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GENTE 

Tony Blair, outro Mandoto! 

partidos politicos juntos. 
A isto ficou reduzida a 
superioridade de 161 
lugares da admini- 
straçào passada e tudo 
isto porque uma boa maioria de votantes pensa que Blair 
mentiu ao povo sobre os motivos que o levaram a 
participar com os EUA na invasào do Iraque. O novo 
governo poderâ ser uma versâo corrigida e bem 
baralhada do antigo. Os mesmos câes corn outras 
coleiras. 

O Primeiro Ministre 
britânico foi eleito para 
um terceiro mandate 
corn uma vantagem no 
Parlamento suficiente 
para poder govemar a 
naçâo, corn 80 lugares 
a mais sobre os outros 

0 conlabilista, Glen Smith 

Dragâo de Ouro para o Nucleo do FC Porto-London 
Entre a interminâvel lista de delegaçôes e filiais do 

FC Porto no nosso pais e no mundo, o Nùcleo do FC 
Porto - London foi contemplado corn o Dragâo de Ouro 
de 2003/04. Foi-lhe atribuido pelo brilhante empenho 
em prestigiar no Canada o nome do FC Porto. No interior 
do Casino da Pôvoa do Varzim, a entrega do troféu, 
por muitos almejado embora por poucos conseguido, 
foi levada a efeito no dia 26 de Abril. Na sumptuosa 
Gala Anual, a cerimônia fazia lembrar no mundo do 
nosso futebol o que a entrega dos Oscar représenta no 
ambiente de Hollywood. O présidente do Nùcleo, 
Antonio Costa e sua mulher, D. Rosa, deslocaram-se a 
Portugal para, em nome do Nùcleo, receberem 
pessoalmente o invejâvel galardâo. 

No futuro proximo, o sonho dourado do Nùcleo sera 
trazer a London o Présidente do FC Porto, Jorge Nuno 
Pinto da Costa, cujo livro. Largos Dias têm 100 Anos 
acaba de ser publicado e encontra-se jâ à venda. Se 
estiver interessado em adquiri-lo contacte um Director 
do Nùcleo ou o Présidente, Tony Costa, pelo Tel. (519) 
652-5419 nas horas de expediente. 

Junto à Taça dc^Cantpeôes, Tony e Rosa Costa 
ostentam o Dragâo de Ouro 

Resta-nos apenas congratular a actual Direcçào 
Executiva e os sôcios da associaçào desportiva pela 
grande honra de ser escolhida para receber o Dragâo 
de Ouro. Parabéns! , „ , 

A Redaeçao 

Nasceu em Bristol 
(Inglaterra) e corn 4 
meses de idade emigrou 
corn a sua familia para 
este pais; por isso 
considera-se mais 
canadiano de que 
bntânico. 

Profissionalmente 
trabalhou no departa- 
mento de Revenue 
Canqda e por isso sabe 
de cor e salteada a 
partitura musical do 
Income Tax, con- 
hecendo todos os loopholes que se podem aplicar na 
declaraçâo de impostos. Tem tido muito sucesso em 
London no serviço de contabilidade, tanto na pequena 
empresa comercial como no sector familiar e pessoal. 
Para servir a nossa comunidade esta localizado na Baixa 
Comercial da Hamilton Rd. ACI SERVICES INC, a 
sua firma, conta corn oito empregados para atender a 
numerosa clientela que procura os sens serviços. 

"PORTUGAL 
NOTICIAS" 

0 NOVO PAPA DA IGREJA CA1ÔLICA, 
VATICAWO 

BENTO XVI 
O panegirico do papa defunto, Joâo Paulo II, 

proferido pelo Cardeal alemâo Joseph Ratzinger deixou 
a todos muito emocionados. Dez dias apôs o funeral, 
na cerimônia de preparaçâo do Conclave, ou assembleia 
dos cardeais para eleger o novo papa, Ratzinger perante 
os sens colegas insistiu na estricta obediência aos 
ensinamentos da Mâe Igreja. Quatro dias depois, o 
cardeal alemâo saia da Capela Sixtina eleito Papa. 

Joseph Ratzinger esteve no Vaticano desde 1981 a 
frente da Congregaçâo para a Doutrina e a Fé e 
defendeu a Igreja Catôlica contra as ameaças do 
individualismo radical e a acomodaçâo aos tempos 
modemos, posiçôes actuals que abalaram o alicerce 
doutras Igrejas Cristâs. Como Prefeito do dicastério, o 
cardeal actuou como mâo de ferro, fazendo calar 
pensadores que incutiam a desobediência à doutrina 
oficial da Igreja; condenou a teologia da Ibertaçâo, por 
suspeita de axiomas marxistas, enbora fosse tâo popular 
entre o clero da América Latina. Em pontos criticos da 
vida modema como a homossexualidade, a ordenaçâo 
da mulher para o sacerdôcio, o uso de anticonceptivos, 
o aborto e a eutanâsia, a aboliçâo ou dispensa do celibato 
dos padres, etc., Ratzinger manteve sempre uma atitude 
intransigente. Por isso, nos circulos mais libérais da 
Igreja era apelidado de o Cardeal-Panzer e o Grande 

Associated Press 

Inquisidor dos tempos modernos. Mas para os 
conservadores Ratzinger foi desde 1981 o Martelo da 
Heresia. (continua na pag. 2) 
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O NOVO PAPA... 
(vem da pag. 1) 

As pessoas, porém, mudam quando sào elevadas 
ao Pontificado, um munus que conta corn a atençâo do 
Espirito Santo. Isto parece vir confirmado pelo nome 
que ele escolheu: Bento, padroeiro da Europa, e pelas 
suas palavras dirigidas a milhares de pessoas reunidas 
frente a Basilica de Sâo Pedro: Prezados irmâos e 
irmàs : Apôs o grande Papa Joào Paulo II, os cardeais 
me escolheram este pobre e humilde operârio da seara 
do Senhor. Consola-me apenas o facto de que Deus 
sabe trabalhar corn meios limitados e, por isso, 
encomendo a minha pessoa às vossas oraçôes. Na 
alegria do Senhor Ressuscitado, confiando na sua 
ajuda constante, vamos seguir avante. Que o Senhor 
nos ajude e Maria, Sua Santa Mae, esteja ao nosso 
lado. Em 1914, seu homônimo. Bento XV, assumiu o 
pontificado apôs o Papa Pio X, tradicionalista por 
demais, que esteve empenhado em afogar a doutrina 
do modernismo. 

A opiniâo gérai é que Bento XVI vai ser um papa 
de transiçào, dando continuidade na disciplina e na 
doutrina às mesmas posiçôes mantidas pelo papa 
defiinto. De facto, era Ratzinger quem escrevia ou 
corrigia as enciclicas, cartas e discursos que tanta fama 
e glôria deram a Joâo Paulo II no mundo. Por isso 
devemos esperar uma tranquila e sossegada sequência 
do que vivemos nos ùltimos 25 anos, mas sem 
desesperar. Bento XVI disse estar disposto a ouvir corn 
humildade os pedidos e as sugestôes dos outros. 

Hâ muita coisa por fazer. A Igreja Catôlica hoje 
sofre uma falta de vocaçôes sacerdotais e uma séria 
diminuiçâo na assistência ao culto dominical e na 
prâtica dos sacramentos tanto no Canada, como nos 
EUA e na Europa. Se as coisas continuarem assim, 
dentro de alguns anos, a presença mais numerosa da 
Igreja vai estar no terceiro mundo, especialmente na 
America Latina e na Africa. 

O novo Papa nasceu em Babiera, regiâo ao sul da 
Alemanha em 1927. Contra a sua vontade, teve de fazer 
parte da Juventude Hitleriana (movimento semelhante 
kMocidade Portuguesa do Estado Novo em Portugal). 
Abandonou este grupo de jovens uma vez que 
manifestou a sua intençào de entrar no Seminârio. Aos 
16 anos e em plena Grande Guerra, foi chamado para 
as forças armadas, servindo como ajudante de uma 
bateria anti-aérea que protegia a Fâbrica BMW, sendo 
demitido em 1945. Ordenado padre em 1951, graduou- 
se doutor em Teologia em 1953. Foi elevado a 
Arcebispo de Munich em 1977 e no mesmo ano recebeu 
a dignidade de Cardeal corn o Papa Paulo VI. Présidente 
da Congregaçâo para a Doutrina e a Fé desde 1981, foi 
eleito papa no dia 19 de Abril de 2005, corn o nome de 
Bento XVI. 

Com 78 anos de idade, o Papa actual parece 
desfrutar de boa saùde e tudo indica que poderâ calçar 
^inda por muitos anos as sandâlias de Pedro, o pescador, 
corn cujo anel Ratzinger foi sagrado Papa no Domingo, 
dia 24 de Abril passado. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

■NTERMACIOMAL 

Pentàgono procura robot para 
operar feridos na batalha 

o Pentàgono ofereceu 12 milhôes de dôlares aos 
cientistas que consigam construir um robot capaz de 
realizar operaçôes cirùrgicas em pleno campo de 
batalha, um passo de gigante para salvar vidas, disse 
Scott Seaton, que trabalha para a SRI International, a 
empresa que irà construir o modelo vencedor. 

O Pentàgono quer evitar baixas em conflitos como 
o do Iraque ou Afeganistâo, sabendo que alguns 
soldados morrem na batalha fora do alcance dos 
medicos, que muitas vezes nâo podem chegar até ao 
doente por motivos de segurança. 

Jà nos anos 80, a SRI International convenceu o 
Pentàgono da conveniência de utilizar uma sala de 
operaçôes à distância, o Sistema Cirùrgico Da Vinci. 
O projecto, porém, foi ignorado por ser demasiado caro 
e porque para a sua utilizaçâo no campo de batalha era 
necessàrio expor muitas pessoas ao fogo inimigo. 

No ano 2000, a FDA aprovou uma versâo do 
projecto que hoje é usada em mais de 300 hospitais 
para operaçôes à prostata e reparaçôes de vàlvulas do 
coraçào. Os cirurgiôes operam o paciente através de 
braços robôticos controlados à distância, por um 
joystick, vendo imagens tridimensionais graças às 
câmaras instaladas nos braços. 

É preciso, porém, solucionar alguns problemas, 
como a substituiçâo da enfermeira que acompanha a 
operaçâo no local para passar o instrumental para as 
màos robotizadas e a construçào de uma sala de 
operaçôes que possa ser transportada de helicôptero 
ou por um aviào militar. 

Estâ aberto o prazo para a entrega de modelos e 
vârias empresas jà se mostraram interessadas no 
projecto, entre elas a NASA, que poderâ aproveitar a 
sala de operaçôes portârtil para tratar astronautas. 

Contestafâo a Putiiu Sopram ares 
de révolta na Russia 

Uma revoluçâo corn contomos semelhantes às que 
abalaram a Geôrgia, a Ucrânia e o Quirguistâo, é hoje 
possivel na Russia. Muitos libérais como luri Lujkov, 
présidente da Câmara de Moscovo, pensam que isto 
poderâ acontecer. Na berlinda estâ o lider do Kremlin, 
Vladimir Putin, que, desde o inicio do ano, por via de 
uma série de reformas impopulares, tem sido objecto 
de forte contestaçâo. 

O ex-coronel do KGB e Présidente desde 2000, 
estaria jà a preparar o caminho para um sucessor à sua 
imagem e semelhança, pois em 2008 termina o seu 
mandate. Até là, porém, pode acontecer o que se julgava 
impensâvel “Uma revoluçâo é perfeitamente possivel 
na Russia”, declarou o politôlogo Vladimir Prybylovski. 
Segundo o analistaAlexei Malachenko, a Rùssia estava 
confiante na impossibilidade de uma revoluçâo na Asia 
central. 

Venda de armamento russe a Caracas inquiéta Rice 
Na sua visita à Rùssia, Condoleezza Rice tentou 

pôr âgua na fervura das criticas, mas os esforços sairam- 
Ihe gorados. No gérai, elogio declarado nâo houve 
nenhum, sô profissôes de fé e uma mancheia de reparos 
negatives sobre a democracia, a liberdade de informar, 
revoluçôes tranquilas nas ex-repùblicas soviéticas, e 
venda de armas à Venezuela. 

Rice atacou a grande concentraçâo de poderes nas 
mâos de Putin, paulatinamente cimentada desde 2000. 
“Nâo dévia haver tanta concentraçâo de poderes sô 
na Presidência. Sâo precisos media independentes para 
que o povo russo possa decidir em conjunto o futuro 
democràtico da Russia ”, disse. Podia ter exemplificado 
corn o fim das eleiçôes dos governadores regionais, 
mas preferiu pôr o dedo na ferida da lukos. 

Toda a gente vai estar atenta ao que o desenlace 
do caso lukos possa traduzir em matéria de primado 
do Direito da Russia. A pena a que for condenado 
Mikhail Khodorkovsky, o done do grupo petrolifero, 
acusado de corrupçâo e fraude fiscal em grande escala, 
pode extravasar a esfera judicial, descobrindo até que 
ponto o Kremlin estâ disposto a silenciar eventuais 
ambiçôes politicas. Terâ sido esse, aliâs, o pecado do 
antigo milionârio russo, segundo referem os analistas. 
Nessa perspectiva, prendê-lo terâ permitido a 
apropriaçâo estatal dos activos do grupo lukos e a 

eliminaçâo de um adversârio politico, mas nâo sem 
custos. Como lembrou Rice, os investidores 
intemacionais vâo estar muito atentos ao desfecho deste 
caso. 

Fluente em russo, a govemante, em entrevista à 
râdio Echo de Moscovo, antes de se encontrar corn 
Putin, aproveitou para serenar os ânimos dos sens 
anfitriôes relativamente ao apoio de Washington aos 
movimentos democrâticos nas repùblicas soviéticas, 
caso da Geôrgia e a Ucrânia. No deve e haver, 
sentenciou, “serà proveitoso para todos”. Até para a 
Rùssia. A Rùssia que Washington nâo quer isolar, por 
nâo ser “um inimigo estratégico”. 

O mesmo nâo se poderâ dizer da Venezuela de 
Hugo Chavez, pelo que Rice também deu conta da sua 
inquietaçâo apôs a venda de armas de Moscovo a 
Caracas. Um contrato que valeu 120 milhôes de dôlares 
à primeira e, à segunda, a maior aquisiçâo bélica desde 
que Chavez subiu ao poder em 1999. . 

Bank of Montreal 
(519) 768-1433 

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

Manual escolar japonês provoca 
tumultos em toda a China 

Um manual de Histôria do Japâo publicado hâ 
pouco, apresenta a invasâo da Manchùria, em 1931, 
como um incidente e ignora o massacre de milhares de 
pessoas pelas forças japonesas de ocupaçâo na ùltima 
Guerra Mundial. Isto provocou a indignaçâo popular 
na China. 

No final da década de 20 do século XX, a China 
mergulha numa guerra civil entre os dois principais 
partidos republicanos: o Nacionalista (Kuomintang) e 
Comunista (PCC). O primeiro consegue instalar-se no 
poder, mas nâo em todos os cantôes da China, o 
segundo, remetido para a clandestinidade, luta pelo 
derrube da velha ordem econômica. E neste periodo, 
precisamente em 1931, que o Japâo, aproveitando a 
debilidade militar chinesa, invade a Manchùria, onde 
se tinha exilado o ùltimo imperador chinés. Pu Yi, e 
corn a sua ajuda cria um protectorado, o Manchukuô. 

A guerra civil prossegue e a Histôria regista um 
outro facto importante. A Grande Marcha que, entre 
1934 e 1935, levou centenas de milhar de Chineses, na 
sua maioria comunistas, a refugiarem-se na regiâo norte 
do pais, percorrendo para isso cerca de nove mil 
quilômetros. 

O Kuomintang de Chiang-Kai-Shek persegue o 
PCC de Mao-Tsé-Tung. Isto leva o exército japonês a 
prosseguir a sua incursâo pela China, matando e 
dizimando populaçôes inteiras. Para o deter ambos 
partidos sâo forçados a uma trégua temporâria para 
juntos combaterem o invasor japonês. 

Quando o Japâo entra na II Guerra Mundial, as 
populaçôes da China sâo escravizadas para apoiar a 
indùstria bélica japonêsa. A China sô sacudiu o jugo 
nipônico corn a rendiçâo incondicional do Império do 
Sol Nascente ocasionada pelas bombas atômicas 
lançadas sobre Hiroshina e Nagasaki pelos EUA. 

Escamotear estes factos nas sempres tensas 
relaçôes sino-japonesas é, naturalmente, motivo para 
nova tensâo entre os dois paises da Asia. 

