contra guerra no 
Iraque, Irâo ou Coreia do Norte 

A grande maioria do povo americano considéra 
inaceitâvel o custo em vidas humanas da guerra do 
Iraque, dois anos apôs a invasâo do pais, e opôe-se a 
um eventual conflito corn o Irâo ou a Coreia do Norte, 
révéla uma sondagem publicada recente. 

A sondagem, realizada para a ABC News e o 
Washington Post, révéla que 70% dos americanos 
acham inaceitâvel a morte de mais de 1500 soldados 
americanos no Iraque. No inicio da guerra no Iraque, o 
apoio do povo ao conflito chegava a 70%. 

A sondagem divulgada mostra que o nùmero de 
norte-americanos que pensa que a guerra do Iraque 
fortalece os Estados Unidos caiu de 52% no inicio da 
ofensiva para 28% actualmente. 

O nivel de aprovaçâo do présidente George W. Bush 
também ficou abaixo dos 50%, contra o pico de 
aprovaçâo de 77%. A aprovaçâo da gestâo da guerra 
por parte de Bush caiu também de 75% para 39%. 

A sondagem indica ainda que os americanos 
rejeitam qualquer envolvimento dos EUA em novos 
conflitos bélicos, em qualquer parte do mundo, corn 
cerca de 70% dos inquiridos a mostrarem-se contra um 
confronta militar corn a Coreia do Norte para forçar o 
pais a abandonar sens projectos nucleares, embora 
considerem que o Estado comunista é uma ameaça para 
os EUA. Uma eventual intervençâo armada no Irâo é 
também contestada por cerca de 70% dos inquiridos. 

O estudo foi realizado entre 10 e 13 de Março corn 
I.OOI adultos em todos os EUA, tendo uma margem 
de erro de très pontos percentuais. 

Itàlia inicia retirada do Iraque 
em Setembro 

0 primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, 
anunciou a «reduçâo progressiva» dos militares da Itâlia 
colocados no Iraque. A retirada terâ inicio em Setembro, 
estando compléta no fim do ano. 

Em declaraçôes a um programa de TV, o chefe do 
govemo de Roma adiantou que «a questâo da retirada 
das tropas vai depender da capacidade do govemo 
iraquiano de dotar-se de uma estmtura de segurança 
aceitâvel». 

Jornalistas mortos no Iraque 
Um terço dos 117 jornalistas mortos este ano no 

mundo perdeu a vida no Iraque, pais que tomou 2004 
no ano mais negro da ultima década para os media. 
Naquele pais do Golfo Pérsico morreram 42 jornalistas 
(36 deles iraquianos). Isto représenta 35,8 por cento 
(mais de um terço) dos 117 profissionais dos media 
mortos em acto de serviço no mundo em 2004. As 
Pilipinas e a India surgem na lista de paises perigosos 
para a imprensa, corn 12 e 8 jornalistas mortos, 
respectivamente. 

O INSI (Instituto Intemacional de Segurança da 
Imprensa) considerou que 2004 foi o pior ano desde 
1994, quando 157 pessoas do sector morreram no 
Ruanda, Bôsnia, Tchétchénia, Somâlia e Angola. “O 
saldo global de mortes de jornalistas e dos que corn 
eles trabalham é horroroso, e pior ainda no Iraque, onde 
homens e mulheres incrivelmente corajosos arriscam 
diariamente as suas vidas no meio de tiros, bombas e 
sequestros”, afirmou Rodney Pinder. 

Muitas das mortes funcionaram como retaliaçôes 
pelo trabalho desempenhado pelos jornalistas, por isso 
os govemos devem contribuir para conduzir os culpados 
â justiça. 
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Médicos pessimistas sobre 
estado de saùde do Papa 

o papa soffe de 
insuficiéneia 
respiratôria severa e 
a fase final da sua 
vida arrisca-se a ser 
um calvârio, 
segundo a maioria 
dos médicos os 
quais se mostram 
pessimistas sobre a 
capacidade de Joâo 
Paulo II se 
restabelecer das 
suas repetidas infecçôes. 

O cardeal James Francis Staffers, membre da 
Penitenciaria Apostôlica, falou neste tipo de calvârio 
jâ na primeira hospitalizaçâo de Joâo Paulo II em 
Fevereiro. dos sabemos que o papa tem problemas 
respiratôrios, e morrer asfixiado ou simplesmente 
experimentar passar pela sensaçào de sufocaçào é 
qualquer coisa que cada um pode bem imaginar” 
declarou. 

Duas semanas apôs ter-se recuperado de uma 
laringo-traqueite aguda que fora provocada por uma 
forte gripe, Joâo Paulo II, de 84 anos, foi novamente 
hospitalizado de urgéneia por causa duma recaida. De 
facto ambas as vezes a decisâo de o hospitalizar de 
urgéneia foi tomada porque ele tinha dificuldades em 
respirar, corn incapazidade de expectorar e de tossir, 
reconheceram os sens médicos. 

As suas dificuldades eram tais que no dia 24 de 
Fevereiro foi decidido praticar uma traqueotomia para 
o ajudar a respirar. Esta intervençâo foi bem sucedida 
e o papa passou a respirar sem assisténeia, segundo o 
seu porta-voz, Joaquin Navarro-Valls. Mas os 
especialistas em vias respiratôrias mostram-se muito 
pessimistas. 

Tosse persistante, laringe irritada e começo de 
asfixia sâo sinais clinicos de um edema pulomonar, uma 
infecçâo que pode ser mortal tratando-se de um paciente 
idoso e enfraquecido como Joâo Paulo II. 

Por outro lado, a doença de Parkinson, que ele sofre 
desde 1990, o predispôe às infecçôes das vias 
respiratôrias superiores, e a gripe é uma das causas 
principais de morte deste tipo de doentes. O risco maior 
nestes casos é o edema pulmonar, uma espécie de 
congestâo dos pulmôes. 

A hospitalizaçâo dos principios de Fevereiro e 
agora a mais recente antecipam sérias dificuldades 
respiratôrias. O ar nâo estâ entrando nos pulmôes e hâ 
0 risco duma paragem cârdio-vascular porque o coraçâo 
nâo estâ sendo oxigenado e existe o risco de morrer 
por sufocaçào. 

O director do serviço de doenças cardiolôgicas e 
respiratôrias da policlinica de Milâo, Luigi Allegra, nâo 
deixou de manifestar a sua inquietaçâo. Hà dois factores 
de risco: a idade e a doença de Parkinson. Corn uma 
terapia de medicamentos e oxigénio, o seu problema 
pode ficar resolvido. Mas importa nâo subestimar o 
perigo doutras novas complicaçôes pulmonares, 
sublinhou. 
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MACIOMAL 
Ala esquerda do PS contra a 
composifâo do Governo 

A ala esquerda do PS, liderada por Manuel Alegre, 
pronunciou-se contra o elenco do Governo socialista 
escolhido por José Socrates, alegando nào reflectir todas 
as correntes de opiniâo existentes no partido. Em suas 
declaraçôes a um diârio de Lisboa, Pedro Adâo e Silva, 
ex-membro do Secretariado Nacional, considéra que a 
grande surpresa no novo Executivo socialista é a 
ausência de um equilibrio que reflicta as varias 
tendências do partido, 

Na opiniâo deste socialista, a falta de equilibrio é 
visivel nas listas de deputados, que nâo incluiram as 
varias sensibilidades internas e isto é sintomâtico de 
alguma autonomia do Governo perante o partido, 
garantindo que «isso pode gerar alguns problemas» 
dentro do PS. 

«Ao contrario dos Govemos de Antonio Guterres, 
em que os principais dirigeâtes mais emblemâticos do 
partido estavam no Governo, corn José Socrates isso 
nâo acontece», concluiu. 

Jâ Osvaldo de Castro, da Comissâo Politica, acredita 
que «era possivel encontrar gente corn mais e melhores 
capacidades e competências politicas. Talvez tenha 
havido a necessidade de fazer as coisas muito depressa». 

Governo decide regresso a 
Lisboa de Secretarias de Estado 

O Governo liderado por José Socrates decidiu na 
primeira reuniâo do Conselho de Ministres, o regresso 
a Lisboa de todas as Secretarias de Estado que haviam 
sido deslocadas pelo anterior Executivo. 

O Governo de Santana Lopes tinha decidido 
deslocar algumas Secretarias de Estado, incluindo a 
do Turismo, que passou a localizar-se em Faro, 
Administraçâo Local em Coimbra, e daAgricultura em 
Santarém. 

A decisâo deve-se a «razôes de contençâo de 
despesa e para assegurar um melhor funcionamento 
do Governo». 

0 aviso do novo ministro 
0 novo ministro da Agricultura avisou que as 

ajudas aos agricultores portugueses afectados pela seca 
vâo ser limitadas por causa da contençâo orçamental. 
Jaime Silva deu prioridade no flituro ao apoio às regiôes 
e produtores mais afectados, mas enfatizou que nâo 
serâo adoptadas medidas que nâo tenham a cobertura 
da Comissâo Europeia. 

Em relaçâo aos apoios pretendidos, Bruxelas jâ 
aprovou algumas ajudas fmanceiras e prémios ao 
agricultor português, mas o Governo ainda espera 
respostas. Jaime Silva considéra que os apoios sâo 
essenciais para salvar a agricultura portuguesa, tanto 
mais que o Governo esta de mâos atadas e a actual 
contençâo orçamental nâo permite grandes gastos. 

Estas declaraçôes foram consideradas como um 
aviso às confederaçôes agricolas, corn quem Jaime 
Silva, se reuniria a seguir para fazer o ponto da situaçâo. 

Portugal continental em "seca 
extrema" 

Cerca de 60 por cento do territôrio de Portugal 
continental esta em situaçâo de seca extrema, devido a 
um agravamento da situaçâo, de acordo corn dados 
divulgados pelo Instituto da Agua (Inag) que analisa a 
situaçâo até 15 de Março e indica que “em relaçâo a 28 
de Fevereiro verificou-se um aumento de cerca de 15% 
de territôrio afectado por seca extrema”. 

O litoral português excepto a zona litoral do baixo 
Alentejo e do Barlavento Algarvio estâo numa situaçâo 
de “seca extrema”. Também o sotavento algarvio, mais 
de metade do Baixo Alentejo, oAlto Alentejo e cerca de 
metade da zona das Beiras estâo na mesma situaçâo. 

Os “abastecimentos pùblicos de âgua nâo estâo em 
causa”. No entanto, o relatôrio aponta que em diverses 
municipios do interior “estâo identificadas carências no 
abastecimento a aglomerados de pequenas dimensôes”, 
nomeadamente nos distritos de Beja, Faro e Guarda. 
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Estatistica Eleitoral na Diaspora 
Circulo da Europa 

ELEITORES INSCRITOS - 73.879 
VOTANTES - 23.450 
VOTOS EM BRANCO - 104 
VOTOSNULOS- 1.718 
PPD/PSD - 6.366 
PNR-60 
PS - 12.728 
B.E.-535 
PCP-PEV - 973 
CDS-PP - 794 
PCTP/MRPP - 148 
PND - 124 
Candidates Eleitos: 
Maria Jesuma Carrilho Bernardo (PS) 
Carlos Alberto Silva Gonçalves (PPD/PSD) 

Circulo de Fora da Europa 
ELEITORES INSCRITOS - 72.475 
VOTANTES - 13 .488 
VOTOS EM BRANCO - 35 
VOTOSNULOS - 1.232 
PPD/PSD - 7.783 
PNR-23 
PS-3.552 
B.E. - 92 
PCP-PEV - 137 
CDS-PP - 470 
PCTP/MRPP - 28 
PND-97 
Candidates Eleites: 
José de Almeida Cesârio (PPD/PSD) 
Carlos Antonio Pâscoa Gonçalves (PPD/PSD) 

Meeting for Action/Reunir para Agir 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
1081 Bloor St, W„ Ste. 300, Toronto, ON M6H 1M5 

Tel: 416-532-3233 Fax: 416-532-8703 
Web: www.congresso.ca 

BCA 
BANCO COMERCIAL DOS AçORES 
   Grupo Banif 

Visite-nos na Internet: 
www.bca,pt 

www.grupobanif.pt 

Resultados de 2004 
BCA lucra 10,2 milhôes de euros 

O Resultade Liquide de Bance Cemercial des Açeres cifreu- 
se em 10,2 milhôes de eures e que représenta um crescimente de 
56,6% relativamente ae resultade alcançade em 2003. 

O crédite seb gestâe ultrapasseu, em 2004, es 1.000 milhôes de 
eures, crescende 9,9%, incluinde-se neste velume e crédite 
securitizade que atingiu e valer de 325 milhôes de eures, des quais, 
275 milhôes dizem respeite a uma sô eperaçâe de securitizaçâe de 
crédite imebiliârie realizada pele Bance jâ ne final de 2004 e 
destinada a assegurar a liquidez e es meies de fmanciamente 
necessaries para supertar e crescimente da actividade. 

Também es depôsites de clientes tiveram um cempertamente 
muite faverâvel cem um aumente percentual de 7,1%, 
ultrapassande, ne final de exercicie, es 855 milhôes de eures. O 
hem cempertamente des recurses tétais de Bance fica ainda mais 
évidente se censiderades, adicienalmente, es recurses fera de 
balançe que cresceram, em salde, 62,4% durante e ane de 2004. 

O Predute Bancârie ultrapasseu es 44 Milhôes de Eures, 
crescende 9,5% face a 2003, enquante que e cash-flow de 

Expleraçàe de Bance atingiu 18,7 Milhôes de Eures, mais 14,4% 
de que ne ane anterier. 

Ne que cenceme aes râcies de eficiência, é de realçar e 
cempertamente de Cost to income (pese des custes de 
funcienamente e das amertizaçôes ne Predute Bancârie) que 
registeu uma quebra de 3,6 pentes percentuais, passande de 66,5% 
em 2003 para 62,9% em 2004. 

Traduzinde a bea qualidade da carteira de Bance, e crédite 
vencide representava ne encerramente de exercicie 1,42% de 
crédite tetal. 

O Bance Cemercial des Açeres manteve em 2004 as suas 
grandes epçôes estratégicas: erientaçâe para e cliente; referçe da 
sua neteriedade e pesiçâe de liderança; enriquecimente da eferta de 
predutes e serviçes fmanceires; alargamente des canais e formulas 
de distribuiçâo, visando manter um crescimente orgânico sôlido, 
seguro e ajustado ao seu mercado natural que é do da Regiào 
Autônoma dos Açores e o das comunidades açorianas emigradas. 

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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ACOBES/MADEIBA 

FÉRUS NO PARAÎSO! 
Os Azores em segundo lugar 
na escolha dos turistas 

O arquipélago dos Açores ocupa o segundo lugar 
nas preferências de turistas para destinos de férias em 
Portugal sendo sô batido pelo arquipélago da Madeira. 

Este é O resultado de um inquérito realizado pela 
firma para a Defesa dos Consumidores (DECO) que 
visou 10 mil turistas. O inquérito procurou saber os 
principais problemas encontrados pelos turistas 
portugueses. Nos primeiros lugares figuram os atrasos 
nos aeroportos, a falta de informaçào dada pelas 
agências de viagens e a qualidade dos serviços. 

Viagens mois ràpidos entre 
ilhos corn a Aforline 

Este ano, os passageiros do barco Golfmho Azul 
nâo terâo de parar em cada porto para chegar a um 
destino. A AçorLine prevê ligaçôes em 2005 entre o 
Golfmho Azul e o Lady of Man para encurtar tempo de 
viagem e estadia a bordo. Anteriormente, um passageiro 
que partia de Sâo Miguel ouTerceira no Golfmho Azul, 
corn destino à Graciosa, tinha que atracar durante uma 
hora em quase todos os portos, mas este ano os 
passageiros vâo ter a possibilidade de fazer transbordo 
para o Lady of Man e poderem assim desembarcar nas 
ilhas de Sâo Jorge, Pico e Graciosa, abrangidas pelo 
novo sistema. 

O novo piano nâo tem custos adicionais para o 
passageiro que passa a ser portador de dois bilhetes, 
como acontece corn os transportes aéreos no acto da 
compra. 

A AçorLine vai apostar em diversificaçôes no novo 
programa de viagens, mantendo o cartâo Inter Jovem, 
pois 0 ano passado, cerca de 3.400 jovens, corn idades 
entre 16 e 26 anos viajaram por um euro na AçorLine. 

A operaçâo do Golfmho Azul arranca este ano a 
22 de Abril, para abranger as Pestas do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres em Ponta Delgada celebradas no 
dia 1 de Maio. Até ao final de Outubro esta operaçâo 
estende-se a oito das nove ilhas açorianas, corn 
excepçâo do Corvo. 

ANEDOTAS 
Em Portugal 
- Ouvi dizer que temos petrôleo na costa! 
- O quê? Isso foi algum petroleiro que la se afundou! 

Um Câo de muita Estimaçâo 
Num funeral ia atrâs do caixâo o marido da defunta, 
muito triste e levando pela trela um enorme câo de 
aspecto feroz. Seguiam-nos uma imensa fila de homens. 
A certa altura, um sujeitinho aproxima-se do viüvo e 
segreda-lhe: 
- Desculpe! Foi esse o câo que matou a sua esposa? 
- Foi, sim! 
- Oiça, voltou o sujeito a segredar-lhe, você podia 

emprestar-mo, sô por um dia? 
- Esta bem, mas ponha-se entâo no fim da bicha... 

Regina T. Calado, Vancouver, BC 

Lobo-marinho e pombo trocaz 
em franca reabilitafâo 

Depois de terem passado por uma situaçâo muito 
preocupante as espécies lobo-marinho e o pombo trocaz 
nesta Regiâo autônoma, hoje jâ se encontram em fiança 
recuperaçâo, embora mantenham ainda o estatuto de 
ameaçadas. 

Para além do lobo-marinho, e do pombo trocaz, 
algumas aves e moluscos terrestres estâo também em 
fase de recuperaçâo. Isto leva a que os diversos 
projectos de conservaçâo de espécies desenvolvidos na 
Regiâo se revelem um sucesso. 

No objectivo da UE de reverter a tendência para a 
extinçâo de espécies até 2010, Domingos Abreu disse 
que a aposta prende-se corn o investimento no 
conhecimento exacto do grau de vulnerabilidade das 
espécies, o que permite intervir da melhor forma para 
a sua conservaçâo. 

Corn o estatuto de ameaça e protegidas a nivel 
europeu, estâo espécies como a freira da Madeira e 
alguns insectos e plantas. Um conjunto de espécies 
vulnerâveis que têm merecido a prioridade dos 
investimentos na ârea da conservaçâo da natureza, 
através de entidades como a Direcçâo Regional do 
Ambiente, o Parque Natural da Madeira, a Direcçâo 
Regional de Pescas, o Jardim Botânico, o Museu 
Municipal do Funchal e o Museu da Baleia. 

O projecto, que a UE assumiu na Convençâo da 
Diversidade Biolôgica, estâ neste momento a ser 
implementado e é um objectivo muito ambicioso. 

Ricardo Caldeira - Jomal da Madeira 
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âMUNIDADES 
ALZIRA MARIA SERRA SILVA 

Colônia Alemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 

9901 014 HORTA (FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇORES alzira.ms.silva@azores.gov.pt 

DA D CS (NEW & USED) 
nrxmarxm. 9 FOOD EQUIPMENT 

HOTEL & RESTAURANT SUPPLIES 
SOMETHING FOR EVERY BUDGET$$$ 

“WE BUY, SELL AND TRADE” 
WHOLESALE / RETAIL 

' RESTAURANTS • BAKERIES 
' DONUT SHOPS 
• BUTCHER SHOPS 
' VARIETY STORES 
' CLUBS 

CATERERS 
PIZZERIAS 
CHURCHES 

• INSTITUTIONS 
HOMES • COTTAGES • APARTMENTS 

SPECIALIZING IN: 
• DINNER & GLASS WARE 

• FRYERS • GRILLS 

• WALK IN COOLERS 

• COMPRESSORS • PARTS 

• TABLES & CHAIRS 

"OPEN TO THE PUBLIC" 
VISIT OUR SHOWROOM 

2867 DUNDAS Opposite LONDON AIRPORT 

(519) 659-4644 
FAX 659-5745 

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

Toastmaster Southbend 

IF- 

PRÉMIO LITERÂRIO DO I. C. 
O Instituto Camoes criou um prémio literârio a 

atribuir, este ano, durante o Congresso A Vez e a Voz 
da Mulher em Portugal e na Didspora, pela Présidente 
do mesmo Instituto, a Prof. Dr® Simonetta LuzAfonso. 
Este prémio corresponderâ a uma boisa de estudo para 
efectuar estudo/pesquisa em Portugal. 

Regulamento 
Tema: A Mulher e a Imigraçâo 
Modalidade; Prosa inédita em lingua portuguesa (conto 
ou crônica) 
Participantes: Residentes no Canada ou EUA que se 
expressem em português. 
Formato - O trabalho deve ser enviado em disquete 
(Word) e impresso a dois espaços, corpo 12, até 1000 
palavras. 
Envio - Em envelope fechado, sem nome, sendo o 
escritor identificado corn um pseudônimo. Dentro do 
mesmo deverâ constar em envelope fechado, o nome 
compléta, morada, telefone e correio electrônico do 
autor/a. 
Entrega - 30 de Março de 2005 (data de carimbo do 
correio), em carta registada para 
Deolinda Adâo, 
Coordinator of Portuguese Studies Program 
207 Moses Hall, #2316 

Berkeley, CA 94720-2316 

USA 
Normas - Concorrentes podem apresentar o mâximo 
de très trabalhos, reservando-se a organizaçâo o direito 
de os publicar ou divulga-los da forma que os achar 
apropriada. 
Prémios 
1° Prémio adjudicado pelo Instituto Camoes: Uma 
Viagem San Francisco-Lisboa-San Francisco e uma 
Boisa de apoio a estudos em Portugal. 

A Comissâo Organizadora vai atribuir o 2 ° e 3 ° 
Prémios, em livros, no valor pecuniârio de $300 e $200 
Dôlares USA. 
Jùri - O jùri sera integrado por très elementos corn 
nomes a ser divulgados e cuja decisâo é inapelâvel. 
Resultados - Os autores premiados serâo avisados por 
escrito, telefone ou email, até ao dia 20 de Abril de 
2005. Os resultados serâo publicado nos ôrgâos de 
comunicaçâo social. 
Prémios - Serâo outorgados no Congresso “A Vez e a 

Voz da Mulher em Portugal e na Diaspora”, no 24 
de Abril de 2005 na Berkley Univ. (California). 

Para mais informaçôes contacte: 
Prof. Manuela Marujo 

Dep . Spanish and Portuguese - Univ. of Toronto 
91 Charles Street West #208 
Toronto, Ont. M5S 1K7 (Canada) 
Tel. (416) 585-4554 Fax. (416) 813-4084 
http://individual.utoronto.ca/portuguese/index.html 
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<Sauclagdk> am cie Sumc/cm' e cia 

Cristo Ressuscitado abriu-nos as portas da vida etema. Pela sua obediência ao Pai, entregou-se no Calvàfitfpara a/ 
, ///.F/4/ 

salvaçâo do mundo e, vencendo a morte, retomou à vidal ^ ^ / / / 
Eis o Mistério doAmor de Deüs, revelado em Cristo. Mistério que algreja yiye naEucaristia, a herança que Ele nos 

deixou para alimente da nossajornada terrestre rumo ao reino eterno. Ele nos convida a ^rsé^ràr na fé e na caridade, / 
partilhadas corn os irmâos, especificamente, corn os mais pobres, os ôrfaos, as viùv^, os doentes„os encarceradpë.^G$^^ 
marginalizados. x ^ / // / /' ^ ^ '' '' ''''' 

De um modo especial no Ano da Eucaristia vamos pôr em prâtica o mandamento do Arnoi^xpresso""na sua plefiit^^;^ 
no mistério daPaixâo, Morte e Ressurreiçao de Criso. Vamos reflectip^neste grande acto de amor,..unindo-lTos a Crist<^^ 
e cumprindo a Missâo de viver corn o^irmâos o Mistério do seu Amor no dia a dia. 

'-''■'J//' 
'// .y y/4 y'.-/ 

Para todos a minha oraçâo corn Votos 4e uma Pâscoa Feliz, cheia'^^e esperança no Senbor Ressusertado e.^semprê 
vivo no meio de nos. 'U'' ’-•'■f-'' ' ' / /' A' 4 / / X- ^ 

'mwmâF 
■//AvA/^A//yy//    

F /A.\ 
/ / //.vA 

AA A 

/ 

Pe. Lûcio Couto, Pâroco da Holy Cross Chruch -,London 
y/y 
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Gente em London 
Arlete F. Campion 

Na plenitude da sua 
vida activa, Arlete sente 
que nas nossas comuni- 
dades hâ falta de bons 
serviços no que respeita a 
Emigraçâo, devido à 
complexidade e à continua 
modificaçâo das leis. 

O sucesso da firma 
AFC & Associates onde a 
D. Arlete trabalha deve-se 
em principio ao respeito e total dedicaçâo ao cliente. A 
diversidade dos casos nao sao considerados como um 
obstaculo, mas sim como uma causa onde so o sucesso 
de aprovaçâo é o que importa. 

Arlete F. Campion esta jâ a atender também as 
comunidades de London e S.O.do Ontario 

(Vejam anùncio na Pagina 15) 

Ambiente 
A Fusâo de glaciares uma ameaf a 
para milhôes de asiàticos 
Centenas de milhôes de asiàticos estào ameaçados no 
abastecimento de âgua pela fusâo dos glaciares dos 
Himalaias, causada pelo aquecimento climâtico, alerta 
0 Fundo Mundial para a Natureza. Estes glaciares 
representam a segunda maior concentraçâo de gelo do 
planeta a seguir aos polos e estào a recuar actualmente 
à velocidade de 10 a 15 metros por ano. 
De acordo corn o Fundo Mundial para a Natureza, ”a 
fusâo râpida dos glaciares himalaicos vai primeiro 
traduzir-se num aumento do débito dos cursos de âgua, 
que provocarâ importantes inundaçôes”. 

A Organizaçâo ambientalista diz porém que, ”no 
espaço de algumas décadas, a situaçâo irâ mudar e o 
fluxo de âgua diminuirâ, causando sérios problemas 
econômicos e ambientais aos habitantes do oeste da 
China, do Nepal e do norte da India”. 

Divulgado nas duas reuniôes ministeriais que se 
concentraram na luta contra as alteraçôes climâticas e 
o desenvolvimento, o relatôrio aponta que a China e a 
India, que ocupam respectivamente o segundo e o sexto 
posto mundial em emissôes de C02, fazem parte dos 
paises emergentes convidados para a reuniâo, poderâo 
sofrer as consequências mais sérias deste fenômeno. 

Numa extensâo de 33.000 Kms quadrados, os 
glaciares himalaicos, verdadeiro “castelo de âgua” da 
Asia, alimentam sete grandes rios que atravessam 
algumas das regiôes mais populosas do mundo: o 
Yangtsé e o Rio Amarelo, o Ganges, o Indus, o 
Bramaputra, o Mekong e o Saluen. 

BUSINESS WORLD 
TAX CONSULTANTS INC. 