Carlos deveria abdicar no filho 
Os subditos de sua majestade nâo querem que 

Carlos suba ao trono. Segundo sondagens publicadas 
em très jornais ingleses logo apôs o casamento de 
Carlos e Camilla, a grande maioria dos sondados préféré 
que o principe abdique e que William seja o prôximo 
rei de Inglaterra. 

Sessenta por cento dos entrevistados pelo Sunday 
Times acreditam que o principe William serà melhor 
rei do que o pai e 58% defendem mesmo que a ascensâo 
de William ao trono séria algo de muito positivo para 
Carlos e Camilla e para o pais. As sondagens de The 
Guardian obteviram os mesmos resultados, enquanto 
o Sunday Mirror anuncia que a maioria dos 
entrevistados quer que Carlos abdique. 
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Alterafâo da lei Eleitoral 
Através de seus deputados, o Grupo Parlamentar 

do PSD, ao saber das declaraçôes feitas em Toronto 
por Paulo Pico (Departamento das Comunidades do PS) 
que vâo prejudicar o emigrante, apresentou este 

REQUERIMENTO 
Sr. Présidente da Assembleia da Repùblica: 

O Director do Departamento das Comunidades 
Portuguesas do PS, Paulo Pisco, revelou em Toronto 
que é intençâo do seu Partido apresentar brevemente 
na Assembleia da Repùblica uma proposta de alteraçào 
da Lei Eleitoral para a Assembleia da Repùblica que 
pretende acabar corn o voto por correspondência, 
impondo o voto presencial, nos circulos da emigraçâo. 

A gravidade de tais afirmaçôes é enorme tendo em 
conta que despreza todos aqueles que residem longe 
dos postos consulares de que dependem, apontando para 
a sua aparente exclusâo da vida democrâtica 
portuguesa. 

Cumpre assim saber até que ponto o Governo 
acompanha as posiçôes deste responsâvel partidârio, 
partilhando ou nâo opiniôes que estâo evidentemente 
a causar a maior confusâo entre os portugueses da 
Diaspora, nâo esclarecendo sequer até onde se pretende 
prosseguir a experiência do voto electrônico adoptado 
pelo anterior Governo. 

Assim, ao abrigo das disposiçôes legais e 
regimentais aplicâveis, vimos, através de Vossa Exa. 
requerer ao Ministério dos Negôcios Estrangeiros que 
nos dê as seguintes informaçôes: 
l .E intençâo do Governo avançar corn alguma proposta 
de alteraçào da Lei Eleitoral para a Assembleia da 
Repùblica, no que respeita aos circulos da emigraçâo, 
no sentido de eliminar o voto por correspondência, 
substituindo-o pelo presencial? 
2.Até que ponto considéra o Governo possivel e 
desejâvel alargar o sistema de voto electrônico, jâ 
ensaiado, neste e noutros actos eleitorais? 

Palàcio de S. Bento, 27 de Abril de 2005 
Os Deputados: José Cesàrio, Carlos Gonçalves e Gonçalo Nuno 
Santos 

Nota da Redacçâo: 
Sào, no tninimo, surpreendentes as declaraçôes de 
Paulo Pisco feitas com a chancela do Governo 
Socialista. Se implementadas, serâo uma autêntica 
caralhada nos fundamentals direitos clvicos dos 
émigrantes. 
Querer obrigar os votantes a deslocarem-se ao 
Consulado Gérai (pois isto é o que significa voto 
presencial) para exercerem o seu direito de votar é 
discriminatôrio, uma idiotice sem dimensâo e um claro 
atropelo dos principios fundamentals que nos sào 
garantidos pela Constituiçào Portuguesa. 
Hà que reagir a tamanho despautériol 

A Redacçâo 

Freitas do Amoral demile-se 
do PPE 

O actual ministre dos Negôcios Estrangeiros, 
Freitas do Amaral, demitiu-se do Partido Popular 
Europeu (PPE) ao ser informado da intençâo do PPE 
em expulsar o antigo lider do CDS-PP. 

Em carta dirigida a Wilfred Martens, présidente 
do partido, afirmou ter recebido corn total surpresa a 
noticia da sua eventual expulsâo e acrescentou ainda 
que para si «a colaboraçâo de um democrata-cristâo 
(independente) corn um Partido Socialista nada tem de 
extraordinârio. 

A concluir, o Ministre português afirmou que, para 
poupar o incômodo do PPE ter de suspender ou expulsar 
um antigo présidente da Uniâo Europeia das 
Democracias Cristâs, préféré, «nâo sem alguma pena 
mas sem nenhuma hesitaçâo», apresentar a demissâo 
de membre a titulo individual do PPE. 

MARIO AVEIRO 
President 

"Industrial Contractors to the World... ” 

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

Associaçâo Cultural 25 de Abril - Toronto MACIOMAL 
Nùcleo Capitâo Salgueiro Maia 0 Dia da Liberdade apôs 31 Anos 

Manifestaçôes populares de apoio às tropas vindas de Santarém no Largo do Carmo 

E no fim daquele dia primaveril, tudo mudou. 
Desapareceu a censura; passou-se livremente para o 
acto de votar em candidates da nossa preferêneia, sem 
fraudes eleitorais; os sindicatos tomaram-se livres; as 
grèves, por vezes as ùnicas armas na mâo do 
trabalhador, foram legalizadas; terminou a guerra 
colonial onde se bateram um milhâo de portugueses 
(eu fui um deles), um conflito que se arrastava por mais 
de 13 anos, corn tantes mortos e feridos; foi dada a 
independência aos povos daqueles territôrios que hoje 
pertencem ao mundo lusôfono... 

As prisées estavam a abarrotar de presos politicos 
que foram libertados. Regressaram os exilados, 
ausentes por tantes anos do torrâo natal por discordarem 
do Governo. Ao pisarem o solo patrie, muitos choravam 
abraçados aos seus ente queridos. Despovoaram-se os 

Fortes Caxias e Peniche, que 
hoje sâo apenas tristes 
lembranças da ditadura. A 
discriminaçâo contra a mulher, 
relegada a um segundo lugar na 
sociedade fascista, foi banida 
para sempre. Viu-se logo o 
avanço da sociedade portuguesa 
em todos os sectores, e tudo isto 
graças à Revoluçâo dos Craves. 

Nâo quero perder a 
oportunidade de agradecer o 
apoio de todos os membres da minha Direcçâo no 
arquitectar em Toronto, corn dignidade e alegria a 
celebraçâo deste 31.° Aniversârio do histôrico Dia 25 
de Abril, o Dia da Liberdade. 

Carlos Morgadinho 

Toronto, Abril de 2005 

Consulados Honoràrios 
- Deputados do PSD questionam Governo 

Os deputados do PSD por Fora da Europa, José 
Cesârio e Gonçalo Nuno dos Santos, questionaram o 
Governo sobre a situaçâo dos consulados honoràrios 
criados no Canada pelo executive anterior. No seu 
requerimento, os dois parlamentares interrogaram o 
actual governo do PS sobre se vai ou nâo alargar a rede 
de consulados honoràrios. 

Pronunciando-se mais tarde sobre este assunto 
junto da agêneia Lusa, José Cesârio considerou ser 
necessârio saber se este Governo vai ou nâo atribuir 
aos Consulados. Honoràrios o apoio fmanceiro que 
permita montar pequenas estruturas administrativas. 

Apesar de nâo ter poderes para emitir um certo 
nùmero de documentes, hm consulado honorârio pode 
praticar actos no âmbito do registo civil e de 
recenseamento eleitoral. J. Cesârio considéra o valor 
destas estruturas consulares de enorme utilidade para 
os émigrantes, uma vez que podem desenvolver um 
vasto nùmero de acçôes locais no âmbito do apoio às 
comunidades. 

Questionada pela Lusa, uma fonte da Secretaria de 
Estado das Comunidades afirmou que o Governo estâ 
a recolher informaçâo quanto ao enquadramento e tipo 
de decisôes tomadas pelo executive anterior para tomar 
uma posiçâo adequada sobre a matéria. 

SE PRECISAR DE UM SERVIÇO 
CHAME UM TÉCNICO PORTUGUÊS 

VAMOS CRESCER JUNTOS! 

(Dasilva Mornes J ne. 
Custom Builder 

Building Quality Homes in 
Oakridge and Westmount 

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

Governo PS propôe Lei que limite 
mandatos politicos 

No Conselho de Ministres do dia 20 de Abril, foi 
aprovada a proposta de lei que limita mandatos politicos 
para autarcas, primeiros-ministros e lideres regionais, 
o quai foi enviado para a Assembleia da Repùblica. 

A limitaçâo de mandatos para os cargos politicos 
do Estado embora viesse sendo reclamada pelos 
partidos contém âreas altamente sensiveis que nâo 
poderâo deixar de levar em conta a posiçâo das 
populaçôes e das forças politicas o que, desde jâ se 
sabe, imporâ uma série de ajustamentos se quiser ver a 
lei entrar em vigor. Para a nova lei ser aprovada no 
Parlamento sâo necessârios os votes de dois terços dos 
deputados, o que obriga a um entendimento politico 
do PS corn 0 PSD. 

Os socialistas pretendem que 12 anos, seja a 
limitaçâo de mandatos para o PM e Présidentes dos 
govemos regionais. E que os présidentes de Câmaras 
municipais e de Juntas de Freguesia sô exerçam o seu 
cargo por très mandatos consecutives. Mas o PSD quer 
a limitaçâo de mandatos sô para os cargos executives 
de eleiçâo directa, ou seja, apenas para os autarcas. 
Outro ponto que os sociais-democratas querem ver ser 
resolvido é a sua proposta de revisâo da lei eleitoral 
autârquica (para possibilitar os executives camarârios 
homogéneos) que deverâ ser aprovada ao mesmo tempo 
que a lei de limitaçâo de mandatos. 

Aqui também ainda nâo hâ unanimidade, uma vez 
que os socialistas sô gostariam de a ver aplicada depois 
das eleiçôes locais de Outubro prôximo. 

Churrasqueira 

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

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

^ Proprietdria: D. Rosa Cruz 

(519) 680-2332 
^ 3 Glenroy Rd., Units #2 & #3, London, ON N5Z 4H2 
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Actividades da DRC em 2005 
Na prossecuçâo do seu 

objective em aproximar as 
Comunidades ao Arquipélago 
dos Açores, esta Direcçâo 
Regional vem por este meio 
divulgar as acçôes realizadas no 
primeiro trimestre deste ano. 

De 28 a 30 de Janeiro esta 
Direcçâo Regional esteve 
présenté nas Fiestas Azoreano- 
Carolinas em S. Carlos 
(Uruguai) e participou no 
âmbito da poesia e mùsica, 
bem como na divulgaçào dos 

Açores junto daquela comunidade de origem açoriano 
que conta corn mais de 240 anos de histôria. 

A fim de dar a conhecer o Piano de Actividades de 
2005, sensibilizar para a colaboraçâo institucional e 
associativa os lidres comunitârios, os conselheiros, 
instituiçôes e movimentos associativos e incentivar a 
uniào de esforços na realizaçâo das Semanas Culturais 
Açorianas, a DRC realizou reunôes corn as Casas dos 
Açores de Sào Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Ilha de Sta Catarina, Nova Inglaterra, Quebeque, 
Toronto, Lisboa, Algarve e Norte, e com a Associaçâo 
Vasco da Gama da Bermuda. 

Em Fevereiro realizou-se nas Universidades de 
Toronto e Montreal uma iniciativa em parceria corn os 
departamentos de Lingua e Literatura Portuguesa: As 
Palavras e a Mûsica para apresentar os poetas 
açorianos, Eduardo Bettencourt Pinto de Vancouver, e 
Luisa Ribeiro da ilha Terceira. O sarau literârio visou 
também divulgar junto dos estudantes corn 
conhecimentos de português, académicos e também da 
comunidade luso-canadiana algo da vasta criaçâo 
literâria da Regiâo Autônoma dos Açores, dando a 
conhecer poemas destes escritores contemporâneos. 

De igual modo, em Fevereiro, a DRC lançou em 
Ponta Delgada “Um quarto de légua em quadra” um 
livro do escritor brasileiroAssis Brasil, além da ediçâo 
da mesma obra corn mil exemplares. “Sobre um mar 
de Hortensias nos deitamos” de Fâtima Pissarra foi 
lançado na Terceira e Faial em Março, 

Também no final de Março, a DRC promoveu o 
Conselho Consultivo Regional para os Assuntos de 
Imigraçâo, na cidade da Horta, de forma a averiguar 
da situaçâo, em todas as vertentes, da Imigraçâo nos 
Açores e traçar linhas prâticas de actuaçâo. 

Neste trimestre procedeu-se à divulgaçào do XII 
Curso Açores à Descoberta das Raizes do mês de Maio, 
^0 Encontre de Jovens 2005 Ser é Influenciar, datado 
poara meados de Julho, bem como o encontre de 
ensaiadores e grupos folclôricos A Dançar é que a 
Gente se Entende a realizar em Junho. A abertura do 
Concurso A Conquista dos Açores teve inicio em 
Março, estando aberto até dia 31 de Maio de 2005, 

Reafirmamos assim o objective reforçado do IX 
Governo Regional açoriano de acompanhar e servir as 
comunidades dispersas pelo mundo, unindo todos por 
laços culturais, de solidariedade e afectivos 

Horta, 7 de Abril de 2005 

D. Alzira Serpa Silva, 
Directora Regional 
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L Dr&tCÇAO SïGiONÀL - AÇORES 

ALZIRA MARIA SERPA SILVA 
Colonia Alemâ. Apartado 96 Tel. 292 208100 
9901 014 HORTA (FAIAL) Fax. 292 391854 

AÇORES alzira.ms.silva@azores,gov.pt 

LUSO CENTRE 
London Urban Services 

Organization 
608 Hamilton Rd,, 

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

Madeira 

Proteger-se de ataques ambientais 
Os danos ambientais no Planeta sâo graves e, em 

alguns casos, irreversiveis. Afectam o Mundo, a ilha da 
Madeira incluida. A soluçâo tem sido a de avaliar a 
degradaçâo de ecossistemas a nivel mundial, corn 
medidas mitigadoras, disse o director do Ambiente. 
Domingos Abreu. O facto de um dirigente do Banco 
Mundial estar à firente do estudo divulgado pela ONU 
atesta a importâneia que se dâ âs questôes ambientais. 

Um aumento de dois graus na temperatura do Planeta 
pode eliminar varias espécies madeirenses, sem que a 
Regiâo possa fazer nada para o impedir. É preciso 
acompanhar a degradaçâo dos ecossistemas à escala 
global e ir tomando medidas mitigadoras, a nivel 
regional. E o que tem vindo a ser feito, desde 2001, ao 
ser iniciado um processo de actualizaçâo do estado da 
biodiversidade madeirense. Esse processo envolve a 
tutela regional da area ambiental e outras entidades, 
nomeadamente nacionais e intemacionais. 

Resultados visiveis dessa politica: para além da 
preservaçâo da Laurissilva, do peixe freira e lobos- 
marinhos, sâo os repovoamentos de espécies da flora 
madeirense levados a efeito ultimamente. 

A preservaçâo do patrimônio natural na Madeira 
résulta, em grande parte, da propria identidade, pois o 
madeirense vive muito proximo da Natureza, 
aprendendo a usufhii-la sem Uie causar danos. Tem muito 
orgulho no seu patrimônio e aproveita-o para fins 
econômicos, como o turismo e a agricultura. Hâ espécies 
como certas orquideas, que sô existem na Madeira. 

Apesar deste optimisme, Abreu nâo tem dùvidas 
nenhumas de que os danos que têm vindo a ser feitos 
aos ecossistemas mundiais sâo irreversiveis e graves. 
Os efeitos desde o inicio da Revoluçâo Industrial têm 
sustentado o processo de degradaçâo aeelerado, que hoje 
continua em marcha. Nâo hâ-de parar tâo cedo, mesmo 
que, agora, se tomem medidas para o contrariar. 

A UE estabeleceu o ano 2010 como data limite para 
a extinçâo de espécies na Europa. Até lâ, apesar de os 
paises estarem obrigados a tomar medidas para atingir 
esse objective, Abreu acredita que haverâ extinçâo de 
espécies. 

Anete Marques Joaquim 

(NEW & USED) 
xm 9 FOOD EQUIPMENT 

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

WHDLESALE / RETAIL 
' RESTAURANTS 
• DONUT SHOPS 
' BUTCHER SHOPS 
■ VARIETY STORES 
■ CLUBS 

BAKERIES 
> 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 

Curso de Verâo na U. dos Azores 
A Universidade dos Açores realiza de 26 de Junho a 24 
de Julho do corrente o Curso de Verâo 2005. As 
inscriçôes para o curso podem ser feitas através da 
pagina da Universidade dos Açores na Internet 
www.uac.pt/cursos/cursoverao que contém também a 
informaçâo sobre as vârias altemativas em termes de 
conteùdos programâticos. Qualquer informaçâo 
adicional poderâ ser solicitada através do endereço 
electrônico: cursoverao@notes.uac.pt 

As Bandas e a Tradifâo Musical 
Foi esta a designaçâo escolhida para o Encontre de 

Maestros de Filarmônicas que foi realizado em Ponta 
Delgada de 30 de Abril a 3 de Maio passade, por ocasiâo 
da celebraçâo das Festas do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres. 

A iniciativa, promovida pela DRC do Governo 
Regional dos Açores, reuniu em Sâo Miguel 28 Maestros 
das comunidades açorianas da diâspora, nove das de 
Laval, London, Leamington, Winnipeg, Edmonton, 
Cambridge, Vancouver e Gatineau no Canada, e os 
restantes das comunidades dos EUA: East Providence, 
Pawtucket, Chino, Bristol, San José, Providence, Tracy, 
Novato, Newark (Cal.), Fall River, Peabody, Santa Clara, 
Newark (NJ), San Leandro, New Bedford, e Escalon. 

O alvo do encontro era proporcionar a todos os 
participantes um espaço e uma oportunidade para se 
conhecerem, partilharem experiências e projectos, 
debaterem ideias e, ao mesmo tempo, debruçarem-se 
sobre as soluçôes à problemâtica que eventualmente é 
comum a todas as bandas. 

Como 0 encontro era uma aeçâo de formaçâo e 
informaçâo, os Maestros tiveram a oportunidade de 
assistir a vârias palestras tais como: “Emigraçâo e 
Imigraçâo aos Açores”, “A sociedade Açoriana na 
Actualidade”, “A Funçâo Educativa, Lùdica e Social das 
Filarmônicas nos Açores”, e “De Maestro a Maestro” 
entre outras. 

Os Maestros foram recebidos pelo Présidente do 
Governo Regional no Palâcio da Conceiçâo e no dia 1 
de Maio participaram na Grandiosa Procissâo do Santo 
Cristo. 

A Redaeçâo 

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

Obrigada pela graça recebida 
M.S. 

ORAÇÂO 
Confio em Deus corn toda a minha força e, por isso 
peço que Ele ilumine meu caminho, concedendo- 
me as graças que tanto desejo, dando-me sorte e 
sucesso em todos os actos da minha vida, e me livre 
de todos os males e desgraças 
 Maria 
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Festas do Santo Cristo no Sudoeste do Ontàrîo 
Nesta regiào do Canada, apenas as comunidades 

de Toronto, Cambridge, London e Leamington têm, 
desde hâ anos, celebrado esta festa açoriana em honra 
do “Ecce Homo". A de Wallaceburg que tem uma 
imagem do Santo Cristo, a partir de 1992 deixou de 
celebrar a festa porque nâo hâ uma comissâo corn a 
coragem de enfrentâ-la. As outras celebram o evento na 
mesma data que em Ponta Delgada, isto é, no Dia 1 de 
Maio, seguindo um programa tradicional, sendo Toronto 
e Cambridge as que reunem maior nùmero de povo. 

O Rancho Nazareno de Leamington abrilhantou a Festa 

Em Leamington, este ano, notou-se uma maior e 
mais intensa participaçâo de fiéis, na Missa Cantada e 
na Procissào corn a Imagem e o Santissimo pelas ruas 
adjacentes ao templo. 

Concluidas as cerimonias religiosas, a Comissâo de 
Festas convidou o povo a um Almoço, seguido de Festa 
Popular, na sede do Clube Português. Segundo nos 
explicou D. Alice Ferreira, a Festa começou hâ 17 anos 
quando Hildeberto Carreiro e sua esposa encarregaram 
a Portugal a mesma imagem que hoje se vénéra na Igreja 
da Sâo José. Foi criada uma Comissâo de Festas que 
trabalhava em paralelo com a outra jâ existente das Festas 
de Fâtima. Mais tarde a festa passaria a celebrar-se na 
sua data apropriada, ou seja, no 5.° Domingo depois da 
Pâscoa, As duas Comissôes de outrora ficaram reduzidas 
a uma sô que hoje é supervisada pelo Pe. Dr. Manuel 
Correia O.P., encarregado da Pastoral Portuguesa na ârea. 

Destaque para o Arraial da Banda de N* de Fâtima 

Lira do Espirito Santo em formaçâo à porta da Lgreja 

e para o Rancho Nazareno que abrilhantaram a tarde 
corn a sua mùsica variada e animadas danças folclôricas. 

Por este meio, a Comissâo de Festas agradece a todas 
as pessoas que ajudaram no bom sucesso desta iniciativa. 
Bem haja a todos! 

No Domingo seguinte, as Festas de London na Igreja 
da Santa Cruz revestiram uma grandiosidade sem 
precedentes. O Sol brilhou para dar ainda maior realce 

A Filarmônica de Sta. Cecilia uma promessa que 
começa a ser realidade 

às celebraçôes que abriram corn umTriduo dirigido pelo 
jovem presbitero açoriano, Pe. David Barcelos, da 
freguesia de Pedro Miguel, no Faial. Na Procissào da 
Mudança da Imagem da noite anterior participaram 
centenas de fiéis, muitos deles levando cirios atrâs da 
imagem. 

Aniversârio de 25 de Abril 

Uma das maiores multidôes que jâ vimos esteve 
présente no Domingo. A Missa Solene, eoncelebrada por 
quatro padres, e a saida do andor, lindamente enfeitado, 
foram seguidas corn fervor pelo povo que esperava à 
porta do templo. 

A Procissào foi acompanhada pelas duas bandas de 
London: Lira do E. Santo e Filarmônica de Sta. Cecilia, 
além de um sem-nùmero de anjos corn asas de pena real, 
Romeiros, Irmandades do E. Santo, etc. Parecia que a 
Corte Celestial tinha descido â terra para acompanhar 

O Pe. David Barcelos, no centro, corn a reliquia 
de Santo Lenho e o Clero présente 

esta imagem que, duma maneira plâstica e dramâtica, 
lembra-nos o momento em que o nosso Salvador foi 
condenado à morte de cruz por Pilatos, o govemador 
romano. Ao ver reflectida no semblante da imagem a 
imensa solidâo e a dor do nosso Rei, coroado de espinhos, 
somos convidados a dar valor ao sofrimento humano 
que nos identitifica corn esta vitma, tâo divina e tâo 
humana, imolada no altar do Calvârio para que todos 
pudéssemos ter a liberdade dos filhos de Deus. 

O bom tempo levou muitos devotos do Santo Cristo 
a acompanhar a Festa, indo ao encontro de conterrâneos, 
vizinhos ou amigos que hâ aos nâo se viam. Como a 
nossa comunidade estâ cada vez mais espalhada pela 
geografia da cidade, pode-se dizer que, para além deste 
proflmdo simbolismo religioso, uma das mais valias da 
festa é 0 convivio entre todos os portugueses. 

A Redacçào 

TORONTO 
Hâ mais duma década que a Associaçâo do 25 de 

Abril - Nùcleo Capitâo Salgueiro Maia assume a 
fimçâo de celebrar cada ano a data histôrica em que o 
Movimento das Forças Armadas 
lançou-se à rua para libertar 
Portugal da ditadura que o Estado 
Novo tinha imposto ao pais desde 
1933. 

O emigrante ficou um tanto 
alheio à realidade da Revoluçâo 
dos Cravos. Por estas paragens, 
mais do que o fim da ditadura, da 
quai estâvamos libertos por ter o 
mar de por meio, o fim da Guerra 
do Ultramar apresentou-se como 
um resultado dos mais aliciantes 
pois alguns tinham emigrado 
deixando filhos a servir na Tropa, 
a participar num conflito que cada 
vez era mais sangrento e parecia 
nâo ter fim. 

Très décadas depois, a atençâo dedicada a esta data 
até perdeu importância entre as novas geraçôes do povo 
português que nunca conheceram a ditadura do Ancien 
Regime. A pelicula CapitSes de Abril, que Maria de 
Medeiros realizou em 1999 e que pretendia reavivar o 
fogo extinto, passou um poueo sem pena nem glôria. 
Nela, a actriz portuguesa, que nâo viveu os 
aeontecimentos histôricos como adulta, mas sim corn 

percepçôes ligadas â infância, conta a histôria de 24 horas 
daquele dia. O filme que abre corn cenas da noite anterior 
e acaba apôs o pôr-do-Sol do dia 25, parece mostrar-nos 

como hoje os herôis acabam perdendo-se 
no ocaso da memôria do povo. 

E, pois, graças a estas Associaçôes 
Culturais espalhadas pelo pais e pela 
geografia da diâspora que no 
novo Milénio os 
portugueses somos levados 
a nâo esquecer os valores 
que esta Revoluçâo trouxe 
â naçâo. E, ao vermos tanto 
sangue derramado e os 
biliôes de dôlares que foram 
empenhados em acabar corn 
a ditadura de Sadam 
Hussein no Iraque, a nossa 
Revoluçâo dos Cravos de 
1974 ganha a importância 
histôrica mais decisiva 

porque foi râpida, incruenta e, sobre tudo, 
econômica. 

Foi este um dos pontos mais 
salientados entre os vârios oradores que 
no dia 24 de Abril, fizeram uso da palavra 
na Casa doAlentejo de Toronto, apôs oAlmoço/Convivio 
organizado pela Associaçâo. 

O acto abriu corn os hinos nacionais Português e 

Canadiano, interpretados pela Banda do Santo Cristo 
que foram secundados por algumas vozes présentes. O 
Coronel Aprigio Ramalho, um dos Capitâes deAbril veio 
até nôs para marcar presença corn a sua esposa no acto. 
Na Réserva desde 2001 a pedido pessoal, Ramalho faz 
hoje parte da Direcçâo da Associaçâo 25 de Abril em 
Portugal. Corn ele estiveram présentes entidades da 

politica municipal, provincial 
e federal canadiana e, 
representando o nosso 
Governo, o Cônsul de 
Portugal em Toronto, Emidio 
da Veiga Domingos. 

Digna de destaque, além 
do selecto programa da tarde, 
foi a revista que aAssociaçâo 
lança cada ano, obra em 
quadricomia com as opiniôes 
de um bom nùmero de 
pessoas ligadas â vida social 
portuguesa em Toronto e 
noutras âreas. Por este digno 
serviço â comunidade, a 
Associaçâo merece nota 
mâxima e o grande numéro de 
casas comerciais que deram 

o seu apoio prova corn suficiente força que a sua missâo 
é bem recebida entre nôs. 

Antonio Seara, London (Ontario) 

Coronel Aprigio Ramalho, 
um dos Capitâes deAbril, 

convidado de honra 

O guitarrista português, Nuno Miller, 
abrilhantou o Almoço corn peças 
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Coisas e„, Loisas 
Mundo Aquâtico 
O Fluviârio maior da Europa e o terceiro do Mundo 
vai abrir as suas portas em 2006, segundo câlculos jâ 
feitos. Fica situado no Parque Ecolôgico do Gameiro 
e, entre uma maravilhosa paisagem florestal. vai ter 
zonas de comércio, restaurantes, actividades lùdicas, 
etc... Esta situado no Concelho de Mora (Évora) e o 
seu preço: 4,7 milhôes de euros. Uma bagatela! 

Mais sobre o Bacalhau 
Peixe que esta quase em extinçào, embora a fêmea 
produza ovos de uma tal maneira que, surpreendido, 
Alexandre Dumas escreveu: Foi calculado que, se 
nenhum acidente impedisse a incubaçSo dos ovos e se 
coda ovo alcançasse a maturidade, sô levaria très anos 
para encher o oceano da tal modo que até séria 
possivel atravessar o Atlântico a seco... caminhado 
sobre o dorso dos bacalhaus. Mas o pior é que por 
causa do homem que corn a sua cobiça tem jâ 
exterminado tanta espécie animal e vegetal, agora o 
bacalhau nào chega para cobrir as encomendas. E que 
nào sào sô os humanos a devorâ-lo. Colaboram também, 
e de que modo, as focas, as orcas e baleias, além doutros 
vorazes monstros marinhos que gostam do pitéu tanto 
ou mais do que nôs e o consomem em quantidades 
pantaguélicas. Pena! Sâo tâo bons os petiscos 
confeccionados com o “fiel amigo”... 

Bocage 
Ele e Camées foram os maiores poetas portugueses. 
Embora corn personalidades diferentes, eles tiveram o 
destino de sofrer as lonjuras da Pâtria amada, os amores 
infelizes, e a penùria fmanceira que estava sempre em 
primeiro lugar. Ambos se assemelham na obra poética 
e no destino adverso. 
Manuel Maria Barbosa du Bocage (1765 - 1805) 
nasceu em Setùbal e morreu aos 40 anos em Lisboa. 
Em 2005 cumpre-se o 200.“ Aniversârio desde que a 
chama deste génio das letras portuguesas se apagou 
para sempre. Teve uma vida acidentada devido ao seu 
estilo satirico e à sua luta contra o despotismo ilustrado, 
valores que ofliscaram o fmo quilate da sua poesia. 
Mesmo assim hoje é considerado o maior poeta da 
lingua portuguesa no século XVIII. 
Era de origem francesa e aos 14 anos foi para Lisboa 
estudar na Academia Real da Marinha. Recebeu là a 
educaçâo cientifica que aperfeiçoou na Academia dos 
Guardas Marinhas. Enquanto estudava compôs versos 
de grande valor, mas satiricos. Alistou-se na Marinha 
de guerra e foi destinado à India, vivendo em Goa, 
Damâo e Macau. Ao regressar a Lisboa em 1790, 
acusado de espalhar as ideias da Revoluçào Francesa, 
foi preso no Limoeiro, tendo dai saido para ser entregue 
à Inquisiçâo. Corn o empenho de sens amigos foi 
instalado no mosteiro de Sâo Bento da Saùde em Lisboa 

Regina Caiado Resumo da HistoHa de Portugal 
Compilado por Fernanda T. Raintundo 

Capitule XXV 
Terminada a sua menoridade, D. Pedro V subiu ao 

trono em 1855. Logo se revelou um monarca em 
extremo generoso, inteligente e culto, confirmando os 
altos dotes de educadora sempre demonstrados por sua 
mâe. No seu breve reinado, inauguraram-se o caminho 
de ferro e o telégrafo eléctrico. D. Pedro V morreu 
prematuramente corn apenas 24 anos de idade, vitima 
de uma febre tifôide. 

D. Luis, 0 irmâo do rei, subiu ao trono e igualou o 
monarca falecido na sua generosidade e fineza de trato. 
O pais atravessava um periodo de paz que veio 
beneficiar o maior progresso. Silva Porto, Capelo e 
Ivens, Serpa Pinto e Antonio M“ Cardoso fizeram 
grandes exploraçôes no interior da Africa, tomando- 
nos respeitados pelo indigena. 

Reinou D. Luis durante 28 anos e sucedeu-lhe D. 
Carlos. O inicio do seu reinado foi surpreendido pelo 
Ultimato Inglês (1890). Inglaterra nos intimava a 
abandonar determinados territôrios africanos a que 
tinhamos direito desde que Serpa Pinto ocupara. Foi 
enorme a efervescência que se alastrou pelo pais. 

O génio intrépido dos portugueses revela-se de 
novo no reinado de D. Carlos nas excelentes vitôrias 
obtidas nas provincias ultramarinas. Mousinho de 
Albuquerque consegue dominar Gungunhana, chefe dos 
vâtuas, terrivel inimigo de Portugal. Corn apenas 47 
soldados, Mousinho entrou na aldeia do chefe negro, 
onde havia 3000 homens e prendeu-o. 

Em 31 de Janeiro de 1891, no Porto, rebenta o 
primeiro movimento revolucionârio de carâcter 
republicano, que as forças monârquicas conseguem 
asfixiar. A 1 de Fevereiro escreve-se uma pagina negra 
na nossa histôria: D. Carlos e D. Luis Filipe sâo 
barbaramente assassinados no Terreiro do Paço quando 
regressavam de Vila Viçosa. 

E curto o reinado de D. Manuel IL A revoluçào 
que deflagra em 3 de Outubro de 1910 consegue triunfar 
e a Repùblica é proclamada no dia 5 de Outubro. D. 
Manuel tinha embarcado na véspera para a Inglaterra. 
O primeiro govemo republicano, o Govemo Provisôrio, 
foi presidido pelo açoriano Dr. Teôfilo Braga. O 
primeiro Présidente da Repùblica foi o Dr. Manuel de 
Arriaga. 