“IT'S NOT WHAT YOU EARN, IT'S WHAT YOU KEEP THAT MATTERS" 

■ CORPORATE RETURNS 
' FINANCIAL REPORTS 
' FINANCIAL SERVICES 

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

580 CLARKE ROAD 
LONDON ON N5V 3K5 

519-455-1400 
1-800-598-8770 

www.businessworldtax.com 

SCOLA 
ORTUGUESA DE LONDON- 

Desde Pre-Primaria a O.A.C. 
Todos os Sabados do Curso Lectivo 

das 8:45 am - 12:15 pm 

Tel. (519) 455-2040 
Informaçôes - Contactem Ana Paula Fernandes, Directora 

pelo Tel. (519) 686-1095 (apôs as 6h00 da tarde) 

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

Dr. Frank L. Ferreira, 
Cirurgiao Dentista 

Consultas disponlveis à tarde e aos Sabados 

ACEITAMOS NOVOS 
PACIENTES E EMERGÊNCIAS 

Tratamentos Dentàrios Estéticos 
Branqueamento de Dentes or. FrankL. Ferreira 

ImpidntBS, PontSS 6 Coross ‘Servtndo a comunldade 

Aceitamos todos os pianos de Seguro. Ponuguesa desde woo- 

Nossos preços estào dentro das tabelas da "Labourers' Union' Ô8G-900Ô 
151 Pine VaUey Blvd., London, ON N6K 3T6 

Passagem de Modèles "Trends of the Season" 
O Grupo de Juventude da Holy Cross Parish 

apresentou no dia 5 de Março ultimo um desfile de 
modelos exibindo roupas para as diferentes estaçôes 
do ano, com ênfase em vestidos e fatos para datas 
especiais como Sâo Valentim, o Dia de Portugal ou do 
Canadâ, Hallow’een, Passagem de Ano, etc. Na minha 
opiniâo, o titulo deveria ser, em prol da verdade. Trends 
of the SEASONS, Cobrindo vârios grupos etârios da 
sociedade, os oitenta e mais modelos que desfilaram 
em palco eram todos amadores e sem experiência 
prévia, motivo pelo qual é de prezar o bom trabalho 
dos organizadores do espectâculo para coordenar este 
batalhâo de pessoas num back-stage bastante reduzido. 
O show atraiu uma maré alta de pùblico (mais de 300 
pessoas) que abarrotaram o Salâo Paroquial, criando 
no interior um ambiente de estufa por falta de 
ventilaçâo, ponto a ser corrigido no futuro em 
actividades similares. 

Trends of the Season foi uma inciativa orientada à 
angariaçâo de flmdos para financiar a viagem e visita 
de 17 jovens da parôquia â cidade de Colônia 
(Alemanha) por ocasiâo do Dia Internacional da 
Juventude/2005, grupo que irâ acompanhado pelo 
Pâroco, Pe. Lùcio Couto. 

Destaque para uma das coordenadoras e MC da 
noite, Adiaima Aguiar, assim como para o trabalho 
coreogrâfico de elevado mérito, apresentado pelas 
jovens Lisa del Guercio (Nota Maxima), Cassandra 
Aguiar e Angie Sâ. 

Os jovens organizadores com o Pâroco, Pc. Lùcio Couto 

O mais importante foi ver a nossa juventude ter 
voz activa naquela noite e provar do que é capaz. Nossas 
associaçôes comunitârias, via de regra, falam aos quatro 
ventos que os jovens sâo o futuro da comunidade, a 
nossa melhor aposta, que deveriam dar-lhes carta 
branca, que, blâ, blâ, blâ... E sô palavras, propaganda 
para os incautos ouvirem. Na realidade, os veteranos 
nâo estào dispostos a deixar as rédeas do poder e 
julgam-se detentores da autoridade por direito 
hereditârio, ou porque eles julgam ser a melhor bisca 
do baralho... A democracia virou monarquia absoluta e 
é por isso que as coisas andam como andam... às 
avessas. 

A. Seara, London (Ontàrio) 

RANCHO DE ROMEIROS EM LONDON 
Quent SOiSf Ronteiro? NINGUÉM! (Fret Luis de Sousa, Almeida Garrett) 

Foto de famüia do Rancho com 

As ruas da cidade encheram-se de curiosos e 
mirones a acompanhar o passo solene e apressado do 
Rancho de Romeiros da Parôquia da Santa Cruz, uma 
tradiçâo que cada ano é mantida corn devoçâo e fé desde 
a sua recente fundaçâo. O grupo junta-se no St. Peter’s 
Cemetery, onde jazem os restes mortais de muitos 
émigrantes portugueses falecidos e, de lâ, em duas filas 
seguem o percurso habituai até à Igreja de St. Mary’s, 
a primeira estaçâo, donde apôs uma prece, vâo em 
procissâo até à Parôquia (Holy Cross) para acompanhar 
a cerimônia da Adoraçâo da Santa Cruz na Sexta-feira 
Santa. Desfilavam no grupo este ano algumas mulheres 
a acompanharem os maridos, além das crianças e jovens 
que, sem dùvida, poderâo manter a tradiçâo entre as 
fiituras geraçôes. 

Originadas na ilha de Sâo Miguel no s. XVI, as 
primeiras Romarias nasceram na ocasiâo de severos 
sismos que sacudiram nâo sô a terra, como ainda as 
aimas dos açorianos daquela era que, ingenuamente, 
viam nos terremotos e na actividade vulcânica sinais 
inequivocos da ira de Deus, motivada pelos pecados 
do mundo. 

os familiares e grupo de apoio 

O Romeiro vai vestido de humilde pano, cobre a 
cabeça corn o xaile de cores berrantes, em memôria da 
Coroa de Espinhos que coron a fronte do Nosso 
Salvador na sua Paixâo; empunha o bordâo, ou vara 
que lembra a cana ou sceptro de burla que deram a 
Cristo-Rei; leva às costas o farnel, imagem da cruz 
pesada que Jesus carregou desde o Pretôrio de Pilâtes 
até ao Calvârio. Eis a fotografia de corpo inteiro do 
Romeiro, um livro aberto da Sagrada Paixâo do Divino 
Mestre e uma imagem simbôlica de Jesus a deambular 
hoje pelas ruas da cidade ou, em Sâo Miguel, pelos 
velhos caminhos de pedra, salpicados de ermidas, 
aldeias e histôria. 

E preciso vermos o Romeiro neste contexto de 500 
anos de existência e quem pensa nos valores que a sua 
fugura traz associados, fica sacudido por uma forte 
emoçâo ao ovir as cantigas de louvor a Deus e a Maria, 
a Mâe de Jesus, quando as vozes humanas em unissono 
rasgam o silêncio corn estas mùsicas ancestrais. E como 
se os mortos de cinco séculos atrâs ressuscitassem 
perante os nossos olhos! 

London (Ontàrio) 

■ONTARIO 
DRIVING SCHOOL 

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

Liçôes Privadas em carro automàtico e de mudanças 

ADELINO FERREIRA, Proprietârio 

215 Wellington St., 
London, Ontario N6B 2L2 

Phone: (519) 673-4360 
Fax: (519) 673-3880 

Industrial Supply 
Wide Selection of Carpet Cleaning Products, 

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

472 Hamilton Rd. 
London, ON NSZ1R9 

Paul da Silva 
Tel.: (519)438-8205 

Toll Free: 1-888-220-2483 
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COISAS E„. LOISAS 
Descobertas 
Um dos grandes obreiros dos Descobrimentos foi, sem 
dùvida o Infante D. Henrique, o quinto filho de D. Joâo 
I e D. Filipa de Lencastre. Foi um dos grandes 
portugueses de todos os tempos. Graças à sua sabedoria 
de coisas do mar, fiindou em Sagres uma escola nâutica 
e foi dali que sairam os pilotos e ajudantes que fizeram 
a epopeia grandiosa que deu o mundo desconhecido 
ao mundo d’antano. O seu lema Qra.Mais para a /rente 
e também A'ao TemaisI E assim, pouco a pouco, foram 
trazidos ao conhecimento vârios torrôes como: Porto 
Santo, ilha descoberta por Joâo Gonçalo Zarco eTristâo 
Vaz em 1318; Madeira, ilha descoberta pelos dois 
anteriores e Bartolomeu Perestrelo. Santa Maria, ilha 
descoberta em 1431 por Gonçalo Velho Cabrai; Cabo 
Bojador, ultrapassado em 1434 por Gil Eanes; Rio do 
Ouro, descoberto em 1436 por Afonso Gonçalves 
Baldaia; Cabo das Tormentas, logo denominado da Boa 
Esperança, que Bartolomeu Dias descobriu e dobrou 
em 1492; Madagascar, ilha a onde chega em 1498 
Duarte Pacheco Pereira. 
No 15 de Abril do mesmo ano, Vasco da Gama chega a 
Melinde, na costa oriental da Africa, nove meses depois 
de sair de Lisboa e apôs dar a volta ao Cabo de Boa 
Esperança. Em 1500 foi a vez do Brasil nascer no 
mundo português, quando Pedro Àlvares Cabrai chega 
àquela jôia, um ano depois da descoberta do caminho 
maritimo para a India. Em 1501,Gaspar Corte-Real 
chega à Terra Nova e Joâo da Nova, navegador galego 
ao serviço de Portugal, encontra as ilhas atlânticas de 
Ascençào e Santa Helena, onde très séculos mais tarde 
séria exilado e la morreria o grande Napoleâo 
Bonaparte... 
E de quantos mais herôis nào esta cheia a gloriosa 
Histôria de Portugal? O desejo de ver mundo estâ no 
sangue do nosso povo e por isso, ao longo dos tempos, 
muitos mais aventureiros deixaram o torrâo natal para 
ver novos céus e assim o primeiro português a chegar 
às Bermudas foi um açoriano da ilha de sâo Miguel hâ 
156 anos. 

Natal 
Como manda o uso, foi erguido no Jardim de Belém, 
em Lisboa, o famoso pinheiro iluminado corn focos de 
luz de efeito supreendente, desde o dia 20 de Novembre 
até ao Ano Novo, e o povo foi em romaria observar de 
perto a segunda maior Àrvore de Natal do Mundo e a 
primeira da Europa. Media 62 metros, mais ou menos 
à altura de 20 andares! 

Erros da Histôria 
Encontram-se muitos, se consultarmos diferentes livres, 
de diferentes autores e de diferentes épocas. É natural 
haver erros na narrativa de certes feitos, pois que os 

Regina Calado 

meios de comunicaçâo eram 
nulos, ou quase... A noticia de um 
feito histôrico levava, às vezes, 
um ano e mais a chegar ao 
destine. E, como diz o ditado, 
quem conta um conto sempre lhe acrescenta um ponto. 
Por isso era natural os factos serem deturpados aqui e 
além. Isto vem a propôsito da noticia lida hâ dias num 
jomal de que o escritor, Nuno de Castro, português 
radicado no Brasil, em pesquisas feitas acerca de 
porcelanas da China em diferentes épocas, casualmente 
descobriu um facto curioso: o nome das très naves que 
Vasco da Gama levou à India e, segundo o cronista, 
Gaspar Correia, que foi secretârio em Goa do Vice-Rei 
Afonso de Albuquerque, e vivera 40 anos no meio da 
Coite, os nomes das caravelas foram; Sâo Gabriel, Sâo 
Rafael e Sâo Miguel. A ultima delas, a Sâo Miguel, era 
também conhecida como Bérrio, porque o dono delà a 
quem tinha sido comprada para fazer a viagem, se 
chamava Bérrio. 

Vancouver, B.C. 

REALTDADES ESOUECIDAS 
Nào devemos esquecer a Lei das Compensaçôes! 
Quando nasce um homem. nasce uma boca para corner, 
mas também uma cabeça para raciocinar e dois braços 
para trabalhar! 

Hâ cem anos atrâs, jâ o Hospital de Sâo José 
pretendia adoptar o sistema de tratar os doentes 
pobres em suas casas corn pessoal preparado, 
deixando as camas dos Hospitals livres para os 
doentes mais graves... Mas tal nâo aconteceu! 

O carâcter de um povo mede-se pelo valor moral das 
familias (Jaime Macedo) 

Um filme cuja produçâo esteve integrada por Cabo 
Verde, Basil, França, Bélgica e Portugal e que foi 
estreado em 1998, continua a obter prémios. Quem nâo 
viu ainda “O Testamento do Sr. Nepomuceno”! Foi 
extraido do livro de Germano Almeida. Uma boa 
estôria! 

Ninguém é profeta no seu pais nem na sua casa (Sâo 
Paulo). 

Recolhidos por Regina T. Calado, Vancouver - BC 
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CABTAS AO EDITOR 
CARTA ABERTA 
ao Vice-Presidente do Congresso Luso- 
Canadiano 
Exmo Sr. 
Como me respondeu no congresso list e nâo como 
legalmente me deveria contactar pessoalmente, venho 
por este meior esclarecer alguns pontos que foram 
apresentados por V. Excia . 
1- Nâo foi meu propôsito ter escrito o que escrevi - era 
sô um pedido da melhor maneira de ser feita a eleiçâo 
- para minar o trabalho da Organizaçâo, ou a reputaçâo 
dos Directores envolvidos. Nâo ponha palavras na 
minha boca que eu nâo as sobrescrevi, nâo faço esse 
jogo. 
Quando escrevi, por exemplo, queria saber quantos dias 
seriam precisos para notificar os membros do 
Congresso Luso-Canadiano no Geste do Canadâ para 
que as eleiçôes fossem vâlidas, Alguns dos membros 
nâo foram contactados, nem pelo menos uma semana 
antes. Convocaçôes assim em cima do joelho tomam- 
se ilegais. 
2- Alguns dos membros que foram convidados 
souberam que o local da eleiçâo séria no N.° 1 da 
Alexander St # 200 
3- Quando foram contactados, logo me deram a 
saber por telefone que contestavam este local, pois, 
como devem recordar, muitos membros do Congresso 
nâo se sentem eticamente motivados para irem votar 
aquela Associaçâo e nâo irâo votar là. 
4- Foi sugerido que essa eleiçâo fosse realizada no 
Portuguese-Canadian Seniors Fondation, legalizada 
oficialmente desde 1987, instituiçâo que tem por lema: 
“O Bern Servir e a Uniâo dos Portugueses”. 
Considerando que nâo estavam reunidas todas as 
condiçôes necessârias ainda para a eleiçâo, pediam o 
cancelamento e chamar a eleiçâo em data prosterior e 
aonde possam todos votar, mas nâo no N.° 1 da 
Alexander Street #200 em Vancouver. Se as eleiçôes 
forem lâ realizadas, por estes motives poderào estes 
membros declarar a eleiçâo nula. 
5- Nunca pensei entrar em polémica até que nâo sou 

concurrente ao cargo, por isso escrevi a dita carta a 
pedir algumas informaçôes . 
Para terminar, vârias vezes tenho lido no correio 
electrônico, que é uma maneira de falta de educaçâo o 
expor qualquer assunto controverse corn letras garrafais 
e tinta carregada. E concorde plenamente que é de 
considerar que e uma maneira incorrecta para comentar 
o quer que seja. 
Corn os melhores cumprimentos e pedido da melhor 
compreensâo assina o 

Manuel Joaquim Leonardo, Vancouver B. C. 
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POR AIVIOR A PORTUGAL 

José Cesàrio 

COMUNICADO 
Os Deputados do PSD 

à Assembleia da Republica 
eleitos pelos Circules 
Eleitorais da Europa e de 
Fora da Europa saudam os 
portugueses résidantes fora 
do territorio nacional e 
suas organizaçôes 
associativas no momento 
em que iniciam as suas 
funçôes no Parlamento 
Português. 