Portugal participa na primeira Grande Guerra 
(1914-1918) onde as nossas tropas, quer na França, quer 
na Africa, na terra e no mar, se cobriram de glôria. Em 
1922, o génio de Portugal assombra mais uma vez o 
mundo corn a primeira Travessia Aérea do Atlântico 
Sul, levada a efeito por Gago Coutinho e Sacadura 
Cabrai. 

A Pâtria vinha sofrendo graves perturbaçôes na vida 
orgânica que punham em risco a sua segurança, a sua 
economia e prestigio. Chefiado pelo General Gomes 
Costa, nasce a 28 de Maio de 1926 em Braga um 
movimento militarO que, sem derramamento de sangue, 
triunfou no pais inteiro. 

Richmond, B.C 

e a seguir no hospicio de N® S‘ 
das Necessidades. um convento, para que pudesse ser 
reeducado. Aprendeu a respeitar a moral cristâ da época 
e, ao sair livre, foi convidado a colaborar na traduçâo 
de umas obras de mâxima responsabilidade e fê-lo corn 
certo brilhantismo. 
Neste tempo traduziu poemas didâcticos como Os 
Jardins de Delille,^5 Plantas de Cartel, e a epistola de 
Lacroix Consôrcio das Flores. Além de poemas 
franceses, traduziu vârios poetas latinos e italianos. Foi 
uma fase brilhante da sua atribulada vida, mas a doença 
nâo o deixou viver o tempo que o poderia redimir aos 
olhos da critica mordaz. Morreu pobre e infeliz, mas 
mesmo doente, publicou Os Improvisos e Novos 
Improvisos, escritos durante a enfermidade que o 
vitimou aos 40 anos. Foi sepultado na Igreja das Mercês 
em Lisboa. 
Considerado o poeta mais celebrado depois de Camôes, 
a suas obras literârias mais conhecidas sàoRimas (Très 
Volumes^, Os queixumes do pastor Elmano, e os 
Idüios Maritimos. 

Vancouver, B. C. 

Frases 
Insensivelmente, a nossa sociedade vem decaindo para 
uma sabedoria de tabema e camarim (J. das Neves) 
Segurar uma mulher pela palavra dada é como segurar 
uma enguia pela cauda (Cervantes) 
Quem perdeu a honra, nada mais tem a perder (Syrus) 
Cada idade tem os seus encantos, o seu espirito e os 
seus hâbitos (N. Boileau) 

r Boletim de Assinatura 1 
* Desejo receber o jomal “Portugal Noticias” em J 
* minha casa. {Escreva corn letra maiûscula) * 

I Nome  I 

I Morada  | 

I Localidade  | 

I Côdigo Postal Tel.  | 

I Assinatura Anual: Canadâ - $40.00 | 
I Estados Unidos - $50.00 US Portugal - $65.00 US | 

I Envie Cheque ou Vale Postal (Money Order) • 
■ para: Prom-Art Printing • 
I 1756 Dundas St. East. London, ON N5W 3E2 (Canada) I 
I •Tel. (519)455-4653 ‘Fax. (519)4554683. | 
I (Para publicidade contacte-nos pelo I 
I Tel. 1-800-414-3584 | 
* on envie-nos um fax para o niimero acima indicado) * 

Brown Beattie O’Donovan LLP 

ADVOGADOS 

Servindo as comunidades do S.O. Do Ontario por mais de 50 anos. 
• Acidentes de Trabalho • Personal Injury • Testamentos 
• Workers’ Compensation & Disability • Lei de Impostes 

B. Vincent O’Donovan • Joseph M. Dillon Q.C. • Andrew G. King Q.C. • Robert E. Hutton • Barry J. Sullivan • James R. Fisher • 
Martin A. Marcus • Barry M. Tobin • Harold S. Ginn • Jack M. Sousa • W. Paul Linley • David E. Laws • 

Max. P. Prince • Jennifer McGill • Craig A. Bryson • Cindy L. Scharff • Ian C. Lambert 

(519) 679-0400 Faiamos Inglês, 
Português e Francês 

16th Floor • 380 Wellington Street, London, ON N6A 5B5 
E-MAIL: bboinfo@bbo.on.ca Website: WWW.bbO.On.Ca Fax: 679-6350 



Março / Abril 2005 ‘PORTUGAL NOTICIAS / NEWS’ 

Marques Mendes, Lider do PSD 
Corn 497 votos e 56,6% dos delegados. Luis 

Marques Mendes foi proclamado lider do partido no 
XXVII Congresso do PSD, em Pombal. 

A diferença de votos cifrou-se em 156 entre ele e o 
ùnico opositor. Luis Filipe Menezes, que obteve 381 
votos ou 44,4% dos delegados. Tratou-se, pois, duma 
vitôria exigua e que nào atingiu aquilo que era esperado 
por muitos dos participantes. 

Ao lado de Marques Mendes temos os vice- 
presidentes: José Azevedo Soares, Paula Teixeira da 
Cruz, Arlindo Cunha, Carlos Encarnaçâo, Isabel 
Damascene e Pedro Passes Coelho, enquanto o novo 
secretario-geral do PSD é Miguel Macedo. 

Manuela Ferreira Leite foi eleita com 549 votos 
présidente da Mesa do Congresso, enquanto a lista de 
Menezes que tinha como numéro urn Luis Todo-Bom, 
ex-presidente da Portugal Telecom, so obteve 316 votos. 

A surpresa veio com a eleiçâo para o Conselho 
Nacional do partido. Marques Mendes elegeu apenas 
19 elementos e nao conseguiu obter uma maioria no 
ôrgào mâximo entre congresses. Mas Menezes, por sua 
parte, elegeu 11 conselheiros, sendo os restantes 25 
lugares divididos pelas 14 listas apresentadas a votaçâo. 

Para o Conselho de Jurisdiçâo Nacional, a lista do 
vencedor, chefiada por Guilherme Silva, elegeu 5 
membres, enquanto Luis Filipe Menezes elegeu très 
conselheiros e a terceira lista preencheu o ultimo lugar 
disponivel. 

O congresso social-democrata encerrou no dia 10 
de Abril, com Marques Mendes falando jâ aos 
delegados na condiçâo de novo lider do partido. 

Roteiro da Visita do Deputado 
José A. Cesàrio aos EUA 
4 Main, Quarta-Feira 
19H00 No Centro Comunitârio de Hudson com o 

Bispo dos Açores, D. Antonio Braga. 
5 Maio, Quinta-Feira 
09H30 Reuniao com a Consultora do Ministério da 

Educaçâo do Departamento de Educaçâo de 
Massachusetts, Dr^ Lucinda Haetticht. 

IIHOO Encontre no Parlamento de Massachusetts 
com a Portuguese-American Delegation 

15H00 Em Cambridge: Encontrpo com o Padre José 
Ferreira e Dirigentes de Associaçôes locais. 

17H00 Forum empresarial, nas comemoraçôes da 
inauguraçâo do Centro Com. de Hudson 

6 Maio, Sexta-Feira 
Manhâ Em New Bedford: Encontros com ôrgâos de 

comunicaçâo social 
12H00 Reuniâo com o Prof. Frank de Sousa, Univ 

de Massachusets, Dartmouth 
Tarde Contactes com membros da Comunidade 

Portuguesa de Providence 
7 de Maio, Sabado, 
lOHOO Encontre com Dirigentes Associatives, Lowell, 

Hudson 
12H00 Reuniâo com Directores e Professores de 

Escolas Portuguesas, em Milford 
16H30 Encontre com Conselheiros das Comunidades 

Portuguesas, Hudson 
18H30 Inauguraçâo Oficial do Centro Comunitârio de 

Hudson 
8 de Maio, Domingo 
Participaçâo nas cerimonias comemorativas do Dia da 
Mâe, em Manassas, Washington 
9 de Maio, 2“ Feira 
Encontre com congressistas portuguesess 
Visita â Secçâo Consular da Embaixada de Portugal 
em Washington 
10 de Maio, 3“ Feira 
Visita ao Consul de Portugal em Newark e Reuniâo 
com a direcçâo do PSD. 
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Uma Picarota em Sao Miguel 
O Papa nos regisfos da Rua dos Mercadores 

Mora na Rua dos Mercadores, uma das mas mais [ ™ —— 
caracteristicas de Ponta Delgada, como mesmo o 
jomalista Gustavo Moura a defmiu nas Jomadas de 
Toponimia de Ponta Delgada. Como o prôprio nome 
indica, foi uma das principais ruas de comércio e 
convivio da capital. Outrera a Rua dos Mercadores era 
mesmo a porta de entrada da cidade, corn alguns arcos, 
em jeito de portôes, que ainda hoje se mantêm. 

Na altura marcada pela morte de Karol Woytila, 
Joâo Paulo II, qualquer texte ou frase que se escreva 
sobre ele é insuficiente. Independentemente de credos 
ou religiôes, as pessoas reconhecem no Papa varias 
qualidades. Comentadores do Vaticano, especialistas 
em questôes do Vaticano têm falado amplamente da 
sua perseverança, humanidade e de outras 
caracteristicas. Nos microfones de todo o mundo, 
lideres politicos mundiais assim como de vârias 
religiôes - ortodoxos, muçulmanos, budistas- têm dito 
frases que caracterizam o Papa, o homem que chefiou 
a Igreja Catôlica nos ùltimos 26 anos. 

Mora na Rua dos Mercadores, uma foto do papa 
Joâo Paulo II com Monsenhor José Ribeiro. Decerto 
muitas casas têm fotos e posters do Papa, mas poucas 
terâo uma fotografia ao seu lado, como este padre. 
Poucas pessoas se comovem ao lembrarem a alegria 
sentida, como no caso do Pe José Ribeiro (como gosta 
de ser tratado, deixando de lado o titulo de Monsenhor), 
ao cumprimentar Joâo Paulo II, quando este pisou terra 
açoriana. 

Tive o prazer de conhecer o Pe José Ribeiro em 
Novembre, dias depois de ter sido agraciado pelo 
municipio de Ponta Delgada corn a medalha de mérito. 
Tudo coincidiu corn as suas Bodas de Ouro sacerdotais. 
Na altura, fiz uma reportagem sobre a sua vida, 
passando uma tarde inteira corn ele, que começou na 
missa do meio-dia, prolongou-se pela tarde no centre 
paroquial, e acabou no seu escritôrio, em casa. Depois 
tive a oportunidade de o visitar frequentemente. No 
decorrer da nossa conversa, que foi desde a sua infância, 
até ao tempo actual, o padre falou das experiências que, 
mesmo aos 75 anos, ainda se dâ ao luxo de ter. Sempre 
quis ser padre numa parôquia humilde, para poder 
privar mais de perto corn os fiéis. Rejeitou ser secretârio 
do bispo inclusivamente. 

Outra das mâximas por que sempre orientou a sua 
conduta foi a abertura e convivência corn outras 
religiôes. Provavelmente uma das influências nele de 
Joâo Paulo II, que reuniu hâ anos, num encontre, vârias 
religiôes do mundo. 

Mons. José Ribeiro assistiu a uma ordenaçâo na 
igreja presbiteriana, conviveu corn adventistas e queixa- 
se de algumas confissôes religiosas nâo se abrirem âs 
outras, porque, como diz, “trabalhamos todos para o 
mesmo e temos que nos dar bem”. 

POESIA   

De um Velho Album de Poemas... 
Entre capas de renda coloquei 
Saudades, montanhas e rosas, 
Arvores, ribeiras e mariposas, 
Invemos frios, que da vida tirei... 

Entre capas brancas arrendadas 
As rajadas, sô heras enleei... 
Aranhas, fetos e Sois contentei 
Corn o esplendor de chuvas passadas... 

Dentro destas capas jâ fechadas, 
Deixo as Primaveras e sonhos, 
Auroras e nevoeiros d’Outonos 

Da vida! Nas cores variadas 
Dum pôr-de-Sol, fligindo a correr... 
Que vem sempre! Depois do amanhecerü 

Fernanda T. Raimundo, Richmond - B.C. 
Novembro de 1994 
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As fotografias que tirou junto do Papa, aquando 
da sua viagem a Sâo Miguel, guarda-as corn orgulho 
(foi o primeiro a cumprimentâ-lo e o ùltimo de quem 
ele se despediu). Aposentado, Mons. José Ribeiro faz 
questâo de celebrar a missa do meio dia, todos os dias. 
Mesmo corn dores nas pemas, caminha pela Rua dos 
Mercadores até â igreja, apoiado por uma bengala, â 
quai diz ainda nâo se ter habituado. A memôria que o 
trai, fazendo-o esquecer, por vezes, da hora das missas, 
é a mesma que o ajuda, fazendo-o esquecer das dores 
nas pemas, quando célébra a eucaristia. Perseverança 
que faz lembrar a de Joâo Paulo IL 

Os registos, memôrias e fotos, que José Ribeiro 
guarda na sua casa, na Rua dos Mercadores, sâo outros 
aspectos a cumular â tâo saudosa Rua dos Mercadores 
que Gustavo Moura descreveu, usando, a coincidente 
expressâo “peregrinaçâo”. 

Mârcia Olival da Rosa 
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Abril d'Ontem e de Hoje 
Mario Siinôes 

Irmâo preto, irmâo cor! 
Filho do infmito e do mesmo horror... 
Tu foste a desilusâo que a mim se ajuntou 
O erro que comigo chorou a natureza da dor! 

O alvo dos teus dentes e a temura dos teus olhos 
Eu guardo como amor perfeito. 
No recôndito do meu peito, 
Como as mais esbeltas flores e abrolhos... 

Da sanzala quando me vias passar. 
Me fîtava abatido e resignado o teu olhar, 
Porque eu era a morte e nâo te deixava sonhar. 

Nâo, irmâo do tôrrido; eu fui como tu, alguém 
Que chorou pelas terras de ninguém, 
A falta duma mâe que nâo nos fizesse chorar. 

O xaile da minha Pâtria-mâe... 
Como se denegriram os teus cadilhos... 
Franjas abandonadas como âgua sem margem. 
De preto e de branco se escureceram os teus filhos. 

Porém, numa manhâ ainda madrugada. 
Do teu ventre jâ enfeitada 
Uma jovem de beleza primaveril, 
Dava à luz uma Formosa namorada. 
Que se havia de chamar, Abril! 

25 de Abril de 2005 - London (Ontario) 
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Pre$o do petrôleo pode otingir 
$I00/Barril 

Os preços do crude baixaram, emNova lorque, cerca 
de 9% hâ umas semanas. O preço do petrôleo poderâ 
chegar facilmente aos $100 dôlares/Barril, em caso de 
uma interrupçào nos fomecimentos, anunciou o Fundo 
Monetârio Intemacional (FMI). Nào é o cenârio mais 
provâvel, mas é posslvel, sobretudo dada a paixâo dos 
Chineses pelo carro, que esta a fazer disparar o consume 
de crude. 

Para o govemo dos EUA, a perspectiva , sem ser 
alarmante, nâo deixa espaço para grande optimismo. O 
Departamento de Energia prevê que o preço do barril, 
que em 2004 subiu mais de 40%, se mantenha acima dos 
50 dôlares até ao fim de 2005 e talvez durante 2006. O 
crescimento da procura no mundo e a incapacidade de 
produtores nâo membres da OPEP, como Russia, Angola 
e Noruega, de poderem satisfazer o aumento do consume, 
explicam o esperado boom dos preços do crude. 

Entre outras razôes temos o desaparecimento da 
capacidade excedentaria na OPEP, designadamente da 
Arabia Saudita (40% das exportaçôes mundiais de 
petrôleo). Hâ também riscos geopoliticos, como a 
persistência da insurgência no Iraque e instabilidade 
politica na Nigeria e Venezuela, que provocam que os 
preços incorporem um prémio elevado résultante destas 
incertezas. 

Os preços vào manter-se elevados, complicando a jâ 
de si timida retoma econômica. A subida do petrôleo este 
anos deverâ ter um impacto negative de 0,25 a 0,50 pontes 
percentuais no crescimento das principais economias 
mundiais. 

Lusa 

Governo Central deve aos 
Afores 200 milhôes de euros 

Carlos César, présidente do executive açoriano 
afirmou que o Govemo Central deve aos Açores 200 
milhôes de euros e aceitou que esses compromisses 
fmanceiros sejam saneados de forma faseada. 

Estas declaraçôes foram proferidas apôs ter sido 
recebido pelo primeiro-ministro, José Sôcrates, em Sâo 
Bento. No final da reuniào, Carlos César disse que o 
primeiro-ministro aceitou a sua proposta no sentido de 
ambos govemos recuperarem a partir de agora o tempo 
perdido. Estâ em causa uma divida do poder central aos 
Açores que indicou resultar de transferêneias em atraso 
ao abrigo da lei de finanças regionais, de receitas fiscais, 
segurança social e tarifârio eléctrico. 

Tudo indica que o Govemo da Repùblica vai levar 
muito tempo a apurar a situaçâo financeira do pais, antes 
que os compromisses fmanceiros em relaçào aosAçores 
sejam saldados, mesmo de forma faseada. Nas 
declaraçôes aos jomalistas, o présidente do Govemo 
Regional dos Açores recusou haver uma divida da Regiâo 
Autônoma perante Lisboa ao nivel dos serviços de saùde. 

Global Electric London Ltd. 
SERAFIM CAETANO, President 

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

Congresso ao Encontro do Desafio ECOWOIWIA 

Corn 0 lançamento de um projecto nacional para os 
prôximos 16 meses, o Congresso Nacional Luso- 
Canadiano esta a trabalhar para ir ao encontro dos assuntos 
que interessam à comunidade. O projecto Ao Encontro 
do Desafio apresenta-se na sua fase de consolidaçâo, 
surgindo do êxito do projecto anterior Reunir para Agir. 
E um novo passo que ajudarâ as comunidades a 
desenvolver e usar de forma mais eficaz seus 
conhecimentos, habilidades e estmturas para endereçar 
colectivamente os seus assuntos e preocupaçôes. 

Marcie Ponte, Vice-presidente (Regiâo Central) 
declarou: “Enquanto as mesas redondas organizadas em 
varias comunidades do pais providenciaram uma 
oportunidade para criar estratégias de possiveis soluçôes 
aos nossos desafios, tomou-se évidente que o continuo 
conselho e coordenaçâo do Congresso eram necessârios 
para ver concretizadas as ideias do projecto e para certificar 
que novos projectos fossem viâveis. Ao Encontro do 
desafio vai permitir ao Congresso e seus représentantes 
continuar o trabalho jâ iniciado nas comunidades e fazer 
uma diferença importante nas vidas dos luso-canadianos”. 

O apoio financeiro do Patrimônio Canadiano - 
Departamento de Multiculturalismo dâ ao Congresso a 
capacidade de compilar uma lista de programas e serviços, 
eventos anuais e oportunidades voluntârias para 
associaçôes comunitârias, de facilitar o acesso ao 
desenvolvimento e â gerêneia doutros programas; de 

Taxa de Natalidade 
em Portugal 

Segundo o estudo «Confrontando a alteraçâo 
demogrâfica: Nova solidariedade entre as geraçôes», 
um casai português tinha em média très filhos em 1960, 
mas em 2003 essa média baixou para 1.5. O relatôrio 
alerta para o facto dos europeus terem uma taxa de 
fertilidade insuficiente para a substituiçâo da populaçào 
e indica que nos paises europeus a taxa de natalidade 
estâ abaixo do valor minimo para a renovaçâo da 
populaçào (2.1 filhos por casai), tendo caido para 1.5 
por casai em Portugal e em muitos estados membres. 

O relatôrio da Comissâo Europeia sugere que serâo 
necessârios maiores fluxos de migraçôes para satisfazer 
as necessidades de trabalho e salvaguardar prosperidade 
europeia. A imigraçâo nalguns paises da UE tomou-se 
vital para assegurar o crescimento populacional e é 
responsâvel pelo aumento ligeiro da populaçào em 
2035. 

Roy GDias n.A.,CMA. 

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

Telefone e Fax 

“■ (519) 434-1119 
N6B2C4 email: roydi^!i@uiii$erve.com 

desenvolver redes nacionais 
de voluntârios luso- 
canadianos com experiência 
profissional e organizar 
workshops para lideres 
comunitârios em quatro 
provincias, organizando uma 
conferêneia nacional de 
liderança no final do projecto. 

Como afirma o nosso 
Présidente, Peter Ferreira: “O 
Congresso desempenha um 
papel importante no apoio a 
iniciativas comunitârias a 
nivel nacional, oferecendo 
uma fimçâo coordenadora e 
consultiva às comunidades que estâo a desenvolver 
projectos que visam problemas como o insucesso 
académico, a falta de envolvimento civico e as 
necessidades dos idosos. Estamos satisfeitos de poder 
lançar uma iniciativa que facilitarâ o processo e estamos 
gratos ao Govemo Federal por reconhecer que este nosso 
esforço merece o seu apoio financeiro”. 

O Congresso é uma organizaçâo que représenta cerca 
de 400 mil canadianos de descendência portuguesa. Criado 
em 1993, o Congresso debmça-se hoje em assuntos que 
afectam a comunidade luso-canadiana através de uma rede 
de 70 directores, delegados e représentantes locais, em 
todo o pais. Os assuntos abordados recentemente pelo 
Congresso incluem a preservaçâo das linguas 
intemacionais, o apoio aos programas televisivos de 
minoria étnica, o anti-racismo, anti-discriminaçâo, e apoio 
ao sistema de saùde pùblica. Recentemente, o Congresso 
lançon o projecto Pensando Civicamente corn uma 
duraçâo de 2 anos, que visa aumentar o envolvimento 
civico e criar liderança entre os nossos jovens do Ontârio. 
O outro oxoiQCio Reunir para Agir foi implementado entre 
2002 e 2004. 

Ana Paula Almeida, Gerente dos Projectos 
congress@bellnet.ca 
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CUSTOM DRAPERIES INC. 
• Sheers • Valances 

• Bedspreads 
• Romans • Balloons 

SC  

Window Shades 
& Alterations 

FREE ESTIMATES 

(519) 4S3*8640 
Website: www. dapontesdraperies. com 

664 Hamilton Road, London, ON N5Z1T3 

BCA 
BANCO COMERCIAL DOS AçORES 

Grupo Banif 

Banif Banco Intemacional do Funchal 

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

Visite-nos na Internet: mow.bca.pt www.banif.ptwww.gmpobanif.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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SAUDE 
Agora sem receha médica 

The Morning After (Na manhà seguinte), além da 
célébré e popular cançâo romântica, é o nome da püula 
levonorgestrel que até hâ pouco era vendida na 
farmâcia sô corn receita médica. Era geralmente usada 
por mulheres que, apôs ter relaçôes sexuais complétas 
corn O seu parceiro sem usar preservativo, queriam 
evitar uma gravidez indesejada. Na altura de passar a 
receita, o médico tinha de informar a paciente sobre os 
sintomas e consequências prôprios do uso da pilula, 
como enxaquecas, enjoo, vômitos, etc. Para muitas era 
preferivel sofrer esta reacçâo negativa antes que 
enfrentar uma gestaçâo que nào foi desejada ou a 
altemativa do aborto no periodo inicial da gravidez. 
Conhecida como the morning-after pill entre as jovens, 
ou também como Plan-B no mundo da medicina, desde 
o passado dia 20 de Abril, poderâ ser vendida nas 
farmâcias sem receita médica a quem a pedir. 

Esta situaçâo que fora previamente aprovada por 
legislaçào provincial no Quebeque, Saskatchewan e 
British Columbia, estende-se agora ao Canada de mar 
a mar, anunciou a Sociedade de Obstetricia e 
Ginecologia, o quai foi logo confirmado por Health 
Canada. A decisâo provocou vozes de protesta entre 
alguns membres do movimento Pro-Life que vêem no 
Plan-B uma porta aberta para um maior abuso das 
relaçôes sexuais prematuras entre adolescentes e jovens 
para as quais a pilula Morning-after passa a ser como 
o anticonceptivo do remorso, antes de optar pela 
dramâtica soluçâo do aborto. 

O efeito da pilula Morning-after é impedir que a 
fertilizaçâo tenha lugar e que o ôvulo feminino possa 
aderir às paredes do utero, dando inicio à gestaçâo de 
uma nova vida humana. A nova legislaçào insiste em 
que o farmacêutico trate de prévenir a paciente das 
consequências e sintomas negativos que o uso da püula 
pode ocasionar. 

A Morning-after era usada nos hospitals no caso 
de violaçâo de uma mulher para prévenir a possivel 
gravidez em consequência do acto sexual que tinha sido 
imposto contra à vontade da vitima. 

A. Seara 

ANEPOTAS 
Filho prevenido! 
- Joàozinho, nào voltes a entrar no meu quarto sem 

antes bateres à porta! 
- Nào valia a pena, diz o menino, espreitei pelo buraco 

da fechadura e vi que podia entrar! 

Na esquadra da poUcia 
- Quai 0 motivo que o levou a quebrar a bengala na 

cabeça da sua mulher?... pergunta o policia. 
- Porque nunca imagine! que se quebrasse corn tanta 

facilidade! ... responde o réu. 
No restaurante 
- Entâo, fiz a ordem de dois bifes e o senhor sô me traz 

um! 
O empregado de mesa responde: 
- Meu Deus! O cozinheiro esqueceu-se de o partir ao 

meio! 
Regina T. Calado, Vancouver, BC 

PA(3INA rcnmmd 
o Mundo de Fàtima R. Aniunes por^asu^ 

Foi lançado em Mississauga o primeiro livro de 
poemas de Fàtima R. Antunes, que veio de Thunder 
Bay com a sua famüia para marcar presença no acto. 
Intitulado O Meu Mundo, o livro foi idealizado pela 
autora, descrevendo a força do sentimento intimo, de 
algo que lhe ia na aima. Desde novita, a poesia foi o 
seu forte e declarou: Sozinha meditava e escrevia, 
enquanto guardava o gado na minha aldeia. 

Seu sonho de menina viu-se realizado agora corn o 
lançamento no CCPM deste primeiro livro que vem 
até nos impregnado da saudade doutros tempos e fala 
de amor, religiâo, tristezas e alegrias, humor, cânticos, 
teatro. Natal... descrevendo o mundo mais intimo da 
autora. Os seus versos, sem o dramatismo de Florbela 
Espanca, abrem perante o nosso olhar o coraçâo da 
menina e moça e da mulher-mâe. Apôs 1er seus poemas 
decobrimos que o mundo ainda tem salvaçâo, ainda 
existe nele algo nobre e bom. 

Maria de Fàtima Reis Roque Antunes, nasceu a 13 
de Março de 1962, em Bogas de Baixo, pequena aldeia 
da Beira Baixa, em Fundào, Castelo Branco. Filha de 
lavradores, nasceu corn veia para a poesia. Mâe de dois 
filhos, reside hà 16 anos em Thunder Bay com o marido, 
Herminio. 

Lembro-me, quando nos meus seis ou sete anos, 
subia a uma pequena rocha perto da minha casa e ai, 
sôzinha, analisava os meus sonhos. recitava, actuava e 
cantava! Quantas vezes construi para mim o meu mundo 
de fantasia!.... Era feliz, pois a felicidade nào é de quem 

por Joâo G Silva 

tem tudo, mas de quem 
sabe aproveitar aquilo 
que tem! Sou uma 
pessoa simples que 
gosta da natureza. 
Continue a escrever 
poesia e este livro, claro, 
é simples como eu! 

Tive a oportunidade 
de testemunhar a 
magnifica simplicidade 
de Fàtima Antunes e 
Herminio quando falei 
corn o casai. Para dar ao 
leitor uma ideia do seu 
valor literàrio vou 
deixar aqui apenas esta quadra de Fàtima Antunes: 

Quando te procuro, Senhor 
Quando Te procuro, Senhor 
Teus braços se estendem p ’ra mim. 
Deposito em Ti minha dor, 
Sentindo-me mais leve, por fim. 
Sô Tu me escutas sem recriminar... 
Para uma vez mais me perdoar. 

Agradecemos a amizade de Fàtima R. Antunes, e, 
se gosta de poesia, este é o livro a comprar: uma janela 
aberta ao mundo e aima desta jovem mulher portuguesa. 
Para contactas: (807) 345-4487. 

FPCBP — Federaçâo de Empresàrios e 
Prqfîssionais Luso-Canadianos - Toronto 

2nd Annual Essay Contest 
As part of its commitment to the Trillium-funded 

Portuguese History and Heritage Project, The 
Federation of Portuguese Canadian Businesses & 
Professionals is pleased to announce its 2nd Annual 
Essay Contest from March 1 to May 15, 2005. 

Open to all Ontario students of Luso-Canadian 
descent in grades 8 to 12, all entries must deal with the 
topic: What my Portuguese Heritage means to me 
{Para mim, ser portugais é...) typed at double space, 
and between 300-500 words (1-2 pages) in length. 

E-mail entries to essav@,portugueseheritage.ca. or 
mail/hand deliver them to the office of FPCBP 722 
College St. Suite 301. Toronto, ON M6G 1C4. Students 
may enter one essay in each language but can only win 
one prize. 

Winning entries for this and last year’s contest will 
be published during the Summer of 2005. Do not 
hesitate to contact us if you have any questions: 

info@portugueseheritaee.ca 
Tel. (416) 537-8874 

Brampton (Ontario) 

POWER STEAM LONDON INC. 

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

"Garantimos qualidade e eficiência..." 

129 Tavistock Road Tony Machado 

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

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

ARRENDAMENTOS 
Casas com 2 e 3 quartos 
Apartamentos com 1 e 2 quartos 
Qualidade e optimas localidades para viver 
Ambiente familiar 

(9^ Rendas moderadas e unidades com auxilio de pagamento 

Para informaçâo: Ligue ou visite o nosso escritério. 
55-730 Deveron Cres., London N5Z 4T6 
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SAVE ON FUEL! 

EAST LONDON 

416 FIRST ST., LONDON, ON N5W 4N1 

Leavens 
www.leavensvw.comv/siNCE i95s 

COME OUT NOW AND 
DRIVE THE 2006 MODEiS 

AVAILABLE FOR DELIVERY 
Great Selection of Colours - New & Used 

Drivers wanted? 

(519) 455-2580 
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OPINIÂO 

0 papa BenedHoHiX 
Propositadamente escrevêmos o nome Benedito em 

oposiçâo a todos os portugueses que resolveram chamâ- 
lo de Bento. Mas, nào foi por causa do nome que 
decidimos trazer o papa aos nossos comentârios, 
embora nos custe a entender que, fazendo parte da 
onomâstica portuguesa o nome Benedito se continue a 
manter um erro, sô porque o mesmo faz parte de uma 
linha papal de Beneditos a quem se resolveu baptizar 
em português de Bentos. Mas, vamos ao assunto que 
justifica comentârios sobre Bento XVI. 

Entâo nâo é que jâ estào apelidando o papa de 
epitetos pouco lisonjeiros sô porque, mantendo-se fiel 
aos principios da doutrina defendida hâ muito tempo 
pela Igreja de Roma, jâ manifestou nâo abrir mâo 
daquilo que sâo posiçôes base do Catolicismo. 

Afinal, que regabofe é este? Lâ porque existem 
movimentos de libertinagem, até no seio da Igreja, 
dando interpretaçôes tendenciosas às orientaçôes do 
Vaticano II e, porque a sociedade do présenté se 
encontra cada vez mais podre, teria este papa que rasgar 
e lançar ao cesto dos papéis as linhas bâsicas de 
orientaçâo que entroncam na mensagem, clara e 
inequivoca, do Cristianismo original? 

Tenham dô! E, se nâo querem submeter-se aos 
valores cristâos, sigam o seu caminho, deixando em 
paz as instituiçôes âs quais, por direito, cumpre a 
orientaçâo moral da sociedade Humana. 

Joào Pedro da Silveira 

Câmara Municipal de London 
Nâo é pouco 0 saldo positivo corn que o orçamento 

camarârio de London pode contar nos nossos dias. Tal 
situaçâo feliz résulta dos excessivos e quase constantes 
aumentos de taxas corn que anualmente os cidadâos 
vâo senàomimoseados por aqueles que se dizem nossos 
représentantes. 

Mas, 0 que deveria ser uma situaçâo unânime 
tomada pela Câmara e Departamentos que cuidam da 
gestâo financeira desta autarquia e ter o alvo de aliviar 
os contribuintes nas taxas que pagam, parece que anda 
de Herodes para Pilatos e, corn as mais idiotas 
justificaçôes, suas excelêneia pretendem deixar as 
coisas cair no esquecimento mantendo-se a exploraçâo 
do “zé povinho”. 

E tempo de, por e-mail, telefonema, abaixo- 
assinado ou, via râdio, fazermos chegar â senhora De 
Cicco e aos vereadores a exigêneia de reduzirem as 
taxas, sob pena de nâo votarmos mais neles nas eleiçôes 
a que se candidatem? 