Iniciamos assim um novo mandate, agora como 
deputados da oposiçào, conscientes de que procuraremos 
assumir uma postura construtiva e afirmativa, 
contribuindo para uma politica séria em defesa das nossas 
Comunidades que garanta a sua permanente ligaçâo a 
Portugal. 

Nâo hesitaremos assim 
em denunciar os erros do 
actual Govemo e a aplaudir 
as suas acçôes mais 
positivas, ao mesmo tempo 
que avançaremos corn as 
iniciativas parlamentares e 
politicas indispensâveis 
para a resoluçâo dos muitos 
problemas que marcam o 
dia a dia dos portugueses 
da Diaspora. 

Neste sentido, desenvolveremos uma aeçâo politica 
de proximidade, procurando garantir a maior ligaçâo 
possivel às organizaçôes e personalidades mais activas 
das nossas Comunidades, independentemente das suas 
opçôes politicas e pessoais, tratando todos por igual numa 
lôgica de abertura, de isençâo e de realismo. 

Sera assim nesta linha estratégica que, na sequêneia 
do Programa Eleitoral que apresentâmos, elegemos hoje 
as seguintes prioridades politicas: 
- Afirmaçâo da Lingua e da Cultura Portuguesa no 

Mundo; 
- Modemizaçào da Rede Consular; 
- Dinamizaçâo de mécanismes de participaçâo civica e 

politica; 
- Promoçâo de programas de apoio social aos mais 

carenciados; 
- Incentive à aeçào do Conselho das Comunidades 

Portuguesas e das diversas organizaçôes associativas 
das nossas Comunidades; 

- Reforço da ligaçâo aos sectores mais dinâmicos das 
Comunidades, corn destaque para os luso- 
descescendentes. 

Os Deputados: Carlos Gonçalves (Europa), José Cesàrio (Fora 
da Europa), Carlos Pàscoa Gonçalves (Fora da Europa) 

Carlos P. Gonçalves 

Presidência da Repûblica 

Cavaco Silva considéra prematuro 
falar sobre as elei^ôes Presidenciais 

Anibal Cavaco Silva escusou-se a comentar uma 
sondagem que lhe atribui 61 % das intençôes de veto 
nas fiituras eleiçôes presidenciais, considerando ser 
prematuro falar do tema. 

As legislativas tiveram lugar a 20 de Fevereiro e 
ainda nâo estâo totalmente digeridas e a Assembleia 
da Repûblica ainda nâo reuniu. E prematuro demais 
discutir o tema das eleiçôes presidenciais, afirmou 
Cavaco Silva, concluindo que sô por volta do Verâo 
tomarâ uma decisâo sobre uma eventual candidatura 
às prôximas eleiçôes presidenciais que vâo ocorrer 
daqui a um ano. 

Em referêneia a Angola, pais onde se encontrava, 
Cavaco Silva declarou: Nâo vale a peria olhar para 
tràs, o que é importante é o futuro. Dentro de dez anos, 
Angola pode ser um dos paises mais desenvolvidos de 
Africa, nâo apenas pelo petrôleo e os diamantes, mas 
pelo capital humano e o potencial agrîcola que deve 
ser aproveitado. 

Naquele pais estâ a ser feito um esforço para 
resolver os problemas adiados em consequêneia da 
guerra, como as infra-estruturas rodoviârias, que sâo 
fundamentals para a produçâo circular e chegar a 
Luanda e às outras cidades a preços acessiveis 

Lusa 

A DIRECÇÀO REGIONAL COMUNIDADES (DRC - AÇORES) 
E 0 CONGRESSO NACIONAL LUSO CANADIANO 

- Apresentam - 

Unui Iwiék de 
CINEMA PORTUGUÊS 

Acompanhando o romance do famoso escritor açoriano 
VITORINO NEMÉSIO 

Lotol: Salâo Paroquial da Holy Cross Church 
10 Elm St. @ Hamilton Rd. 

Eithiuld: $5.00/Pessoa 

Doid: Domingo, dia 3 de Abril/2005, às 14H30 

COMPAREÇAM! 

Hâ uma série de elementos que caracterizam os 
lugares, as pessoas. A expressâo linguistica do povo é 
um dos mais importantes mas, como sabemos e é 
sobejamente estudado por profissionais daquela area, 
como Victor Rui Dores, nâo sâo fundamentals; sâo 
apenas déterminantes riquezas, no acervo cultural dos 
povos. 

As pronùncias e outros elementos vieram por via 
das migraçôes dos povos, do povoamento, etc. Mas 
também vieram a gastronomia, os trajes tipicos e as 
tradiçôes. Em Sâo Miguel, nesta altura é ouvir na 
madrugada vozes masculinas, entoando cânticos na rua, 
quase que em reza. Sâo os Romeiros na sua caminhada. 

Podemos encontrar gente a falar muito parecido em 
algumas ilhas, ou locals dos Açores e depois em 
determinados sitios do Algarve. Isto é um facto, e nâo 
me cabe a mim reflitâ-lo. E a realidade. 

Em Ponta Delgada hâ expressôes engraçadas e 
recorrentes como tai asno, é de arder, mi go, miga, etc., 
mas nada daqueles anglicismes caracteristicos e tâo em 
voga là no nosso Pico. 

Lembrei-me disto a propôsito de um trabalho de 
Histôria e Projecçâo da Cultura Portuguesa que foüieei. 
Quando vem este tipo de conversa à baila, lembro-me 
do meu trabalho que deixei no gabinete da professera, 
como oferta. 

A professera lançou-nos um desafio de fazer um 
trabalho sobre a influência de outras culturas na nossa 
cultura. Como em quase todos meus trabalhos, mais ou 
menos livres, eu tentava puxar a brasa à minha sardinha 
o mais que podia. Começou entâo a ârdua tarefa de pedir 

a amigos e familiares 
para fazerem listagens 
corn o mâximo de 
palavras que 
encontrassem, ou 
expressôes, de que se 
lembrassem, dos 
anglicismes, 
américanismes, etc, a 
maior parte trazidos e 
utilizados pelos 
émigrantes retomados. 

Compilados os 
levantamentos 
possiveis, chegou a altura de organizâ-los de forma 
coerente e pensar na melhor maneira de os cozinhar num 
trabalho que fosse perceptivel a uma professera 
universitâria, e ainda por cima, alfacinha de gema. 

No dia da entrega, a maioria dos trabalhos versava 
sobre o Dia de S. Valentim, o Carnaval, e o Futebol. Os 
trabalhos que eram suposto serem muito concises, tinham 
como base enciclopédias, livres, ou mesmo sites corn 
informaçâo sobre os mais variados temas. Chegado o 
dia, a professera folheou o meu e achou aquilo muito 
estranho, quando abriu numa folha ao calhas: 

Aparcar o carro, que é isto? Vou a estoa comprar 
gamas, isto diz-se na sua terra? Xilipas?... 

A professera entrou em pânico momentâneo e tratei 
de a elucidar, enquanto a turma gargalhava em unissono, 
quando ela lia mais uma frase minha. 

Argumente! o meu trabalho e garanti que era tâo 

Partido Social Democrata (PSD) 

Comunicado da Secfâo de 
London - Canada 
1 - Esta Comissâo Organizadora da Secçâo do PSD - 
London manifesta publicamente o seu regozijo pela 
vitôria dos dois candidates a deputado do PSD pelo 
circule Fora da Europa, José de Almeida Cesàrio e 
Carlos Pàscoa Gonçalves. Tal vitôria, além de ser um 
juste reconhecimento para corn o nosso Partido pelo 
empenho que tem mostrado na resoluçâo dos problemas 
corn que se confrontam os portugueses da diâspora, é 
também particularmente para nôs, nesta area da 
emigraçâo, motive de renovadas esperanças, no que 
diz respeito ao apoio que nos serâ dado quando 
pedirmos justiça para corn os problemas existentes e 
ainda nâo solucionados. Corn a dinâmica intervençâo 
dos nossos deputados sabemos que as justas 
reivindicaçôes que lhes forem apresentadas nâo cairâo 
em “saco roto”. 
2 - Saudamos os militantes e simpatizantes do PSD 
que na area de implantaçâo da nossa Secçâo se 
empenharam em divulgar a mensagem social democrata 
e contribuiram corn o seu voto para a vitôria do PSD 
no circule Fora da Europa. A todos o nosso bem-haja. 
3 - Cumprimentamos o candidate socialista, Gonçalo 
Martins, pelo seu empenho na campanha eleitoral. 
Embora o seu Partido nâo tenha valorizado o seu 
candidate local, nem tenha recebido o aval da maioria 
do eleitorado emigrante, esperamos que, na sua 
condiçâo de cidadâo, saiba manter a sua prometida 
disponibilidade para colaborar em acçôes conjuntas, 
que tenham como finalidade a soluçâo das 
reivindicaçôes dos émigrantes deste pais. Todos nâo 
seremos demais para elevarmos as comunidades 
emigradas ao lugar digne a que têm direito no contexte 
nacional. 

Dia 7 de Março de 2005 

A Comissâo Organizadora da Secçâo de London do PSD 

Uma Picarola em Sâo Miguel - 0 Pico deve estar corn senô 
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  imi   

verdadeiro e digne de crédite como os outros. Alias, na 
introduçâo do trabalho começava por falar na emigraçâo, 
o que explicava em parte a introduçâo e adaptaçâo destas 
palavras ao nosso falar. Fiz uma espécie de glossârio 
corn mais de duas dezenas de palavras ou expressôes. A 
trente da palavra frisa, por exemple, explicava de que 
palavra inglêsa vinha e logo formava uma frase corn ela 
integrada. 

Nâo sei se estas suéras, alvaroses ou xilipas ainda 
se usam, mas sei que era intéressante perpetuâ-las num 
registo escrito, e mais ample (nâo sei se jâ hâ!). Sei que 
os puristas da lingua talvez nâo gostem muito da ideia, 
mas nâo teria cariz de tratado, mas sim de registo duma 
influência, que caracterizou um povo. E uma riqueza. E 
como é bonite ouvir da boca de quem as tâo bem sabe 
pronunciar. 

Màrcia Olival da Rosa 
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ECOWOMIA 

Ontario's 23 Billion 
Ontarians are proud Canadians. We’re proud to be 

the economic engine of our country, with 39% of the 
country’s population, and accounting for 42% of its 
GDP. We’re proud to be the heart of Canada, the prov- 
ince that helps fund social programs like health care 
and higher education in seven other provinces and three 
territories. We’re proud of our traditional role in Con- 
federation. And we want it to continue. 

But right now, there is a $23 billion gap between 
what the federal government collects from Ontario's 
taxpayers, and what it sends back to the province. $23 
billion is almost as much as we allocated to the entire 
health care system in Ontario last 
year. $23 billion is almost double 
what Ontario invests in public edu- 
cation, from kindergarten to univer- 
sities and colleges. 

Our ability to invest in Ontario’s 
prosperity is being compromised by 
this $23 billion gap. So our govern- 
ment is asking Ottawa to narrow the 
gap. As our Premier has stated, to 
share wealth, we must first create it. 
And to ensure our future prosperity, 
we need to invest in our people. We 
need to invest in their education and 
skills, health, and infrastructure. 

Ontarians are proud to share the 
wealth they generate with Canadians 
so Canadians everywhere can enjoy 
quality public services. But there 
comes a point where, if we do not 
retain a sufficient amount of our wealth to invest in 
Ontarians, we compromise our ability to continue build- 
ing a stronger and more prosperous province. 

Even ministers in the federal government agree that 
things are unbalanced. Finance Minister Ralph Goodale 
said: “When you look at the difference in dollar size 
that is something that presents me with a problem. I 
would say there is validity to the case that some prov- 
inces make, including Ontario that they need more help 
with immigration settlement... I think there is a gap 

Peter Fonseca, MPP 
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between the arrangements that pertain to (immigration) 
settlement in Quebec and the arrangements that per- 
tain to the rest of the country that needs to be ad- 
dressed.” (Toronto Star, February 25, 2005) 

Ontarians created $4.8 billion of the federal sur- 
plus. Yet the federal government spends $4,678 per 
Ontarian, the lowest of any region in the country. That’s 
$349 less than it pays per Westerner, $957 less than it 
pays per Quebequer, and $4,029 less than it pays per 
Atlantic Canadian. 

The federal government spends $330 million more 
to settle immigrants in Quebec than in Ontario. In 2003- 
2004, Ottawa spent $819 per immigrant in Ontario, but 
$3,806 per immigrant in Quebec. And despite getting 
more than half the country’s immigrants, Ontario re- 
ceives barely a third of federal funding for immigrant 
settlement. 

In an interview on March 10, 
2005, Immigration and Ontario Po- 
litical Minister Joe Volpe agreed that 
the gap existed and that our num- 
bers are accurate, adding: “Probably 
the numbers are actually higher. I’m 
not in the business of defeating my 
own arguments but it’s a question of 
going forward.” (Politics - CBC 
Newsworld, March 10, 2005). 

If all unemployed Ontarians re- 
ceived the same amount as the rest 
of Canada, there would have been 
$1.3 billion more expended on El 
in Ontario. 
The $23 billion gap stands in the 
way of ensuring Ontarians get what 
they deserve when it comes to roads 
and bridges, education scholar- 
ships, health care and higher edu- 

cation. 
We’re not asking that the gap be completely elimi- 
nated. We’re simply saying that we should be able to 
keep more of own money, here in Ontario. 
We’re asking for fairness. We want to strengthen our 
province, so we can continue to serve our country. In- 
vestments in Ontario’s economy today will pay divi- 
dends for the entire nation tomorrow. 