Æ. Nciv CasaABriC 
RESTAURANT  

Authentic Portuguese Cuisine 

Specializing in: Seafood 
Fully Licensed • Uve Entertainment 

Catering 
Weddings, Baptisms, Banquets, 
Communions and other events 

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

Cesdrio Bros 

Os aho/fys6e Abril 
No exacto momento em que Roma elege um chefe 

supremo que tern como principal “virtude” ser o 
guardiâo da dogmatica, os politicos portugueses 
entretem-se a discutir a melhor forma de manter o atraso 
em que vivemos. Lâ como câ, seguindo-se a melhor 
tradiçâo da moral judaico-cristâ, os que têm autoridade 
dâo um passo em frente e dois atrâs. O referendo estâ 
aprovado, mas nâo tern data. 

O Présidente da Repùblica diz, em França, que estâ 
solidârio com as mulheres que abortam, mas manda 
dizer depois, em Lisboa, que nâo aceita um referendo 
em Julho. Questiona a oportunidade de realizar nessa 
altura uma consulta popular que pode ter novamente 
Iraca participaçâo dos portugueses. 

Mas que sentido faz discutir a oportunidade de um 
referendo para nâo tratar como criminosas as mulheres 
que sâo obrigadas a abortar? Porque é absolutamente 
claro que a larga maioria das que o fazem, sofre por ter 
de 0 fazer. 

Nâo se defende o livre arbitrio. As situaçôes em 
que uma mulher, em lugar de ser perseguida, tem de 
ser ajudada devem estar claramente defmidas na lei. 
Por isso, faça-se o referendo o mais râpido possivel. E 
se o povo voltar a nâo participar, aprove-se a nova lei 
no Parlamento. Nâo nos deixemos vencer pelos dogmas. 
Se o pais, em lugar de catôlico, fosse na sua maioria, 
testemunha de Jeovâ, estariamos por certo a discutir a 
oportunidade de realizar um referendo para 
despenalizar as transfusées de sangue. 

Tomemos como exemplo os nossos vizinhos e 
muito catôlicos espanhôis que recebem os recados do 
Vaticano e respondem aprovando no Parlamento uma 
lei que permite o casamento de homossexuais. 
Triste polüîca 

E assim vamos vivendo corn partidos a cantar 
vitôria e partidos a choramingar divisées, sem que nada 
de substancial se faça para melhorar o dia-a-dia dos 
que legitimam a partidocracia em que vivemos. 

Marques Mendes aposta no mais fâcil, sabendo que 
em matérias que necessitam de dois terços dos votos 
ganha sempre quem estiver na oposiçâo. José Socrates 
vai revelando o ADN guterrista em que o chefe sô é 

responsâvel pelo que corre bem, atirando para trâs das 
costas o que corre mal. 

Vivemos na fé de que o Govemo que chega serâ 
melhor que o Govemo que foi. No inicio perdoamos 
tudo. Como se fosse a nossa prôpria credibilidade a 
estar em causa. Mas adoramos votar contra, contra 
quem estâ. O estado de graça cai rapidamente em estado 
de desgraça. E nessa altura que os fabricantes de opiniâo 
fazem marcha atrâs como quem engata a quinta e entram 
a alta velocidade na cmcificaçâo dos que até hâ pouco 
glorificavam. 
Abril sempre 

E vamos festejando Abril sem saber porquê o 
desenvolvimento trouxe mais desigualdade, porquê a 
pseudodescentralizaçâo sô trouxe a desertificaçâo do 
interior. Trinta e um anos depois, é triste concluir que, 
em muitos dos seus propôsitos, Abril abortou. 

Portugal aproximou-se do mundo moderno e 
adquiriu no exterior mais vicios que virtudes. Do 
imbecil orgulhosamente sôs de Salazar, passâmes para 
um triste corn os outros, mas sem orgulho. 

E claro que, mesmo corn todos os defeitos, Abril 
yaleu a pena . A vida, aliâs, sô faz sentido corn liberdade. 
E precise aproveitâ-la para crescer cultural e 
civicamente. 
Bons sinais 

Este Govemo tem vârios defeitos e a facilidade corn 
que aumenta a despesa do Estado é um bom exemplo, 
mas os sinais que dâ de combater os lôbis da naçâo e 
os contribuintes que fraudulentamente vivem â custa 
do Estado sâo uma lufada de ar fresco quase inédita 
em 30 anos de democracia. Esperemos que tudo vâ até 
âs ultimas consequêneias. 

Se esta vier a ser a marca distintiva do Govemo de 
Sôcrates, a maioria das criticas que faço passarâ, 
portante, a fazer pouco sentido. 
Epitàfio 

O CDS jâ morreu e foi enterrado pelo coveiro Paulo 
Portas, que reinventou o partido corn o seu prôprio 
nome e o tomou confessional. Sobrevive o PP. Honra 
seja feita â memôria do CDS de Diogo Freitas do 
Amaral, Adeline Amaro da Costa, Adriano Moreira e 
Francisco Lucas Pires. 

Paulo Baldaia/ Diàrio de Noticias 

Lando nas Linhas - Duas surpresos agraddveb 
A primeira tem a ver corn um artigo hâ pouces 

meses publicado na imprensa continental, corn o titulo 
“Portuguesiadas - Mârio Soares I” e que este jomal 
transcreveu. Desmascarar Mârio Soares, nâo é fâcil, 
dada a capa de vemiz corn que a sua figura tem sido 
sucessivamente coberta pelas pinceladas duma 
cambada de politicos aduladores e sem vergonha na 
cara. 

Acompanhamos aqueles (pouces) que, às claras, 
afirmam que Mârio Soares é um dos maiores logros 
criado pelo 25 de Abril, cujo mito os amigalhaços 
socialistas europeus e mais uma mâo cheia de 
abantesmas nacionais se encarregaram de criar. 

Hoje sabe-se que o idole tem pés de barro; que foi 
incompetente ministre dos Negôcios Estrangeiros (que 
o digam os milhares de ’’retomados”) num govemo dite 
de salvaçâo nacional que nada salvou; que como 

primeiro-ministro foi aquilo que se viu e, como 
présidente da Repùblica fartou-se de chatear os 
primeiros ministres, colocando-se na posiçâo de 
reizinho vaidoso e empertigado corta-fitas. 

A outra surpresa leva-nos poucas palavras, mas nâo 
deixa de ser juste dar-lhe realce. 

Referimo-nos ao comunicado de secçâo local do 
PSD distribuido apôs as eleiçôes e que, para além do 
seu natural regozijo corn a vitôria social democrata fora 
da Europa, incluiu um cumprimento ao candidate do 
PS, Gonçalo Martins, attaché cultural do Consulado 
Gérai de Toronto, pelo empenho poste na sua 
campanha. 

E de registar e de louvar tal atitude, porque 
manifesta a verdadeira cultura politica que importa 
manter no nosso meio. 

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

Fax. (416) 763-4341 • www.viso-viseu.com 
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VISEÜ ELECTRIC me. 
601 Indian Grove., Toronto, ON M6P 4J1 
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• RADIOS E TELEVISÛES 

• FOGÔES A LENHA E A GÂS 

• APARELHAGENS 

• VIDEOS 

• GRANDE SELECÇÂO EM 

ELECTROOOMÉSTICOS PEQUENOS 

• FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

• PORTAS DE GARAGEM 

• TANQUES DE AQUECIMENTO 

• MOTORES DE GARAGEM 

• ASPIRADORES CENTRAIS 

E NORMAIS 
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A RODA DOS ALCATRUZES DA NENÔRIA 
lembran;as de Côes e Cachorros 

No seu livre “Capitâes e Donatârios”, Francisco 

de Athayde Machado de Faria e Maia (1876-1959) 
informa-nos que o Infante D. Henrique (1394-1460) 

havia enviado para Sâo Miguel caravelas prenhes de 
toda a sorte de animais, que os navegadores foram 

distribuindo ao longo da ilha deserta. 
Entre as diversas espécies de animais contavam- 

se porcos, bodes, cabras, carneiros, gado vacum, 

cavales, éguas, jumentos, coelhos, galinhas e pombos. 
E provâvel que estivessem incluidos nesta lista outres 

animais domésticos de que nâo temos noticia 
presentemente, mas que terâo vindo quando se deu 

inicio ao povoammento humane. Séria este o caso, por 
exemple, dos câes e cachorros. De facto, a presença 
canina (salvo seja!) estâ devidamente confirmada nas 

pâginas do Livre IV das “Saudades da Terra” de Caspar 
Frutuoso (1522-1591). 

Folheando a ediçâo de 1988 (a mais recente, 
luxuosa e dispendiosa), lê-se que havia tanta 

abundâneia de carne de vaca que os povoadores a 
deitavam aos câes (Pgs. 226 & 228). A fartura de 

galinhas era tanta que os homens as iam montear corn 
câes (Pag. 231). Na pagina seguinte, Futuoso afirma 
que os câes usados na caça e recolha das pardelas eram 

destros neste oficio, acescentando que cada câo trazia 
seu chocalho, para que os caçadores de noite fossem 

tomar a caça onde os ouvissem. P’ra apanhar coelhos, 

os caçadores empregavam câes mais o furâo (Pag. 238). 
Na pâgina 248 temos a deseriçào minuciosa e 

pitoresca do energético Baltasar Vaz (morador noTelhal 

da Ribeira Grande) que, acompanhado de um câo de 
fila, um cachorro de rodeio e outres câes, enfwu-se 
p’ia Lagoa Azul das Sete Cidades, e lâ tirou vingança 

afogando o touro bravo que, semanas antes, o tinha 
mimoseado corn umas valentes marradas. 

Diz-nos a Biblia (Juizes 15; 15) que Sansâo matou 
mil filisteus corn a queixada dum jumento. Por seu 
tumo, diz-nos Frutuoso (Pâg. 250) que um Baltasar Roiz 
de Sousa, morador em Santa Clara, vende dois homens 

a gladiarem-se numa rua de Ponta Delgada, arremeteu 
a um câo tomando-o por umaperna e, esgrimindo corn 
ele entre os que pelejavam, os apartou logo corn esta 

arma. 
Temos ainda o caso de Rui Gonçalves da Câmara, 

terceiro capitâo donatârio 1474-97), que dava a volta 
à ilha corn frequêneia, indo sozinho no seu cavale e 
com um câo grande detràs de si, chamado Temido (Pâg. 

270). Este capitâo tinha comprado a Joâo Soares 

PORTUGUESE 

SUN PARLOR 
Since 1963 BAKERY 

A Primeira Padarla em London... 

REGINALDO FONSECA, Proprietario 

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

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

Ferreira Moreno 

d’Albergaria a capitania de Sâo 

Miguel por dois mil cruzados e 
quatro mil arrobas de açücar. 

O inglês Joseph Bullar, que 
visitou os Açores corn o irmâo, 

Henry (Dezembro 1838 - Abril 
1839), deixou-nos esta informaçâo: 
Abundam em todas estas ilhas uma 

raça de cachorros que ladram 
constantemente, reunindo todas as màs qualidades 

fisicas e morais dafamilia canina. Surgem de todas as 
casas e ladram, quer às canelas de quem passa, quer 
às pernas dos burros (Um Invemo dos Açores & Um 

Verâo no Vale das Fumas. Pâgina 288, 3,* Ed. 2001). 
Diz o nosso povo é Sâo Roque e o câo, quando 

duas pessoas andam sempre juntas. Na ilha de Sâo Jorge 
usa-se a expressâo; Sâo como os câes do Manuel 
Afonso, um atràs, outro adiante, sempre que vâo 
separadas na rua duas pessoas que deviam ir juntas. 

Eis umas ligeiras amostras duma curiosa lista de 

provérbios e adâgios... 
Corn um pedaço de toucinho leva-se longe um câo. 

Na boca do câo nâo busqués o pâo, nem no focinho da 
cadela a manteiga. Guarda-te do frade e do câo que 

nâo sai da grade. Enquanto disputam os câes, corne o 
lobo a ovelha. Em manqueira de câo e lâgrimas de 

mulher nâo hâ que crer. 
Nâo sâo as pulgas dos 
câes que fazem miar os 

gatos. Nariz de câo e 
eu de gente nunca estâ 
quente. A câo fraco 
acodem as moscas e a 

câo mordido todos o 
mordem. A outro câo 

outro osso. A quem nâo 
sobeja pâo, nâo crie 
câo. A sombra do 
burro entra o câo no 
moinho. Câo de 
moleiro nâo corne nem 
deixa corner. Bom câo 

de caça até â morte dâ 
ao rabo. O câo no osso 

e a cadela no lombo. O câo e o gato comem o mal 
guardado. O câo e o gato sâo de quem lhes faz o mimo. 

Câo que ladra, câo que me guarda. Homem que nâo 

fala e câo que nâo ladra é livrar deles. Quem tem medo 
compra um câo. Quem nâo tem câo caça corn um gato. 
Se oraçâo de câo chegasse ao céu, choveriam ossos. 

Guarda-te do câo que manqueja. Melhor é fazer 
agastar um câo que uma velha. Nâo acordes o câo 
quando ele estâ dormindo. O câo velho, quando ladra, 

dâ conselho. Quem corn câes se deita, corn pulgas se 
levanta. Segredo em boca de mulher é manteiga em 
focinho de câo. 

Finalmente: porque entra o câo na igreja? Por estar 

a porta aberta! 

De passar na tua rua Pelos atalhos da vinha 

Nâo me tenho arrependido; Nâo hâ senâo vinhateiros; 
Muitos câes me têm ladrado. Corn as orelhas caidas, 

Nnhum câo me tem mordido. Parecem câes sorrateiros. 

Oakland, California 

iGROA mmm Dt Dtus ■ LONDON 
- 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 

SABIA QUE— 
Regina T Calado 

- Na ilha da Madeira foi criado um pé de mandioca que 
pesava 94 quilos? 
- Em 1990, 0 Iraque recusou a abandonar o Kuwait e 
ameaçava usar armas quimicas em caso de ataque? 
- Um aviâo holandês com 54 passageiros despenhou- 
se no aeroporto do Faro em 1992? 
- Em 1986 o aviâo americano Voyager foi a primeira 
aeronave a efectuar a volta ao mundo sem escalas e 
sem reabastecimento? 
- Em 1524 morre em Cochim o pioneiro do caminho 
maritimo para a India, Vasco da Gama? 
- Em 1900, o Parque Mayer em Lisboa foi fundado 
pelo escritor e empresârio teatral Luis Galhardo? 
- Yasser Arafat, costumava assistir âs celebraçôes do 
Natal na cidade de Belém desde que Israel retirou as 
suas tropas da Cisjordânia em 1995? 
- O escritor e diplomata, Guerra Junqueiro nasceu em 
Freixo da Espada-â-Cinta em 1850? 
- Na antiguidade os fenicios, navegadores de costa e 
comerciantes, inventaram o alfabeto e um processo de 
tingimento da lâ para produzir a purpura real? 
- Joaquim Furtado descobriu a ilha de Moçambique no 
ano d 1498, e Àlvaro Velho lâ construiu o Forte de Sâo 
Sebastiâo? 
- A idade do Sol é calculada em 5 mil milhôes de anos? 
- O português, Alfredo Ferraz, foi hâ uns bons pares de 
anos campeâo mundial de bilhar? 
- Os modelos para o famoso quadro O Fado de José 
Malhoa pintado em 1910, foram o fadista, Amândio, e 
a cantadeira Adelaide da Facada, a sua amante? 
- Afonso de Albuquerque conquistou Goa em 1510? 
- Em 1845 foi decretado que os enterros em Portugal 
passassem a ser efectuados em lugares dessignados para 
tal, ou cemitérios, em vez de nas Igrejas? 
- Em 1922 foi aberto o tùmulo do famoso faraô egipcio, 
Tutankhamon? 
- Um dos maiores sofrimentos do povo hebreu teve 
lugar em Varsôvia no ano 1940, quando as forças nazis 
cercaram 500 mil deles no ghetto onde viviam, sem 
direito a obter alimentaçâo, nem condiçôes de saùde e 
habitaçâo? 
- Em 1967, as grandes cheias na regiâo de Lisboa devido 
a uma tromba d’âgua, causaram cerca de 500 mortos 
deixando milhares de pessoas desalojadas? 

Vancouver, B.C. 

BLUE PAGES 
LISTA 
TELEFONICA 
PORTUGUESA 

i 

IGREjA BAPTISTAI 
NOVOS HORIZONTES 

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

PASTOR 
SAMUEL ANDRADE 

DOMINGOS: 
09H45 - Culto de Louvor 

- English Sunday School 
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" 
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ECOS DA SOCIEDADE 

Paula Magalhâes 
Nos seus verdes 23 anos, e 
com este sobrenome tâo 
português, Paula é natural 
de Braga e trabalha como 
secretâria, estudando leis 
part-time para ser 
advogada, Além do valor da 
sua beldade, Paula que veio 
para o Canada corn 6 anos 

de idade, fala e escreve português perfeitamente. 