This isn’t about partisan politics or regional poli- 
tics. It’s not about attacking each other. It’s about at- 
tacking Ontario’s challenges. We want a strong Ontario 
for a strong Canada. 

Peter Fonseca, MPP Mississauga East 

Roy GDias B •A., CMA, CFP 

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

Telefone e Fax 
Suite #3 - 295 Wolfe St, m nx A-iA 111 O 
London, Ont 
N6B 2C4 email: roydias@uniserve.com 

Investment Made in Portugal 
“Mercados Financeiros” 

No passado dia 10 de Março, a Casa dos Açores 
de Toronto foi o palco escolhido para um Forum 
orientado à informaçâo sobre o formidâvel leque de 
possibilidades oferecido ao investidor da Diaspora no 
mundo econômico português e nâo sô. 

Corn 0 temaMercados Financeiros, o Dr. Gonçalo 
Coutinho e a Dra. Patricia Garrett do Banif Investment 
Banking descortinaram para o püblico selecto ali 
reunido um sem-nùmero de iniciativas patrocinadas 
pela instituiçâo bancâria a quai eles pertencem. 

Da esquerda, Dr. Ricardo Ferreira (BCA- Sâo Miguel), 
Sr. Rui Ferreira (BCA-Toronto) Dra. Patricia Garret e 

Dr. Gonçalo Coutinho 
O Banif actua hoje em âreas de negôcio muito 

diversificadas, como Corretagem, Private Banking, 
International Private Banking e BInvestor, tomando- 
se no présenté uma das melhores opçôes para quem 
quiser tirar o maior redimento possivel do seu dinheiro. 
Para tal efeito, o Banif, assim como o représentante do 
Grupo Banif, o Sr. Rui Ferreira, no balcâo do Banco 
Comercial dos Açores (BCA) em Toronto, conta corn 
pessoal qualificado para poder aconselhar e orientar a 
decisâo do investidor. 

Em principio é feita uma anâlise de cada cliente 
por um Private Banker que tem ao seu dispor meios 
tecnolôgicos que lhe permitem ter acesso à posiçâo 
integrada do cliente no Banco e nas empresas do Grupo 
Banif, assim como aos principais mercados bolsistas 
do mundo. 

O Dr. Gonçalo Coutinho e Dra. Patricia Garrett do 
Banif Banco de Investimento, vieram ao Canada 
acompanhados pelo Dr. Ricardo Ferreira do BCA (Sâo 
Miguel) e foram apresentados ao publico pelo sr. Rui 
Ferreira da representaçâo do BCA em Toronto. Foi, 
efectivamente, uma sessâo informativa que deu azo a 
um animado diâlogo entre o püblico e os funcionârios 
visitantes. 

Ao acto seguiu-se um copo d’agua servido pelo 
catering da Casa dos Açores. 

A. Seara, London (Ontario) 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

BCA 
BANCO COMERCIAL DOS AçORES 

Grupo Banif 

Banif Banco Internacional do Funchal J 
Balcôes em todas as llhas e Lisboa 

Escritôrios de Representaçâo em Toronto, Fall River, California e Bermuda 

Visite-nos na Internet: zozow.hca.pt wzow.hanif.pt wzow.grupohanif.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 
Amor de Mae 
0 amor de mâe é esponja macia. 
Perpétue e firme é o seu espremer. 
E um doce favo de mel a escorrer, 
E realidade e tern a primazia. 

E amor que voa alto e, voando. 
So vê em seus filhos as qualidades. 

E cego amor que nâo quer ver as verdades 
Nos seres humanos que vai criando. 

E um amor tâo puro e verdadeiro. 
Que faz das crianças flores de eleiçâo. 
Enche de esperanças o seu coraçâo, 
Gotas d’âgua, corn que rega seu canteiro. 

Sangue de mâe fez bâter o teu coraçâo 
E delà tu bebeste a primeira âgua. 

Teu primeiro ai foi p’ra ela triste mâgoa. .. 
E de seu corpo te entregou o primeiro pâo! . .. 

Hâ no amor de mâe lirismo e ciüme, 
Hâ intimos desejos e ansiedades. 
Hâ receios e lâgrimas e saudades... 
Hâ no seu carinho um odor a perfiime! 

O amor de mâe... é, como sê-lo: SUBLIME, 
Um mundo de perguntas e expectativas... 
Um apego... - quai folhelho às espigas - 

Mas, nem o tempo desfaz este DOM SUBLIME! 

Fernanda T. Raimundo 
Primavera de 1998 ~ Richmond, BC 

Cientistas britânicos conseguiram 
adormecer células cancerosas 
Investigadores do Instituto de Investigaçâo Marie Curie, 
no Reino Unido, conseguiram adormecer células 
afectadas corn cancro da pele, impedindo que se 
dividam e cresçam. De acordo corn os cientistas, o 
processo anunciado hoje reactiva um mécanisme 
natural de auto-defesa que é desactivado em células 
afectadas pela doença, obrigando-as a permanecer 
inactivas, como se estivessem em coma. 
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Remeiros... 

Romeîros de Sâo Miguel reunem-se à porta duma Ermida no fim da caminhada do dia. 
Os seus rostos dâo prova da fadiga e da fé que os inspira 

Hoje os romeiros passaram mais tarde... Eram 8H30. 
Hâ jâ algumas semanas, madrugada adentro, que acordo 
corn vozes masculinas, bem afinadas, fazendo preces, em 
torn grave, espécie de ladainha, sem falhas... de certa forma 
até embaladoras. Ao prmcipio nâo sabia o que era. 

Costumam âs vezes passar tunantes a manifestar a 
sua alegria, as altas horas... Mas nâo. O som, e mesmo os 
silêneios, neste caso eram diferentes. Por fim percebi que 
eram os romeiros. 

Tudo quanto sabia dos romeiros originara-se em 
programas de televisâo ou de râdio, ou tinha sido lido em 
jomais... mas à distâneia. Agora, in loco, posso ver uma 
beleza sem limites, e nâo hâ palavras que descrevam o 
que é ouvir um grupo de romeiros a passar. 

Umas pessoas dizem que sentem arrepios sô de ouvi- 
los, outras sentem um certo temor, outras ainda sentem 
algo inexplicâvel. Mas todos sâo unânimes: é sô para 
homens. Pelos velhos caminhos, debaixo de ffio e vento, 
lâ vâo eles, sempre a rezar em torn de cantoria penitencial, 
corn ritmo lento... Uma, duas, très vezes, acordei e ouvi- 
os cantar as Avé Marias... Era muito cedo e fiquei no leito. 

Hoje nâo resisti â tentaçâo. Saltei logo da cama, 
procure! a mâquina fotogrâfica e mesmo da varanda obtive 
uma instantânea. Pensava que, como o ritmo das suas 
preces, eles caminhavam a passo vagaroso. Mas nâo, vâo 
corn pressa. Novos e velhos, sempre em passo apressado. 

Ligamos hâ uns dias para o administrador duma firma, 
para combinarmos um trabalho. Disseram-nos que o “dr” 
se encontrava em romaria. Começou logo na redaeçâo 
uma conversa intéressante em tomo dessa tradiçâo do povo 
que, pelos vistos, estâ a ser cada vez mais alargada a outras 
pessoas: bancârios, pilotos, gestores... Jâ nâo é 
exclusivamente popular, o quai toma esta tradiçâo, tâo 
genuina, ainda mais bonita. 

Hâ um ano, no Atlântida, Sidônio Bettencourt falava 
corn um padre de origem continental que, mal chegou a 
S. Miguel, abraçou logo este costume e dizia que o romeiro 
negava a costumeira frase de que afé é das mulheres. 

E se calhar é por isso que a minha colega da 
distribuiçâo dizia estar corn receio quando teve que 
colocar, em 2003, nos postos de venda uma ediçâo da 
revista, de capa “Romeiras”, corn um texto de Graça 
Castanho, da Universidade dos Açores, corn a discussâo 
Para quando mulheres nas romarias? Ao lado, um texto 
do Bispo de Angra enaltecia este hâbito quaresmal, falando 
da sua génese e singularidade. 

A tentativa de analisar e descrever o fenômeno das 
romarias serâ sempre uma aproximaçâo, diz D. Antônio, 
que adianta, parafraseando o padre Antônio Rego, hà 
matérias em que o povo é sàbio e os sàbios ignorantes. 

Por isso é que vale a pena, apenas admirar e registar. 

Màrcia Olival da Rosa (Açores) 

SAVE ON FUEL! 

416 FIRST ST., LONDON, ON N5W 4N1 
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Novo Governo? - A Ver Vamos! OPINIÂO 

Impacto da alimentafâo no doente 
Uma cientista portuguesa, Paula Ravasco, foi 

premiada por um estudo pioneiro sobre o impacto da 
alimentaçâo nos doentes corn cancro, concluindo que 
uma nutriçâo adequada ajuda a tolerar melhor os 
tratamentos e atenua os sintomas. 

A investigadora estâ a fazer o doutoramento na 
Unidade de Nutriçâo e Metabolismo do Institute de 
Medicina Molecular (IMM) na ârea da nutriçâo e 
oncologia hâ très anos. Prestes a completar 30 anos, a 
cientista e nutricionista no Hospital de Santa Maria foi 
distinguida corn o ^rèvcâo Eminent Scientist of the Year 
2004 & Millenium Golden International Award, que 
sera entregue no dia 18 de Março. 

Comecei por estudar o impacto da nutriçâo nos 
doentes com cancro, como afecta a sua qualidade de 
vida, a sua sintomatologia, comparado com outras 
variaveis, explicou. A investigaçâo foi desenvolvida 
em ambiente clinico, em doentes de radioterapia do 
Hospital de Santa Maria, que colabora com o IMM. 

Apos ver que o papel da nutriçâo nestes doentes 
era muito significativo, Paula Ravasco estudou qual 
séria o impacto de uma intervençâo personalizada, 
adequando a alimentaçâo à doença e à pessoa. 

Os beneficios desta adequaçâo vâo desde uma 
melhor tolerância aos tratamentos à atenuaçâo dos 
sintomas, corn influência na qualidade de vida destes 
doentes. 

Um tipo de estudo que ainda nâo tinha sido feito e 
que prova que a nutriçâo tem de ser integrada no 
tratamento global dos doentes corn cancro. 

Os resultados da investigaçâo de Paula Ravasco 
foram jâ publicados em vârias revistas cientificas 
intemacionais, como Clinical Oncology, Head and 
Neck e Clinical Nutrition. 

Programa do Governo para as 
Comunidades Portuguesas 

O Programa do Governo, no que diz respeito à 
politica para as Comunidades Portuguesas, suscita os 
seguintes reparos: 

Na Valorizaçâo das Comunidades Portuguesas, o 
Governo consegue pura e simplesmente ignorar o que, 
no nosso entender, parece ser o principal eixo de uma 
politica para as Comunidades: apromocao e ensino da 
lingua e cultura portuguesas. 

O Governo reduz esta importantissima questâo, no 
capitulo sobre educaçâo, à frase: “Procurar-se-â 
promover o ensino de português no estrangeiro”. No 
programa do Governo estâo ainda enunciadas mais 
umas quantas medidas que, de tâo genéricas, nos 
deixam muito preocupados porque isto pode indiciar a 
continuaçâo, quer seja no ensino como também na rede 
consular, no movimento associativo e Conselho das 
Comunidades, das mesmas prâticas governativas 
antigas de desresponsabilizaçâo e desinvestimento. 

O Governo nâo parece estar a contar corn as 
Comunidades Portuguesas para a valorizaçâo de Por- 
tugal no Mundo que no seu Programa considéra de 
grande importância. 

Manuela Pinto Ângelo, Sâo Paulo (Brasil) 

Que o Partido Socialista iria ganhar as eleiçôes em 
Portugal, ninguém duvidava. Bastava seguir as intençôes 
de vote divulgadas pelos orgâos de comunicaçâo para 
se advinhar os resultados no dia em que os portugueses 
fossem às umas. 

E foi assim que, apoiado na autoridade que a 
inequivoca vontade popular lhe concedeu, o Eng.° José 
Socrates e o PS tiveram condiçâo e autoridade para 
preparar um governo, em que sô a vontade do lider 
imperou. 

A verdade é que, corn base nas tâo propaladas 
promessas eleitorais, e até nas justificaçôes dadas para 
que concedêssemos ao PS a maioria absoluta, todos 
esperâvamos vir a ter no governo a tal équipa ministerial 
forte. Uma vez divulgados os nomes, se nâo se pode 
dizer que fomos deffaudados, também nâo parece que 
tenhamos ficado corn a convicçâo de estarmos perante 
uma équipa capacitada a fazer frente aos desafios que se 
postam no horizonte. 

Nomes sonantes, sô o de Freitas do Amaral, 
individualidade de alto gabarito e corn provas dadas na 
politica e govemaçâo portuguesas mas que, nos ùltimos 
anos, tem-se desequilibrado, viajando duma à outra 
banda do leque partidârio, numa atitude de desnorte 
politico e de mâo estendida, imprôprios duma 
personalidade corn tâo elevado curriculo. 

Quanto ao que nos toca aos émigrantes, que é o que 
mais nos intéressa, a politica do governo de Lisboa ainda 
é uma incognita. No discurso de tomada de posse, feito 
bem à medida de quem nâo se quer comprometer, 
Sôcrates afirmou que estâvamos incluidos no empenho 
do governo socialista. 

Face à realidade e modo de agir da emigraçâo do 
norte da América, hâ algo que parece nâo bâter certo na 
forma de actuaçâo dos govemos de Portugal. Dizemos 
isto porque, bem vistas as coisas, temos sido parcos no 
pedir e, até, parece-nos, séria relativamente fâcil 
corresponder a vârios dos nossos mais prementes anseios. 

Eis alguns exemptes: Sera assim tâo dificil obter 
uma digna melhoria dos apoios consulares que nos dâo? 
Tais instmmentos, que figuram como a linha avançada 
de Portugal no mundo, de hâ muito sâo o calcanhar de 
Aquiles da nossa politica extema. Somos mal apoiados, 
temos burocracia a mais, a documentaçâo que précisâmes 
demora, fica-nos cara demais e, se nâo fosse a prestimosa 
acçâo dos agentes de viagens, a situaçâo séria 
conffangedora para os utentes dos serviços, e até para 
os prôprios funcionârios consulares. 

Num pais onde se esbanja dinheiro em festas e 
festanças. Euros e Expos, quanto custa melhorar os 
principais Consulados Gerais? E, porque nâo investir 
mais em Consulados Honorârios sabendo-se que sâo uma 
aposta a considerar seriamente, dadas as suas inegâveis 
capacidades de resposta aos émigrantes residentes em 
âreas mais afastadas dos Consulados Gerais? Os 
impedimentos postes à implantaçâo de tais estruturas 
têm sido mais do que muitos. Apetece perguntar:4^«a/, 
quem é que tem medo dos Consulados Honorârios? 

Para esta ârea da govemaçâo nacional, os émigrantes 
de London, e arredores, precisam estar particularmente 
atentos. Isto porque o seu Consulado Honorârio existe e 

précisa que as medidas a tomar para seu pleno 
funcionamente sejam desencadeadas corn presteza. 

Depois de meses de espera, e entre govemos de 
gestâo, aguardamos agora que o novo governo, num geste 
nobre, faça avançar as dotaçôes necessârias para que se 
faça luz. Ou serâ que, a prétexte de uma, agora tâo 
divulgada contençâo orçamental, vamos ser nôs quem, 
de novo, vai pagar a factura e continuaremos a soffer na 
pele e no bolso, o apertar de cinto govemamental? 

Tratem mas é de começar por reduzir as ffotas de 
carros e carrinhas postos ao serviço dos senhores 
ministros e companhia, assim como tantas outras 
benesses concedidas por tudo e por nada ao aparelho do 
Estado. E, também, nâo esqueçam os senhores deputados 
e suas prebendas. Se assim fizerem, a diferença serâ 
notôria e o povo acreditarâ. Nôs também! 

A lingua portuguesa tem sido outro ponte ffaco da 
govemaçâo portuguesa em relaçâo à diâspora fora da 
Europa. Anda pelas mas da amargura; vive sem apoios 
compativeis, encostada a estmturas sociais ou religiosas 
e dependente da carolice de “professeras” e 
“professores”, mal pages e que, para além do seu 
dedicado empenho em servir, ainda pagam do seu prôprio 
bolso verbas para melhorarem e valorizarem os 
programas escolares que lhes sâo (ou nâo sâo) facultados. 

Noutra ârea: Serâ também assim tâo dificil concéder 
aos portugueses emigrados o mesmo tratamento que 
usufruem os portugueses do rectângulo nacional, 
nomeadamente no que respeita à gestâo fiscal dos prédios 
rùsticos e urbanos que possuem em Portugal? Dizem- 
nos que os estrangeiros que se estabeleceram lâ sâo 
melhor tratados. Ômessal? 

Deste governo, lâ e câ, as expectativas dos cidadâos 
parecem ser muitas mas, perante o conjunto de figuras 
pùblicas que o constitui, estâmes face a uma clara 
incôgnita. 

Do Eng.° José Sôcrates, e dele sô, dépende a 
responsabilidade pelo future da acçâo govemativa. Sô 
que a nôs, e pela amostra, nâo nos parece que ele tenha 
carisma para se impor, como também jâ nâo o mostrara 
na campanha eleitoral. 

Nâo esqueçam, Sôcrates e o seu governo, que a 
elevada votaçâo que recebeu, nâo o foi como prémio 
das virtudes socialistas. Foi sim, uma puniçâo clara e 
inequivoca ao descalabro da govemaçâo anterior. Por 
isso, nada de deslumbramentos !... porque se hâ algo que, 
para jâ, nos possa surpreender é a mediania desta nova 
équipa ministerial. 

Contudo, a ver vamos. 
Joâo Pedro da Silveira 
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A RODA DOS ALCATRUZES DA NENORIA 

EM LOUVOR DA GAUNHA 
As narrativas evangélicas de Mateus 23:37 e de 

Lucas 13:34 imortalizaram o lancinante brade e pungente 
desabafo, que Jesus proferiu em vésperas da sua agonia 
e morte: “Jemsalém, Jerusalém, tu que matas os profetas 
e apredejas os que te foram enviados! Quantas vezes eu 
quis reunir os teus filhos, como a galinha reùne os 
pintainhos debaixo das asas, mas tu nâo quiseste!” 

Embora me tenha 
abalançado a prefaciar 
esta crônica corn uma 
citaçâo do Novo Tes- 
tamento, desde jâ 
asseguro que nâo e 
minha pretensâo 
enveredar pelos 
atalhos da exegese, 
explicando o texte 
supramencionado. Tâo 
somente, como é meu 
costume, tenciono 
discorrer em têrmos 
folclôricos sobre os 
elementos recolhidos 
numa investigaçâo, 
que levei a cabo, desta vez acerca da galinha. 

Das numerosas fontes de informaçào consultadas, 
cheguei à conclusâo que a nossa galinha doméstica 
descende duma progenitora oriunda das selvas do 
continente asiâtico, da India e da Malâsia. Possivelmente 
ter-se-ia propagado na Grécia à volta do século V a. C. 
Documentes antigos indieam que a galinha teria sido 
mtroduzida na China à roda do ano 1400 a. C., e existem 
esculturas demonstrando a presença de galinhas na 
Babilônia anteriormente ao século sétimo antes de Cristo. 

Aparentemente, a galinha doméstica emigrou p’râs 
Americas em 1493, ao tempo da segunda viagem de 
Cristôvâo Colombo. 

Crédite é atribuido aos romanes em terem inventado 
O capào, quando foi proclamada a Lex Faunia no ano 
162 a. C., corn a proibiçào de engordar as galinhas a fim 
de poupar os cereais. Alegadamente, foram também os 
romanes que inventaram os incubadores, embora este 
processo reprodutivo estivesse jâ em uso no Egipto e na 
China. 

Entre os romanes, a galinicultura (criaçâo de 
galinhas) nâo se destinava unicamente p’ro consume 
gastronômico, mas igualmente p’ro uso nos sacrificios 
aos deuses. Tanto assim que muitos mercadores vendiam 
galinhas nas imediaçôes dos temples. Mais ainda, havia 
as chamadas galinhas sagradas, que eram empregadas 
no supersticioso culte dos augùrios e vaticinios, cujas 
particularidades me escuso em relatar neste momento. 

No entante, atrevo-me a transcrever um episôdio 
assaz pertmente. Trata-se do general romane Marcus 
Claudius Marcellus (271-208 a. C.), que se tomou 
famoso na sua campanha contra o general cartaginês 
Anibal na Segunda Guerra Pùnica. Desapontado corn o 
comportamento das galinhas sagradas, que nâo fomeciam 
ajuda na adivinhaçâo desejada, o general romane mandou 
que elas fossem afogadas no mar. 

Reza a lenda que, devido a esta impiedosa aeçâo, a 
carreira militar de Marcus Claudius Marcellus decaiu 
prematuramente... 

Apôs estas historietas, apresento agora algumas 
amostras do adagiârio popular açoriano: 

De grâozinho em grâozinho enche a galinha o seu 
papinho e o velhinho o seu saquinho; 

A grâo a grâo enche a galinha o papo e o velho o 
saco; Em casa do Gonçalo manda mais a galinha do que 
O galo; A mulher e a galinha pelo andar perdem a asinha; 
Mulher que assobia e galinha que canta como o galo, 
corta-se-lhe a garganta; A galinha da minha vizinha é 
melhor do que a minha; A galinha que cacareja ou tem 
ovo ou chama galo; A gente da Ribeirinha, nem galo, 
nem galinha; Mais vale caldo de galinha em casa do 

vizinho, que na nossa bom toucinho; Ferreira Moreno 
Nunca falta um chinelo velho p’ra 
amarrar uma galinha choca; Porco 
que corne galinha, elas lhe vâo ter 
ao curral; Onde a galinha tem os 
ovos, tem os olhos; Quando os 
pobres comem galinha, um deles 
estâ doente; Uma galinha sustenta 
dez pintos, e dez pintos nâo 

sustentam uma galinha; 
Cuidados e caldo de 
galinha, nunca fizeram 
mal a doente. 

No que respeita a expressôes, populares, 
tenho as seguintes: 

“Por cima é crista de galo, por baixo pena 
de galinha”, uma referêneia as mulheres da 
ilha do Corvo, que usavam uns capotes lar- 
gos e na cabeça um barrete. “Deitar-se corn 
as galinhas.” (ir cêdo p’ra cama); “Cercar 
galinhas” (cambalear embriagado); “Apanhar 
um galinhaço” (ter azar ou mâ sorte); “Sentar- 
se no galinheiro” (sentar-se no lugar mais 
barato nos teatros). No Teatro 
Ribeiragrandense dava-se-lhe o nome de 
“Gérai.” 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
BAKERY 

A Primeira Padarla em iondon... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 
Portuguese Style Bread & Rolls - Baked Fresh Dally -Retail & Wholesale 

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

Cala-te ai, boca aberta, 
Cara de galinha choca; 
Vai deitar essas cantigas 
La p’ro flindo da barroca. 

0 tocador da guitarra 
Merece uma galinha 
Guisada e recheadinha 
Ca p’râ minha barriguinha. 

A mulher e a galinha 
Sâo um bicho interesseiro: 
A galinha pelo milho, 
A mulher pelo dinheiro, 

Minha sogra morreu ontem, 
Enterrou-se na cozinha; 
Deixou-me as pemas de fora 
P’ra assar uma galinha. 

Oakland, California 

SABIA QUE,„ 
Regina T. Calado 

- O bacalhau fernea pode produzir ovos em numéro 
tal como 9.384.000, e que esse foi o mimero de ovos 
encontrado num bacalhau médio capturado em 1858? 

- Hâ 50 anos existiam no Algarve 200 fâbricas de 
conservas e que agora sô très continuam abertas? 

- Tomas Alva Edison foi um aluno tâo indesejâvel na 
escola que, aos 7 anos foi expulso por mau e 
indisciplinado, mas que logo séria um génio em flsica 
e quimica e que a ele se deve a decoberta da lâmpada 
e de muitos outros inventos, como o fonôgrafo? 

- Em 1789, a parte dos Paises Baixos que pertencia à 
Austria declarou a independência, tomando o nome 
de Bélgica? 

- O Sistema Métrico Decimal foi adoptado em 
Portugal em 1852? 

- O Polo Sul foi atingido pela primeira vez em 1911 
pelo norueguês Roald Amundsen? 

- O poeta português, Teixeira de Pascoaes, iniciador 
do movimento literârio chamado Saudosismo, 
morreu em 1952? 

- O primeiro gesto para a independência dos Estados 
Unidos da América foi o caso dos colonos, 
disfarçados de indios, entrarem num barco inglês 
atracado em Boston lançando ao mar um grande 
carregamento de châ? 

- Em 1986 foi feito na Inglaterra o primeiro transplante 
simultâneo de coraçâo, pulmôes e figado numa 
mulher de 35 anos de idade? 

- O grande mùsico português, Fernando Lopes Graça 
nasceu em Dezembro de 1906? 

PENSAMENTOS 
Hâ dois males no amar: a guerra e a paz 
(Aristôteles) 
Ama-se mais o que se conquistou corn esforço 
(Aristôteles) 

Grosan 
RD ^ LINCOLN 

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

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

Resumo da Histôria de Portugal 
Compilado por Fernanda T. Raimundo 

Capitulo XXIV 
Corn a Corte ainda no Brasil, os Ingleses nâo se 

retiravam de Portugal onde provocavam os maiores 
descontentamentos. Nasceu uma conspiraçâo contra o 
General Beresford, que exercia forte influência no 
govemo português, mas, descoberta a conspiraçâo, fo- 
ram enforcados sens autores, entre os quais estava o 
General Gomes Freire de Andrade. 

Très anos depois, a 24 deAgosto de 1820, rebentou 
uma revoluçâo no Porto contra o dominio inglês e que 
foi secundada por Lisboa. Deste modo os ingleses fo- 
ram expulsos, e logo regressou ao reino D. Joâo VI 
que, por morte da mâe, D. Maria I, em 1816, tinha sido 
aclamado rei de Portugal. O Monarca jurou a 
Constituiçâo de 1822 e terminou corn o governo 
absolute. 

D. Joâo VI permanecera 13 anos no Brasil e, 
quando regressou a Portugal, deixou D. Pedro, o seu 
filho mais velho, a govemar aquela nossa possessâo. 
Em 1822, os brasileiros revoltaram-se e aclamaram D. 
Pedro seu Imperador. D. Joâo VI reconheceu a 
independência brasileira em 1825. Um ano depois, 
morreu o monarca português, ficando o govemo da 
naçâo entregue a um Conselho de Regência. 

D. Miguel, que era acérrimo absolutista, tinha-se 
revoltado contra o seu pai, pelo que se encontrava 
desterrado em Viena (Austria). Os libérais queriam 
aclamar rei D. Pedro, mas os absolutistas preferiam D. 
Miguel. D. Pedro abdicou os seus direitos à coroa de 
Portugal em sua filha D. Maria da Gloria, que se casaria 
corn D. Miguel, o quai regressou a Portugal em 
Fevereiro de 1828, reconhecendo D. Pedro como seu 
soberano. 

D. Miguel, depois de ter jurado a Constituiçâo, foi 
nomeado Regente do reino e, meses mais tarde, as 
Coites aclamaram-no rei absolute. Esta situaçâo levou 
os libérais a fugir, refugiando-se na Terceira, que era 
contra o governo absolute. O rei mandou ali uma 
poderosa esquadra e os miguelistas foram derrotados 
pelo Conde de Vila-Flor. 

D. Pedro decide vir a Portugal, defender os seus 
direitos. Dirige-se para a Terceira e dali, corn 7.500 
homens, parte para o Continente. Desembarcam no 
Porto donde os miguelistas haviam retirado, mas eles 
sitiaram a cidade que se defendeu heroicamente sob o 
comando dos Duques de Saldanha, da Terceira e do 
Marqués Sâ da Bandeira. 