A Gente da Boa Sorte! 

O grupo de senhoras que atendeu o Bazar na Pesta do 
Sto. Cristo de Leamington: Odilia Rebelo, Susan Wall, 
Tracy Pacheco, Kim Rebelo e Leslie Freitas fizeram 
um excelente trabalho. 

Porta-Ban deiras 

Em volta das bandeiras do Rancho Nazareno reuniu-se 
este grupo de crianças e adolescentes antes de darem 
um super-show no Clube de Leamington, Parabéns e 
que a presença nazarena continue viva! 

Senhora Présidente! 
A mulher do Vereador Bill 
Armstrong, Teresa (nee 
Soares), foi eleita Présidente 
do East London Community 
Centre na ultima Assembleia 
Gérai da Comissâo. O Centro 
vai abrir dentro de uns meses 
no prédio do White Rose que 
estâ sendo renovado para tal 
efeito! Parabéns, Teresa! 

Dr. Pe. Manuel 
Correia 
0 Pe. Manuel defendeu a 
sua tese “A Dignidade da 
Pessoa como fundamento 
dos Direitos Humanos” no 
Colégio Dominicano, 
ligado à Universidade de 
Otava, recebendo o titulo de 
Doutor. Isto aconteceu hâ 
très anos mas ele, por 
humildade, nunca nos deu 
a saber, Parabéns, Dr. Pe. 
Manuel Correia! 

Emily 
Este anjinho caido do Céu, 
esta bonequinha, linda 
como um botâo de rosa, 
estâ jâ perto de fazer um 
ano! Aos pais, Daniel 
Rocha Jr. e Katherine 
Simas, os babados avôs 
dâo os Parabéns, corn 
votos de muita saùde! 

Madré Teresa 

A freira de Calcutâ que hâ pouco foi beatificada por 
Joâo Paulo II também fez parte do Cortejo do Santo 
Cristo em London, acompanhada, imagino eu, pela 
Rainha Santa Isabel de Portugal e St Teresinha do 
Menino Jesus. 

Quase Centenàrio 
o sr. Ernesto da Silva, 
natural da Fazenda 
Nordeste e residente no 
Canadâ ha longos anos, jâ 
entrou nos 95 e estâ cada 
vez mais moço. Corn o seu 
chapéu à cow-boy, a sua 
ilusâo é chegar aos 100 e 
quando isto acontecer, 
vamos ter Festa de 
Arromba! 

A Corte Celestial 

Foi um louvar a Deus ver tantos anjinhos e santos a 
acompanharem a Procissâo do Santo Cristo em London, 
um recreio para os olhos dos que sairam a ver passar o 
Cortejo. 

Juventude da Lira 

Corn as badeiras ao vento, estas j ovens avançam sempre 
na frente da Banda Lira do Divino Espirito Santo de 
London, levando a todos os lugares além do seu sorriso, 
o brilho da sua beldade. Parabéns! 

Rob Pereira 
Rob recebeu o troféu de 
Atleta do Ano e MVP 
pelas suas actividades 
como jogador de futebol 
no Fanshawe College de 
London. Rob é filho de 
Helena e Luis Pereira de 
Strathroy. 
Parabéns! 

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

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

Sâbados 
8:30 am - 3:00 pm 
Domingos 
ENCERRADO 

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

as facilidades de pagamento sem juros visite: 

SX PETERAS CEMETERY 
806 Victoria St., London, ON • N5Y 4E1 

TeL (519) 45X9120 

CONTACTE UM DOS 

NOSSOS AGENTES 

E CONSELHEIROS 

QUE LUE PODERÂO 

AJUDAR NA 

SELECÇÂO DOS 

NOSSOS SERVIÇOS 
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Govemo Federal e a Realidade da Emigrof ôo Portuguesa 
Promover a cidadania, 

atender às realidades dos 
trabalhadores sem 
documentes, encontrar 
altemativa às deportaçôes de 
cidadâos portugueses que 
residem neste pais a longo 
prazo, devem ser prioridades 
da politica de imigraçâo no 
Canadâ. Foi a mensagem 
apresentada pelo nosso 
Congresso no dia 14 de Abril 
ao House of Commons 

Standing Committee on Citizenship and Immigration. 
“As prioridades fédérais no que diz respeito à 

emigraçâo estâo cada vez mais afastadas da realidade 
da nossa economia e da nossa comunidade. E necessaria 
uma perspectiva mais equilibrada sobre a emigraçâo 
no Canada; uma que aposte no valor dos que estâo a 
construir este pais, que olhe além das habilitaçôes 
profissionais, e que tenha como meta a inclusâo social 
e a cidadania”, disse Peter Ferreira, o Présidente do 
Congresso. 

A apresentaçâo ao Comité Federal da Emigraçâo 
foi feita no dia 14 de Abril, no Renaissance Toronto 
Airport Hotel e Directores do Congresso estiveram à 
disposiçâo da comunicaçâo social antes e depois do 
evento. 

‘Trabalham hoje no Canadâ centenas de pessoas 
portuguesas que têm um papel fundamental na vida 
comunitaria e na economia do pais, mas continuam 

NEW PROJECTS 
Luso-Canadian National Congress has received 

confirmation of funding support for the following two 
new projects: 

Thinking Civically Youth 
Leadership Project 

An Ontario-based project with end date: March 
2007. The two-year initiative funded by the Ontario 
Region of the Department of Canadian Heritage, 
Multiculturalism Branch, aims at increasing the engage- 
ment of Portuguese-Ontarians & community involve- 
ment in Canadian life.The project activities will in- 
clude: 
- Recruitment and training of youth leaders in the 
Portuguese communities of Hamilton, Kitchener-Wa- 
terloo, Kingston, London, and Toronto 
- Identification the barriers to civic participation, and 
development and implementation of localized strate- 
gies to increase Portuguese-Canadian youth involve- 
ment 
- A Youth Summit to allow opportunities, sharing of 
strategies, networking and developing coordinating 
mechanisms. 

marginalizadas na sociedade, devido ao sistema de 
emigraçâo que ignora as necessidades do mercado de 
trabalho canadiano,” disse Orlando Santos, autor do 
relatôrio do Congresso sobre os trabalhadores 
indocumentados. “O govemo deveria introduzir um 
programa de ‘Trabalhadores no Canada’ para 
regularizar os indocumentados, o que séria a maneira 
mais justa e eficaz de normalizar a situaçâo destes 
trabalhadores para que possam continuar a contribuir 
para a sociedade e, ao mesmo tempo, usufruir dos 
direitos que merecem” acrescentou Orlando Santos. 

O Congresso vai abordar os processos que levam à 
deportaçâo de luso-canadianos. “As deportaçôes 
automâticas de pessoas que residem no pais a longo 
prazo sâo acçôes injustas. Nâo levam em conta a 
realidade de que essas pessoas sâo o produto desta 
sociedade, que aprenderam nas nossas escolas. O 
Canadâ, pais exemplar na ârea de direitos humanos, 
deveria reconsiderar as acçôes e responsabilidades 
fédérais neste respeito,” disse Katherine Ponte, co- 
autora do relatôrio do Congresso acerca das deportaçôes 
de residentes luso-canadianos. 

O Comité Federal da Imigraçâo estâ a conduzir uma 
revisâo da politica da imigraçâo e cidadania, 
organizando consultas nas vârias regiôes do pais. 

Para mais informaçôes, telefone: 
Peter Ferreira, 416-653-8938. Cell. 416-520-2512 

CONGRESSO NACIONAL LUSO-CANADIANO 
organizaçào de individuos e associaçôes luso-canadianas 
que trabalha a nivel nacional e local para defender sens 

interesses sociais, econômicos, culturais, e politicos. 

Meeting for Action 
Consolidation Project 

A national; project with end date: June 2006, aim- 
ing at building on the work of the two year Meeting 
for Action/Reunir Para Agir Project. This Consolida- 
tion Phase will help Luso-Canadians to use more ef- 
fectively existing knowledge, resources, skills, pro- 
cesses and stmetures to address collective issues and 
concerns. Funded by Canadian Heritage 
Multiculturalism Branch (National Headquarters), the 
Project will also be seeking sponsorship support from 
the community. 

More details to come. We thank all involved in 
developing the projects, and look forward to working 
with our representatives and community members 
across Canada to successfully implement these initia- 
tives. 

THINKING CIVICALLY 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
1081 Bloor St. W., Ste. 300, Toronto, ON M6H 1M5 

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

Lan^amento do Album "Fain" 
de Fremh & Simôo 

Os multi-instrumentalistas David French e Louis 
Simâo fazem a sua mùsica no cruzamento cultural onde 
o samba do Brasil se encontra com o fado de Portugal, 
onde a rumba de Cuba conflui com o gnawa do 
Marrocos. French e Simâo celebram os sons do mundo 
através da poderosa combinaçâo entre a mùsica 
folclôrica e o espirito de improvisar caracteristico do 
jazz. 

A gravaçâo, FAIA, capta a graciosidade sônica da 
actuaçâo ao vivo e a intensidade ritmica das 
composiçôes originais. Desde o samba cadenciado de 
Poeira e o maculelê folclôrico de Saber Cair, até ao 
obcecante fado Cançâo do Mar, o album presta 
homenagem às tradiçôes musicals do mundo. O que 
faz realçar mais a extraordinâria mistura de tradiçôes 
folclôricas é a poesia corn que Louis canta as letras em 
português, que exploram os sons e as histôrias da 
diâspora portuguesa. 

David French trabalha em projectos diverses entre 
os quais destacam Jacksoul, One step beyond e The 
Clayton/Scott Group. Actuou corn artistas de 
notoriedade como Peter Murray, Rick Shadrach e 
Jordam O’Connor, premiado corn o Cash Cow. 

Louis Simâo nasceu em Toronto, onde fundou o 
grupo popular Pedras da Rua. Estudou piano e baixo 
na Univ. de York, apurando depois a sua pericia corn o 
guitarrista de bossa nova, Alfredo Machado, na. Escola 
de Mùsica Vila Lobos do Rio de Janeiro. Seu amor pela 
mùsica o levou também a Cuba, Marrocos e Portugal, 
terra dos seus pais. Altamente solicitado como mùsico 
de sessâo, Simâo actua em discos no Canadâ e no 
estrangeiro corn artistas como Nelly Furtado, Mary 
Margaret O’Hara, Eliana Cuevas, Micael Occhipinti, 
etc. Trabalhou corn mùsicos de talento como os 
guitarristas Jake Langley e Andrew Scott, os 
saxofonistas HarryAllem, RobThaller’sR/YwoAzw/, a 
vocalista de jazz Bonnie Brett, Njacko Backo «& 
Kalimba Kalimba, e o pianista Mark Eisenman. 

O lançamento do CD FAIA foi no 18 de Maio, às 
9:30 pm no Rex Hotel &, Jazz Bar (194 Queen St. West., 
Toronto) e encontra-se jâ disponivel no site: 
www.cdbaby.com 

New Staff: Miss Debbie Pacheco 
Starting recently with us 

as a Project Assistant, Debbie 
has a Master of Arts in Soci- 
ology and Equity Studies in 
Education. Her thesis focused 
on ethnic identity of youth 
from Toronto Portuguese- 
speaking communities. She 
volunteers withO« Your Mark 
Tutoring Program and has 
previously done some volunteer work for the Congress. 
She brings to her role a background in social justice 
and community activism. Join us in welcoming Debbie 
on board! 

Ana Paula Almeida, Projects Manager 

Debbie Pacheco 

The Portuguese-Canadian National Congress is pleased to announce... 
The launch of **Thinking Civically**, a two-year initiative funded by the Ontario Region of the 
Department of Canadian Heritage, Multiculturalism Branch, to increase the engagement of 
Portuguese-Ontarians and improve community involvement 
in all aspects of Canadian life. 

Project activities will include: 
■ Recruitment and training of "youth leaders" in the Portuguese 

communities of Hamilton, Kitchener-Waterloo, Kingston, 
London and Toronto 

■ Identification of local barriers to civic participation and development 
and implementation of localized strategies to increase Portuguese- 
Canadian youth involvement 

■ A Youth Summit to allow opportunities for networking, sharing of 
strategies and development of coordinating mechanisms. 

For more information, stay tuned to 
www.conaresso.ca or Congresso_list 
(http://ca.groups.yahoo.com/group/congresso_list/), 
or contact: 

Ana Paula Almeida, Projects Manager 
Debbie Pacheco, Project Assistant 
Portuguese-Canadian National Congress/ 
Congresso Nacional Luso-Canadiano 
1081 Bloor Street West, Suite 300 
Toronto, ON, M6H IMS 
Tel.: 416-532-3233; Fax: 416-532-8703 
Email: conaress@bellnet.ca; 

congress2@bellnet.ca 

*^Thmkmg Civicaify '' 
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'^m/soAMlosa/memâùa/de'vZuMv^ims/... 

GALA DA ESPERANÇA/2005, 
O MAIOR SUCESSO DE SEMPRE 

por Daniel Lapas 
Daniel Lapas 

A noite do Sâbado, 23 de Abril 
foi um evento social dos de maior 

categoria e bom gosto até agora realizados na 
comunidade. Uma multidâo de 600 pessoas reuniu-se 
no Hellenic Banquet Hall para celebrar os sonhos e a 
memôria de Ryan Pires, um jovem que nos deixou hâ 
seis meses apôs um trâgico acidente de viatura que 
ceifou a sua vida nos verdes anos da juventude. Ryan, 
um jovem sempre disposto a ajudar os mais 
necessitados, corn o seu clâssico sorriso, arrastava os 
outros para este empenho de estar ao lado dos mais 
esquecidos. Ele nào podia ver a injustiça sem que o 
seu nobre coraçào se sentisse solidârio corn todos 
aqueles que o mundo ignora. 

Miss Portuguesas/2004: 
Casey Martins, Andrea Lapas eAlycia Cacilhas 

Foi por isso que os organizadores desta Gala da 
Esperança anunciaram que o lucro séria destinado a 
ajudar dois paises que mais dramaticamente sofrem 
hoje as amarguras da pobreza: o Haiti e Angola, mas 
sem esquecer a escola onde Ryan Pires estudava. Por 
isso parte do lucro foi canalizada para uma Boisa de 
Estudos que levarâ seu nome de Ryan Pires na Holy 
Names High School, 

O piano jâ era 
suficiente para mover os 
coraçôes e incentivar a 
comunidade a participar 
no evento, mas para 
colmatar o superlativo, foi 
chamado um elenco de 
proa nas vozes do famoso 
Jorge Ferreira e da nossa 
cançonetista, Adriana 
Sobres, uma dupla que 
empolgou o publico e 
arrancou palmas com as 
suas extraordinârias 
actuaçôes em palco. Na 
minha opiniâo, se alguém 
tivesse o coraçào de pedra 
e nao sentisse a 
solidariedade de ajudar Hearts Together for Haiti e 
Angolamiga, o valor artistico do elenco musical séria 
forte imam que o atraisse e levasse a nao perder aquela 
Gala da Esperança. 

Mas, amigo leitor, isto nao se ficou por ai. Era 
preciso dar ao publico uma boa resposta à troca dos 
dôlares da entrada. E eis que no Desfile de Modelos 
organizado pela firma Aria Models Canada, a flor e 
nata da nossa juventude feminina com a sua beleza 
arrebatadora e magnifica forma fisica passou pelo palco 

exibido os mais 
variados modelos de 
roupa e a sublime 
elegância da sua 
presença que 
arrecadou os maiores 
elogios no pùblico. Os 
sens corpos tao bem 
definidos e perfeitos 
faziam lembrar aos 
maridos o perfil e 
figura das esposas 
quando eles 
começaram a namorar 
em Portugal. Nao sao 
os filhos um retrato 
vivo dos pais quando Adriana Soares, uma vozfresca 

eram novos? future e muito à vontade 

Momento de emoçâo que arrancou lâgrimas na 
gente menos dada a sentimentalismos foi quando a mâe 
do Ryan, D. Lucia Pires, dirigiu-se ao pùblico para 
descortinar a agonia do seu coraçào nos ultimos meses. 
Tanscrevemos a copia que nos foi dada do seu discurso: 
Caros convidados: 

Meu marido e eu queremos agradecer o apoio e as 
oraçôes de tantas pessoas que estiveram ao nosso lado, 
o que muito nos ajudou a carregar esta cruz tâo pesada. 
Hoje, ao reflectir sobre a perda do meu filho, sô posso 
lembrar agradecida a alegria do tempo que ele viveu 
cormosco. 