Em 1833, 0 Duque da Terceira comanda uma 
expediçâo de 1500 homens que vai desembarcar no 
Algarve. Dali avança para o Norte e em 24 de Julho 
apodera-se de Lisboa. As tropas libérais, sob o Maréchal 
Saldanha, derrotaram os miguelistas em Almoster. D. 
Miguel vê-se obrigado a assinar a Convençâo de Évora 
Monte e retira-se para Viena (Austria) 

Pouco tempo depois. D. Pedro confia o govemo a 
sua filha, D. Maria, cujo reinado ainda foi agitado por 
novas perturbaçôes revolucionârias. Portugal teve duas 
resoluçôes de maior alcance social: foi abolida a Pena 
de Morte e terminou a Escravatura. D. Maria II morreu 
a 15 de Novembro de 1853. Sucedeu-lhe seu filho D. 
Pedro. 

Richmond, B.C 

4 DE DEUS - U 
- Affiliated with the Pentecostal Assemblies of Canada 

HORÂRIO PE CULTOS - INVERNO 
Domingos 15H00 - Culto Evangelistico 

Terças 19H00 - Culto de Oraçâo e Ensino da Palavra de Deus 

Pr. Joâo Batista D. da Silva • (519) 438-2851 
TEMPLO: 1461 Huron St. @ Sanford St., London, ON 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficlência..." 

129 Tavistock Road Tony Machado 

London, Ont. N6J 1Z5 (519) 686-7515 
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ECOS DA SOCIEDADE 
Feliz Aniversàrio, Ana Maria 

0 marido, José Rocha, 
filhos, netos, irmâos e 
detnais familia enviam 
votos de muita saùde e 
Parabéns por mais um 
aniversàrio. Obrigado, 
Mae, Esposa, Irmâ... que 
Deus encha o teu coraçâo 
de felicidade e santa 
alegria! Ana Maria nasceu 
na Lomba do Louçâo, 
Povoaçâo (S. Miguel) e 
reside em London, Ontârio. 

Coroa de Sâo Pedro 

Os Mordomos de 2005, Marcelino & Natalia Resendes 
e Jorge & Inès De Melo, vêm por este meio agradecer a 
todos os que colaboraram corn eles para o grande sucesso 
daTradicional Matança em Fevereiro passado. Bern Haja 
a todos pela vossa grande ajuda! 

O Leiloeiro, Francisco Pimentel 

Joào Medeiros, da Comissâo de Pestas, congratula o 
sr. Francisco Pimentel, um dos bons animadores da 
Matança realizada pela Coroa de Sâo Pedro, provando 
ser um grande puxador, pois no fim todas as prendas 
foram leiloadas e... a Bom Preço! 

Feliz 50. Aniversàrio 

Nascida na Povoaçâo em Janeiro de 1955, Gorete 
celebrou a entrada na casa dos 50 corn os pais, 
Marcelino e Monica Rafeiro de London, os sens irmâos 
e familiares que por este meio enviam a Gorete votos 
de muita felicidade e Parabéns. 

Romeiros de London 

Parabéns ao Mestre - Manuel Melo, Procurador das 
Aimas - Tiago Lima e Lembrador das Aimas - 
Fernando Cabrai assim como aos colaboradores Luis 
Silva e Antonio Medeiros pela magnifica organizaçâo 
da Procissâo de Romeiros. Prontas Melhoras ao 
colaborador Manuel Branco que esteve ausente por 
motivos de saùde! 

Coreografia 

Corn seu boyfriend na foto, Angie Sâ recebeu fortes 
aplausos do pùblico pela fma coreografia que ela 
idealizou e a magnifica actuaçâo do grupo folclôrico 
no show “Trends of the Season”. Ela é neta dos nossos 
assinantes veteranos, Artur e Conceiçâo Sâ de London! 

Rui Ferreira 
Parabéns ao Gerente do 
Balcâo do BCA em 
Toronto pela optima 
organizaçâo da conferência 
de imprensa na qual o 
Banif Investment Banking 
informou sobre os novos 
Mercados Financeiros hoje 
abertos ao emigrante. 

Pai & Filho 
Nemésio Goulart, 
nascido na ilha de 
Sâo Jorge, 
participou com seu 
filho Jason na 
caminhade de fé do 
Rancho de 
Romeiros de 
London. 

Romeiros de Brampton 
Na Sexta-feira 
Santa o grupo de 
Brampton 
(Ontârio) 
percorreu as mas 
da cidade 
recolhendo à 
Igreja de N® S® de 
Fâtima, momento 
que reflecte a foto 
de Joâo G. Silva, 
correspondente 
naquele ârea. 

Happy 
Easter 
2005 

Pascoa Feliz 
aos nossos clientes Maria Lui'sa 

e à Comunidade (Lavandeira) 

Portuguesa em geral *'^GSENTE^ 

Bank of Montreal 
(519) 768-1433 

226 Graham St., WEST LORNE, ON NOL 2P0 

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM 
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMILIA 

CONTACTE UM DOS 

NOSSOS AGENTES 
E CONSELHEIROS 

QUE LHE PODERÂO 

AJUDARNA 
SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 
ST. PETER'S CEMETERY 

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

Tel. (519) 451-9120 

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

as facHidades de pagamento sem juros visite; 

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

ESCRITÔRIO ABERTO 
Seaundas - Sextas 
8:00 am - 5:00 pm 
Sabados 
8:30 am - 3:00 pm 
Domingos 
ENCERRADO 



Fevereiro / Março 2005 “PORTUGAL NOTICIAS / NEWS” 

Recomendaçôes do Conselho das 
Comunidades Portuguesas 

Ensino da lingua e cultura 
portuguesas 
Qualquer acçâo de aproximaçâo dos jovens de origem 
portuguesa corn Portugal cotneça na escola - começa 
corn um ensino conveniente da lingua e da cultura 
portuguesas. E é por essa razào que, independentemente 
de outros relatôrios sobre esta matéria, falamos aqui 
das questôes de ensino. 
Antes de mais, tudo deve ser feito para motivar a 
Comunidade a apoiar a educaçâo dos seus filhos. 
Quanto mais formaçâo académica tiverem os jovens 
lusodescendentes, mais fortes serâo as Comunidades 
de amanhâ e as nossas colectividades. 
Por outro lado, para além dum direito constitucional, é 
fundamental que os jovens de origem portuguesa a 
residirem no estrangeiro aprendam a lingua e a cultura 
portuguesas. 

Recomendamos ao Governo: que cumpra o dever 
constitucional de proporcionar o ensino do português 
aos jovens de origem portuguesa que residem no 
estrangeiro. O ensino da lingua nâo pode estar 
descontextualizado. Por isso, é importante que os 
professores de Português motivem, desde os primeiros 
anos de ensino, os seus alunos para as prâticas 
associativas e culturais. 
As colectividades e os professores nâo podem continuar 
de costas voltadas. Hâ experiências positivas neste 
dominio que nos levam a crer que Portugal sô tem a 
ganhar se implicar no ensino os diferentes actores das 
Comunidades; profissionais, académicos, empresârios, 
dirigentes associativos... 
Em muitos casos as associaçôes substituem-se ao 
Estado português na missâo de transmitir às novas 
geraçôes, o nosso patrimônio linguistico e cultural. Em 
certos paises, em certas regiôes, esta é mesmo a ünica 
forma de ensino da lingua portuguesa. 

Recomenda-se ao Governo: que dê o devido apoio 
em professores e em material didâctico e pedagôgico 
às associaçôes vocacionadas para o ensino da lingua e 
da cultura portuguesas. 
Estas associaçôes devem ser apoiadas por levarem a 
cabo acçôes de extrema importância e para que o ensino 
ai ministrado seja gratuito para os alunos. Por outro 
lado, os apoios em material pedagôgico e didâctico sô 
servirào para dignificar ainda mais esse ensino. 
O Conselho das Comunidades Portuguesas condena o 
carâcter mercantil de certas escolas de português no 
estrangeiro, mas considéra que elas sô existem porque 
o§ Govemos portugueses nâo têm sabido dar a real 
importância aos projectos pedagôgicos sérios que 
entretanto nasceram. 
O Governo deve dar um especial acompanhamento 
pedagôgico às associaçôes/escolas de português no 
estrangeiro, atribuindo certificados de qualidade e 
controlando as habilitaçôes dos professores, a 
aplicabilidade do programa pedagôgico, o quadro de 
ensino e a interactividade corn o meio contextual. 
As Coordenaçôes de ensino nos paises onde existam, 
devem ter uma atençâo particular para este tipo de 
ensino que, nâo sendo de natureza pùblica, nasceram 
como forma de resposta a carências e de qualquer das 
formas existem actualmente. 
A cultura portuguesa vive-se. Por isso, para além do 
ensino da prôpria lingua, devem ser patrocinadas 
colectividades que desenvolvam iniciativas de catâcter 
educacional paralelo ou de promoçâo da cultura 
portuguesa junto das eseolas dos paises de residência. 

Recomendamos ao Governo: que apoie iniciativas 
culturais das colectividades que se articulem corn os 
cursos de português de forma a criar experiências 
culturais a quem aprende a lingua. 
É particularmente necessâria a organizaçào de estâgios 
ou visitas de estudo em Portugal para que os jovens 
alunos pratiquem a lingua e descubram a cultura. Por 
exemple, em 2003, das (poucas) viagens de estudo que 
a DGACCP apoiou, sô duas se referem a eseolas 
associativas! 

Porfuguesiaides - Mario Soares I 
É tempo de abordar o tema, dadas as falsidades 

ditas na passagem dos 80 anos do homem, Mario 
Soares, um dos grandes, senâo o maior logro gerado 
pelo 25 de Abril. 

Mantem-se a ideia de atribuir a Mârio Soares o 
que ele nâo foi, nem fez: que é um democrata, mas nâo 
é, embora pareça; que é um bonacheirâo, boa pessoa e 
cheio de charme, mas sô o charme é que estarâ certo, 
na medida em que um Profirio Rubirosa o usaria para 
auferir sinecuras pelos meios que se conhecem. 

Convencionou-se que Soares estâ na base duma 
descolonizaçâo exemplar e de ter feito dos cravos a 
revoluçâo mas, o que se passou foi dramatieamente o 
contrario. Convencionou-se, ainda, que é a Soares a 
quem se deve o isolamento do comunismo e a opçâo 
pela vulgarmente chamada democracia, mas que nâo é 
nem uma coisa nem outra. 

Convencionou-se ser Soares 
um impulsionador da nossa 
entrada para a Comunidade 
Europeia, o que, sendo certo desta 
vez, fe-lo da pior maneira e pelo 
pior processo. Soares passa por ser 
um homem de cultura e estudioso 
mas Soares é pessoa duma 
esperteza pouco mais que vulgar, 
que recorre a banalidades e a lugar 
comuns debitados de câtedra e em 
registo grande éloquente que lhe 
virâ do facto de quase todos o 
bajularem e poucos, ou nenhuns, 
o contestarem. 

Passado todo este tempo, urge 
atribuir a Mârio Soares aquilo pelo 
que é responsâvel, dado que lhe 
acabam de passar 80 anos por 
cima e ser jâ tarde para se deixar de insistir num estatuto 
ridiculo e majestâtieo que ele prôprio fomenta, usa e 
abusa. 

Antes do 25 de Abril, numa reuniâo em Paris de 
Soares, Cunhal, Bregenev e Ponomarev foi decidido o 
golpe de Estado. Jâ nâo se tratava de incentivar o 
terrorisme no Ultramar, mas de preparar o golpe na 
sede do poder, porque a nossa politica ultramarina 
estava a ser mais bem acolhida nos territôrios e na 
comunidade intemacional. O tempo e os modelos do 
golpe de Estado estavam longe de ser democrâticos, 
assim como tudo o que se passou na fase criminal do 
PREC que tem Soares como um dos responsâveis. Tudo 
isto teve a sua expressa anuência, para além de estar 
consciente de que a Uniâo Soviética era quem ditava 
as regaras deste, e doutros jogos. O programa, desta 
conspirata, que nâo, ainda, o do MFA que se alinhavou 
mais tarde, nâo podia deixar de ter o aval de Soares. 

Mario 

IGREJA BAPTISTA 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
09H45 - Culte de Louvor 

- English Sunday School 
11H15 - English Worship Service 
19H00 - Estudo Biblico 

OUARTAS FEIRAS: 
19H00 - Culto de Oraçâo 

TELEFONE DA PAZ: 
(519) 668-3926 
(24 horas por dia com uma mensagem da 
Biblia para o seu coraçào) 

/ 

"A fé é pelo ouvir, e o ouvir 
é pela palavra de Cristo" 

Contrariamente à verdade oficial, Soares foi o 
responsâvel pela maneira ilegal como se conduziu a 
independência nas colônias. Nunca teve competêneia 
para conduzir o processo de descolonizaçâo que 
revelou-se logo desastroso. Entre os responsâveis, ele 
foi o maior, embora hoje continua a dizer que a 
democracia lhe corre nas veias. E necessârio que o 
calem de vez e o julguem pelo que é culpado. 

Nâo tanto como hoje, mas naquele entâo, do que 
se lia na imprensa nada, ou quase nada, tinha a ver 
corn a realidade nos territôrios ultramarinos que nâo 
sô era diferente, mas ainda exactamente o oposto do 
que se dizia nos jomais em Lisboa. O terrorismo estava 
vencido e a vitôria deveu-se, nâo apenas à corajosa 
acçâo militar, mas à rejeiçâo dos grupos 
independentistas por parte da populaçâo local. Esta é a 

realidade e Soares sabia-o melhor 
que muitos dado o exilio que teve 
em S. Tomé, onde se terâ passado 
o contrârio do que ele diz a toda a 
hora. 

Soares tem afirmado que nada 
teve a ver corn a descolonizaçâo 
por ter sido ultrapassado por Melo 
Antunes. Mas hoje, ao 1er a obra 
de Melo Antunes, sabe-se nâo sô 
da responsabilidade de Soares 
como ainda da sua interferêneia 
em quase tudo. Chega ao cùmulo 
da desfaçatez tentar convencer as 
pessoas de que, se nâo fora pela 
sua intervençâo, os processos 
teriam sido bem piores. Revolta- 
nos o descaramento de tais 
enormidades, sabendo ele, como 

Soares poucos, das consequêneias do que 

fez. Se nâo conseguia evitar o que agora admite, entâo 
que se tivesse demitido. Soares era o ministre dos 
Negôcios Estrangeiros e, através dele, se defmia e 
aplicava a politica extema. Muitos lhe pediram que 
adiasse as independências por se prever corn faeilidade 
0 horror da tragédia que se anunciava. Soares nada fez 
e insistiu corn as independências de todos os territôrios, 
mesmo dos que ele sabia que pereceriam sem a 
Metrôpole, como Cabo Verde, Timor e S. Tomé. E em 
Angola, por exemple, para jâ nâo falar na tragédia de 
Timor, e da Guiné, as ultimas contas elevavam a quatre 
milhôes o nùmero de pessoas, portuguesas muitas delas, 
que foram assassinadas pela mâo directa e indireeta 
dos responsâveis pela independência e descolonizaçâo. 
É frequente Soares afirmar que ele nâo foi responsâvel 
pelo que se passou apôs a independência, remetendo 
isso para as novas soberanias, o que nâo pode ser mais 
farisaico. É que a responsabilidade mantém-se para 
além da independência. Os acordos de Alvor foram 
feitos à pressa por Almeida Santos, que tinha dezenas 
de anos de experiência na Africa, e sabia, melhor que 
ninguém, que o acordo nâo duraria mais que umas 
horas, como de facto nâo durou. Mas era o compromisso 
corn a politica do marxismo comunista e socialista da 
altura, e outros, que se saberâ um dia de onde viriam e 
de que é que consistiriam. 

Luis Delgado 

m SCOTIABANK 
Para Hipotecas, Investimentos, Empréstimos, etc. 

Contacte o Gerente 
TED RIQUINHA 

TEL. 451-2007 

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

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 

608 Hamilton Rd., 
London, ONN5Z 1S9 

Tel. (519) 452-1466 Fax. 452-1673 
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VANCOUVER 
1 w T Regina T. Calado Ecos de Vancouver 

Foi criada na comunidade em Junho de 2003 a 
Portuguese Benevolent Society. Sob a sua alçada nasceu 
O jomal Lusitânia em lingua portuguesa, inglesa e, 
ultimamente, também francesa. No mês de Outubro/ 
2004 nasceu na sede da mesma associaçâo um Centro 
Cultural Português onde se homenageou a grande 
Amâlia Rodrigues, dando inicio a uma série de 
actividades em prol da cultura portuguesa. Para tal 
efeito abriu-se uma Biblioteca Portuguesa, jâ corn 
algumas dùzias de livros. Também funciona lâ uma 
Escola de Português para Adultos que jâ tem alguns 
alunos inscrites, luso-canadianos e estrangeiros. 

Criou-se o Grupo de Jovens de Vancouver que 
começou a envolver-se na organizaçâo de eventos, 
como Passagens de Modelos, Teatro Experimental para 
amadores, e um Programa Infantil dedicado às crianças 
de 5-12 anos de idade, onde serâ ministrada uma tarde 
de divertimento com histôrias, desenho e pintura, grupo 
coral, trabalhos de artesanato, etc., tudo à maneira 
portuguesa. No mesmo Centro teve lugar o lançamento 
de um livre e a promoçâo de CDs de diverses artistas 
de Vancouver, assim como outres eventos. 

É o estabelecimento que nos precisâvamos, apôs 
50 anos de permanência nesta provincia do Canada, a 
Colombia Britânica; Um Centro Cultural para todos. 

Vancouver, BC 

LONDON 

’ up TO OUW 

Custom Built Wood Staircases 

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

Website: 
WWW. londonstair. com 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

m 

DA PONTE'S 
CUSTOM DRAPERIES INC. ^ 

• Sheers • Valances 
• Bedspreads 

• Romans • Balloons » 
_ 'à* 

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

(S19) 4S3”8640 
Website: www.dapontesdraperies. com 

664 Hamilton Road, London, ON N5Z 1T3 

GRANDIOSO SUCESSO 
Cave cheia, quase a rebentarpelas costuras... 

Os Mordomos Joaquim e Maria Bdrtolo com o Pessoal 
da Cozinha. Foi uma noite memordvel! 

No dia 5 de Março, pelas 19H00 a comunidade 
veio, nào so de Windsor com também de muitas outras 
areas do SO do Ontario onde hâ portugueses residentes. 
Foi bom sentir no coraçâo a presença e resposta de toda 
esta gente e por isso o Mordomo de 2005, sr. Joaquim 
Bartolo, foi peremptorio em fazer votos de 
agradecimento, concluindo emocionado seu discurso 
com a frase: “Obrigado, queridos irmaos e amigos... 
Muito Obrigado!” 

A sessao musical correu a cargo do conjunto mais 
veterano desta area, Primavera, que veio de London 
para animar o bade social com a sua boa mùsica e o 
ritmo tradicional português. Mas antes de dar ao pé, 
foi servido um delicioso Caldo Verde, atras do qual 
apareceram outras iguarias da nossa culinaria 
portuguesa como Filete de Peixe, Lombo de Porco, etc. 
Posso dizer em prol da verdade que so por lembrar o 
alimento e o condimento, nesta bora em que estou 
escrevendo a reportagem, jâ estou com âgua na boca. 

Foi, sem diivida, uma noite em que a nossa 
comunidade deu o cem por cento aos Mordomos de 
Windsor que jâ estào empenhados nos preparativos para 
0 grande dia da Festa Anual a ter lugar no dia 22 de 
Maio proximo. Nas cronicas de Abril daremos mais 
detalhes sobre o Programa dos Festejos/2005. 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

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

Tel. (519) 250-9200 

Daniel Lapas 

FOI... CARNAVAl! 
Uma galinha, grande como uma 

avestruz a por ovos... e com uma cesta 
atrâs e alguém que seguia no encalço 
para apanhar os ovos que caiam fora 
do recipiente... Foi uma brincadeira de 
Carnaval, como estào a adivinhar, e 
todo isto aconteceu no Centro Recreativo e Cultural 
nos idos de Fevereiro passado, ou seja, no dia 19. 

Naquela noite alguns fantasiados engraxavam os 
sapatos, enquanto a irma lavava a roupa. Muito cuidado 
e Olho vivo com os Piratas das Caraibas, porque aquela 
ârea estava infestada deles... Uma festa muito dinâmica 
na que com uma folia brilhante brilhou o nosso 
Camaval/2005, aos acordes do ritmo quente e picante 
da banda Piri-Piri de London. 

Eis os concorrentes que foram muito brilhantes 
neste cheiro do Carnaval 

Todos foram vencedores e dignos de merecida 
homenagem nesta grande noite de louca alegria.na qual, 
para colmatar o serao, a excelente ementa do Jantar 
deixou todos bastante satisfeitos. Parabéns âs 
cozinheiras! 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietdrios 

o SABOR DAS COISAS BOAS! 

UMA EXPERIÊNCIA ÙNICA N A COZINHA PORTUGUESA 

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

475TECUMSEH RD., EAST 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. (519) ^54-5538 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

UM SHOW A NÀO PERDER! UMA BOA CAUSA! 

GAU DA ESPERANÇA/2005 
^■m âaadoMi de   
Sens sonhos e sua grande vontade de ajudar os mais pobres e esquecidos 
niA O'! nc ADDii me Ao 47unn Na sala de testas do HELLENIC BANQUET HALL DIA 23 DE ABRIL/05 AS 17H00 .,019 Hwy#3, Old Castle, ON 

S4dïùma 
SOARES 

FERREIRA 

SHOW DA CANÇÀ0 e 
PASSAGEM DE MODELOS 

“Aria Models Canada International” 
Jantar & Show 

$50/Adulto • $25/Criança 
(6-12 anos) 

Réservas: 
Windsor; (519) 944-8330/972-3855 

Leamington: (519) 322-2226/326-2426 • Kingsville: (519) 733-4266 

UMA INICIAJJVA DO CENTRO CULTURAL E RECRFATn’O PORTlIGUtS/WINDSOR 
Os lucros revertem a favor 4e " Hearts Together for Haiti", Angolamiga c 

uma Boisa de Estudos para a Holy Names High School 
Publicidade palrocinada por PORTUGAL NOTlCIASlNEWS • Correspondincia «m Windsor 
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LEAMINGTON 
Império do Dhnno Espirito Santo - JANTAR DOS CRIADORES 

E admiravel a solidariedade que existe entre os 
devotos do Espirito Santo nas comunidades do SO do 
Ontario, firmes no seu empenho por preservar a tradiçâo 
festiva que eles trouxeram consigo para as terras do 
Canadâ. Na sua viagem ao desconhecido, a mâe punha 
sempre na mala do filho uma bandeirinha vermelha, 
pedindo-lhe nào esquecer a sua devoçâo ao Senhor Espirito 
Santo. Garante que alguns ainda hoje têm esses simbolos 
vermelhos em suas casas e em lugar de destaque. Outros 
levam-nas penduradas do espelho trente ao para-brisas 
do carro. 

No Sâbado Aleluia, os 
Mordomos deste Império 
reuniram para um lauto Jantar 
na sede do Clube Português de 
Leamington, os irmâos 
criadores que colaboraram 
corn O seu trabalho ou ajuda 
financeira para criar o gado 
que serâ abatido na celebraçào 
anual, agendada para 
Domingo, 15 de Maio. Destas 
reses sae a came das Pensées 
e das Sopas do Divino para o 
almoço servido aos devotos no 

dia da grande Pesta. Destaque para o facto de ser este o 
primeiro ano em Leamington em que um casai do Portugal 
Continental foi eleito para a Mordomia, como jâ foi 
divulgado nestejornai. 

No vestibulo do Clube, a primeira coisa que saltava 
aos oUios eram os dois grandes placards corn a lista dos 
irmâos criadores. Os Mordomos, Larry e Paula Santos, 
receberam à porta da Sala os seus convidados, conforme 
iam chegando, acompanhados pelas suas familias. O acte 
contou corn a presença em palco dos locutores veteranos 
Walter Branco e Délia Gaspar, a gentil secretâria do Clube 
Português, que fizeram um papel digno de mérite. Abriu 

Walter Branco e Délia 
Gaspar, MCs do Jantar 

Os Mordomos saudando os seus colegas do Império de 
Harrow, sres Manuel e Manuela Gaio 

o acte corn a Bençâo Solene dos alimentes pelo angolano, 
Pe. Manuel Correia, O.P. que é hoje o encarregado da 
pastoral portuguesa naquela area. 

A seguir ao Jantar os criadores receberam uma plaça 
comemorativa do Jantar e em agradecimento do Império 
pela sua colaboraçào, um detalhe muito significativo que 
nâo vimos em ediçôes anteriores do mesmo evento. Em 
fim, notava-se nos rostos dos présentes uma alegria e 
satisfaçâo pela optima organizaçâo do acto, ao 
comprovarem que o sangue novo no Império tinha 
desempenhado perfeitamente e corn impecâvel 
competência o seu cargo nesta primeira actividade da 
Pesta. 

Nossa Moda foi o conjunto musical encarregado de 
animar o reste da noite corn um baile sempre muito 
concorrido e a aliciante voz do cançonetista Jack 
Gonçalves. O conjunto prépara o lançamento do seu 
primeiro CD, possivelmente ainda este ano. 

Parabéns aos Mordomos e organizadores e Muito 
Obrigado pelo convite que veio até nos na forma de um 
fmo cartâo corn a imagem do Espirito Santo e um 
programada Pesta Anual. ^ Seara 

— 

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

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

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

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

Nina Pinheiro • (519) 246-9885 

PORTUGUESE CANADIAN 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 

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, permîtes, 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 contactor Antonio Sousa: (519) 686-7958 

IMPERIO DO ESPIRITO SANTO - LEAMINGTON 
Programaçâo da Pesta Anual 

Sâbado, 30 de AbriL corn inicio pelas 14H00 
Apresentaçâ do Gado na Fazenda do Sr. Manuel Santos (732 Concession #5, Leamington) 
Domingo, 8 de Maio, 17H00 
Entrada Solene de Coroa para a casa dos Mordomos (249 Robson Rd.) 
O Cortejo sairâ do cruzamento da Malibu/Robson Rd. 
Sâbado, 14 de Maio, 17H30 
Jantar para os Irmâos Criadores no Clube Português 
20H45 - Baile Social e Pesta Popular para o publico em gérai 
Domingo, 15 de Maio, IIHOO 
Missa Solene na St. Michaels Church (29 Elliot St.) e satda do Cortejo até à Sede do Clube 
15H00 - Tradicional Jantar servido a todo o publico em gérai no Clube Português 

Os Mordomos de 2005, 
LARRY & PAULA SANTOS 

AGRADECEM A VOSSA PRESENÇA 
NESTAS PESTAS ANUAIS 

HALTON FORMING (1992) LTD. 
REQUIRES 

Crews to work in concrete forming house 
foundations “DURAFORM SYSTEM” & we also 
need Boom Truck Crane Operators! 

We Pay $28.74 to $34.74/hour (foreman) | 
+ 10% Vacation Pay (May 2005) 

Precisamos gangas para trabalhar em cimento 
armado tipo “DURAFORM” (casas) e também 
“Boom Truck Crane” Operators 

Pagamos $28.74 a $34.74/hora + 
10% Vacation Pay (May 2005) 

CONTACT FRED ESTEVES: 1 *416*896* 1765 
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www.stpeter.net 

ST. PETER'S 

806 Victoria Street, 
London, Ontario 

N5Y 4E1 
(519) 451-9120 

CEMETERY 

CAPELA MAUSOLEU da SAGRADA FAMILIA 

'T/ma c^Sania E ^E[LZ a6.aoa ài omurzL 

ztiig 

**Servindo a comunidade de fé e cuidando dos que partirarUf 
enquanto celebramos a Ressurreiçâo de Jesus! 

Caring for the living & faithfully departed as we celebrate 

the Resurrection of Christ! 

(Saitzz to tfzz ^^oztugiiziz dommunitiz^ 

Ed Howard e o grupo de conselheiros dos nossos servigos à 
famûia crista enviam à comunidade portuguesa de London 

e area votos de Paz e Felicidade nestas Festas 

ED HOWARD 

www.concordpumps.ca 
1608 Broadway Street, Port Coquitlam, British Columbia, Canada V3C 2M8 

Tel: 604.468.7867 Fax: 604.468.7885 Toll Free: 1.888.201.2223 