Os que hoje estào aqui e nào conheceram Ryan sô 
têm que olhar a sua volta e vê-lo no sorriso de cada 
criança, porque tudo o que ele fazia era sempre corn 
um sorriso nos lâbios. Mas os que conheceram o nosso 
filho sei que guardarào a sua memôria muito perto do 
coraçào e saberâo partilhar corn os outros os bons 
momentos da sua vida entre nôs. 

Os ùltimos seis meses foram muito dificeis pra mim 

AMILCAR e GINA NOGUEIRA, Proprietàrios 

AfïïfM7£mrmEimrMMii 

Preparados no grelhador a lenha da sala de jantar 

475TECUMSEH RD., EAST /c-4 r>\ >> c CO O 
WINDSOR, ON N8X4W5 TEL. D1VJ 

LONDON 

STABJüîliltiG 
“UPTOQVJN 

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

Website: 
www.londonstair.com 

Custom Built Wood Staircases 

HELDER COELHO, Sales Representative 

HENRY SLAATS, Sales Representative 

335 Neptune Crescent • London, Ontario • N6M 1A9 

WINDSOR 
Império do Espirito Santo 

Fesla Social 
A força de vontade continua e no 

dia 9 de Abril passado brilhou com 
todo o seu esplendor na Casa do 
Espirito Santo. Destaque para a boa 
actuaçào de Emily Cacilhas, jovem de 
Windsor que cantou com voz firme e clara. 0 pùblico 
entusiasmado aplaudiu, sentindo o ogulho de ter entre 
nôs um valor artistico que no fiituro promote dar muito 
que falar no mundo da mùsica. 

No sector da outra mùsica, aquela que foi feita para 
dançar, nào podemos deixar de mencionar a habilidade 
e bom gosto na escolha do reportôrio que foram 
demonstradas por Fernando Rocha, o DJ da casa. Ele 
manteve a pista de baile sempre animada. 

Corn todos estes elementos caseiros e, por tanto, 
sem grande despesa artistica foi confeccionada uma 
noite social sem grandes ambiçôes, mas uma noite de 
que todos gostaram. 

E por minha parte, gostaria de falar da ementa do 
dia, mas nào vou fazê-lo para nào começar outra vez a 
criar âgua na boca. Bem boa! foi a decisào inapelâvel 
do mais exigente Jùri, e o nosso paladar que nunca nos 
engana, sô teve uma ùltima palavra a dizer: Amém! 

Beldades loiras e morenas na Passagem de Modelos 

e meu marido e para muitos que conheceram Ryan, e 
teria sido pior se nào fosse pela amizade e o apoio de 
muitas pessoas maravilhosas. 

Nenhum evento deste calibre pode ser realizado 
corn sucesso sem o apoio de muitas organizaçôes e 
individuos. Queremos agradecer a ajuda recebida para 
o bom sucesso da Gala da Esperança cujo alvo foi 
cumprir o sonho dourado de Ryam, filho sempre amado 
e recordado: Ajudar os mais pobres e esquecidos! 

Windsor (Ontario) 

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

Tel. (519) 250-9200 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 
PORTUGUÊS 

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

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

SILVA CHARTERS 
(519) 571-0718 

Excursôes para o Ano 2005 
em autocarro de luxo e corn guia bilingue que fala Inglés e Português 

Os preços sâo para duas pessoas (taxas incluidas) 

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

(Aproveite para visitar os sens familiares naquela area) 

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

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

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

Reserve jâ o seu lugar nesta formidavel Excursào de 20 dias. 

Para mais informaçôes ou réservas 

1-866-802-7179 - José Silva. 
Chamadas gratuitas 

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

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

Nina Pinheiro • (519) 246-9885 

AFC & ASSOCIATES 
IMMIGRATION CONSULTANTS 

Arlete F. Campion 
(MEMBER OF CSIC) 

Emigraçâo é a nossa causa. Tennos 35 anos 
de sucesso corn Portugueses, Brasileiros e outros. 

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

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

Em London podem contactât Antonio Sousa: (519) 686-7958 
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VANCOUVER 
Mensagem do Cônsul-Geral, 

Joâo Laranjeira de Abreu 
Expresse a minha satisfaçâo 

por ver o Mayor de Vancouver 
convidar ao seu gabinete pessoal 
de trabalho (a primeira vez que tal 
sucede na histôria desta 
Comunidade), um grupo de 
portugueses, residentes na cidade, 
aos quais aceitei associar-me, 
como reconhecimento do trabalho 
realizado por instituiçôes luso- 
canadianas, tais como a 
Portuguese Benvolent Society, principal impulsionadora 
deste encontre corn o Mayor de Vancouver, os Jovens 
de Vancouver e a Portuguese-Canadian Seniors 
Foundation. 

Assinalo igualmente a honra que o Mayor de 
Vancouver decidiu atribuir à nossa comunidade, ao 
entregar ao Cônsul-Geral de Portugal, représentante 
oficial do Govemo Português, para além do Exmo. 
Embaixador, a proclamaçâo aprovada pela edilidade de 
Vancouver, declarando o mês de Junho como sendo o 
“Portuguese Heritage Month ” 

Tomei igualmente nota, corn satisfaçâo, das 
perspectivas que a partir de agora se abrem, de melhores 
relaçôes entre a Edilidade de Vancouver, o Consulado 
Gérai de Portugal e a nossa Comunidade, o que 
certamente permitirâ o reconhecimento formai da 
presença dos luso-canadianos nesta sociedade. A referida 
proclamaçâo é dirigida aos luso-canadianos, sem 
excepçào. Algo de que todos nos devemos orgulhar. 

Expresso o meu agradecimento pela aeçâo 
desenvolvida pela Portuguese Renvoient Society neste 
importante processo politico, onde os jovens da nossa 
comunidade obtiveram um reconhecimento oficial destas 
autoridades, como nunca se tinha visto anteriormente. 
O seu trabalho e empenho nesta iniciativa, sâo de louvar. 
Os meus Parabéns ! ^ia 8 de Abril de 2005 

Consulado Gérai de Portugal na British Columbia 

PORT. CAN. SOCIAL CLUB OF CHATHAM 
346 Grand Ave. E., Chatham, Ont. N7M 5K4 
Tel.: (519) 436-0040 • Fax. (519) 436-1587 

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

Passe a Passe pele Burge... 
Nas ultimas semanas notâmes algum movimento por 
esta ârea, particularmente no sector cultural. 

NÙCIEO SPORTING LONDON 
499 Hamilton Rd. London ON N5Z 1S3 - Tel. (519) 642-7412 

Direccâo Eleita para 2005 
Assembleia Gérai: Présidente- Joe Pinheiro, Vice 
Présidente - Jorge Ferreira, Secretârio - Marcelino Santos. 
Conselho Fiscal: Présidente - José Santos, Relator - Pedro 
Lôureiro. 
Direcçâo Administrativa: Présidente - Jorge Sousa, Vice 
Présidente - Antonio Sousa, Secretâria - Licinia Oliveira, 
Tesoureiro - Silvério Margarido, Relaçôes Pùblicas - Sandra 
Silveira Cardoso e Nicole Santos. 
Vogais: Constantino Vieira, José Ferreira Mendes, Licério 
Cantante, Joâo Guerreiro, José Urbano Alves, Fâtima 
Margarido, Teresa Ferreira, Genoveva Alves, Jùlia Sousa, 
Clotilde Sousa. 
Desporto: Director - Emidio Vaz, Director Assitente - Jack 
Coelho. 
Parabéns à nova Direcçâo que celebrou corn jùbilo e casa 
cheia o seu 13.° Aniversârio no dia 9 de Abril. 

^^Mau Tempo no CanaK^ 
Numa iniciativa da DRC (Direcçâo Regional das 

Comunidades Açorianas) e do Congresso Nacional 
Luso-Canadiano, foi projectado o filme baseado no 
romance de Vitorino Nemésio Mau Tempo no Canal 
que, embora por desconhecimento de muitos, nâo tenha 
tido uma presença elevada de assistentes foi, sem 
dùvida, um grande contribute para a divulgaçâo da 
cultura açoriana no nosso meio. 

As dezenas de pessoas que se deslocaram ao Salâo 
Paroquial da “Holy Cross” foram unanimes em mostrar- 
se agradados corn a projecçâo do filme, louvando a 
iniciativa e pedindo mais. 

Estivemos lâ, gostâmos e, como observador atento 
até dos detalhes, realçamos a alta qualidade dos 
sistemas de projecçâo e do som que valorizou a 
qualidade da imagem. 

Estâo de parabéns a DRC e o director regional do 
CNLC, Tony Costa. E, jâ agora, quando teremos a 
prôxima exibiçâo? 

BRAMPTON 
Vânia Domingos, Présidente do CCPM 

Joâo G Silva 

O Centro Cultural Português de Mississauga 
realizou em Março, o Dia do Sôcio com um jantar de 
gala. Naquela noite, a nova direcçâo eleita do CCPM 
foi apresentada pelo MC do acto, Raimundo Pavas. O 
popular Centro Comunitârio, nos ùltimos quatre anos, 
tinha sido liderado por Jack Prazeres. 

Vânia Domingos, tornou-se a primeira mulher 
eleita para a presidência do Centro. Numa simbôlica e 
breve alocuçâo elogiou os valores reconhecidos da 
associaçâo portuguesa de Mississsauga, onde ela foi 
fundadora do grupo da juventude, corn competêneia 
organizou o SYiovt Miss CCPMQ desempenhou a vice- 
pesidência da direcçâo. 

Virou-se assim uma nova pâgina na histôria da 
comunidade e podemos afirmar que os destines do 
Centro estâo garantidos na mâo da primeira mulher 
eleita para o cargo de maior responsabilidade. Por isso, 
Portugal Noücias dâ sinceros parabéns a Vânia 
Domingos, e votes de sucesso no desemplenho do seu 
mandate. 

Direccâo do CCPM - 2005/2006 
Assembleia Gérai 

Présidente; Luis Arruda. 
Vice-Presidente: Gilberto Moniz, 
Secretâria: Anabela De Fonseca. 

Conselho Fiscal 
Présidente: Victor Vieira. 
Vice-Presidente: Tibério Branco. 
Secretâria: Ligia Nôbrega. 

Direcçâo Executiva 
Présidente: Vânia Domingos. 
Vice-Presidente: Horâcio Domingos. 
Vice-Presidente/Jovens: Elizabeth Mendes. 
Tesoureira: Emilia Capitâo. 
Vice-Tesoureira: Olga Oliveira. 
Secretâria: Angie Câmara. 
Vice-Secretârias: Fâtima Sousa e Paula Gonçalves 
Carrassauga: Madalena Barreto. 
Rancho Folclôrico: Carlos Gonçalves. 
Orfeâo: Odete Pavâo. 
Vogais: Brian Vieira, Pedro Lopes, Virgilio 
Mortâgua, Cila Pereira, Valerie da Silva, Cândido 
Nogueira, Fâtima Amorim, José Mendes, Laureano 
Gomes, Afonso de Jesus, Manuel Carvalho e 
Octâvio Paulo. 

Celebrando o 25 de Abril 
Com uma série de eventos culturais, teve lugar nos 

dias 23 e 24 de Abril passado, a celebraçâo do 
aniversârio da Revoluçâo dos Cravos, uma iniciativa 
do Departamento de Cultura do Clube Português, 
coordenado por Ilda e Jùlio Saraiva. A programaçâo 
foi muito valorizada, corn a participaçâo da Escola 
Portuguesa local e uma pléiade de artistas e grupos 
comunitârios. 

No dia 23, a Escola Portuguesa, fez deslocar os 
alunos e professores ao Clube corn cartazes alusivos à 
data, que foram uma aula de divulgaçâo civica para 
todos. Os cartazes estrategicamente afixados em 
placardes, deram ao visitante a oportunidade de se 
aperceber do excelente trabalho que a nossa escola 
desenvolve em favor da lingua portuguesa. Apôs o 
jantar, na hora do Fado, brilharam as vozes de Ilda 
Saraiva (fado tradicional) e Mârio Simôes (fado de 
Coimbra). 

No Domingo, a Lira do Espirito Santo, mesmo 
envolvida noutros compromissos ainda achou tempo 
para abrir o programa, seguindo corn a intervençâo de 
Paulo Pisco, do Departamento das Comunidades do PS 
em visita ao Canadâ. 

Apôs o almoço vieram as excelentes actuaçôes do 
baladista Miguel, e as saltitantes intervençôes do nosso 
folclore, acompanhado por um apoio musical de luxo. 
De salientar a participaçâo do duo Matthew e Vanessa 
Vanderidder, jovens irmâos cujo talendo faz prever uma 
carreira artistica brilhante. 

Gonçalo Martins, orador da noite, falou do tema: 
Caracterizaçâo da PoUtica Externa Portuguesa do 
Estado Novo na perspectiva de Franco Nogueira - 
1933-1974. Foi intéressante ficar conhecendo factos 
da nossa politica extema, num tempo dificil para a 

LEAMINGTON 

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

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

HENRIQUE PEREIRA 

Com 58 anos de idade faleceu repentinamente 
em Leamington no dia 12 de Abril do corrente. 
Casado corn D. Fâtima (née Cabrai), era natural 
de Ponta Delgada, Sâo Miguel (Açores) As 
exéquias foram conduzidas pela Reid Funeral 
Home, celebrando a Missa de corpo présenté o Pe. 
Manuel Correia na St. Michael’s Church. Os seus 
restos mortals foram a enterrar no Evergreen 
Cemetery de Leamington. 

A familia do fmado, enlutada pela dor, nâo 
podendo fazê-lo pessoalmente a 
todos e cada um, por este meio 
deseja agradecer âqueles que nesta 
hora de tanta saudade os confortaram 
corn a sua presença, enviaram flores, 
ou simplesmente lhes apresentaram 
sentidos pêsames. Descanse em Paz! 

LONDON 
convivência dos povos. Portugal, sô com a ginàstica 
dos diplomatas de entâo, conseguiu manter-se â tona 
no seio da comunidade intemacional. 

Gonçalo Martins levou-nos pelas estradas das 
relaçôes exteriores de Portugal, desde a primeira 
repùblica e das acçôes diplomâticas que envolveram a 
aliança luso-britânica, passando à politica dura da 
segunda repùblica quando foi preciso defender os 
nossos territôrios do Ultramar. No pôs-guerra, o pais 
enfrentou e contomou as vagas de independências de 
territôrios colonials doutros paises, produzindo-se nesse 
tempo a nossa entrada para a ONU. 

A lufada de ar fresco do 25 de Abril nâo poderia 
ser esquecida e o orador fê-lo de forma acurada, sem 
esquecer a abordagem das mudanças radicals que a 
nossa politica extema sofreu a partir dessa época. 

Observador atento da politica portuguesa que se 
move à sombra duma politica universal que tantas vezes 
anda ao sabor de forças de ocasiâo, Gonçalo Martins 
lembrou que hoje a liberdade ainda estâ longe de ser 
obtida devido à instabilidade politica, e âs crises 
econômicas, morals e sociais. 

A fmalizar, depois de chamar â atençâo para as 
acçôes que se impôem sejam tomadas para o reforço 
da cidadania activa, o orador terminou corn o voto de 
comemorar o 25 de Abril num Portugal de todos, numa 
Europa dos Cidadàos, numa comunidade portuguesa 
solidària, num mundo democràtico, defendendo o nosso 
interesse nacional que é a liberdadé’\ 

Considérâmes as celebraçôes do dia 25 de Abril 
como um marco. Importa que se repitam cada ano, pois 
fazem parte do orgulho que ostentamos como povo livre 
e participante active no contexte das naçôes. 

Samuel Andrade 
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QUINTZ^SNINC. Companhia Portuguesa 

SERviço DE Oualidade GARANTIDO INAPA^ 

Trabalhamos corn todas as Companhias de Seguros 

AMPLAS E MODERNAS INSTALAÇÔES DE FÀCIL ACESSO 

Contacte 
Euclides Quintaneiro 

para todo serviço 

SERVIÇO DE ALINHAMENTO 
DE CHASSIS NA NOSSA 

FIRMA 

SISTEMA RÂPIDO 
E COMPUTADORIZADO 
PARA ORÇAMENTOS, 

PEÇAS, INFORMAÇÔES 
GRÂTIS 

(519) 455-8546 
319 Egerton Street, 

London, ON N5Z 2H3 

de Bate'Chapa 

York St. 

Hamilton Rd. 

www.concord pu m ps.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 


